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Az új élményvilágban

csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence

kínál felüdülést.

(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,

hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft

Gyermek belépo : 1 500 Ft(3-13,99 éves korig)

Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékeztek

is a történelmi ese-
mény 60 éves évfordulójának
Lentiben

1956 tiszta öröme

napján. A hagyományoknak
megfelelõen az ünnepnap es-
téjén fél hatkor szentmisével
kezdõdött a megemlékezés,

majd a Templom téren álló
'56-os emlékmûnél folytatódott.

Az ünnepen
polgármester köszöntötte az

egybegyûlteket, majd felkérte a
megemlékezés meghívott ven-
dégét, volt '56-os
elítéltet ünnepi beszédének
megtartására.

Érsek József beszédében
helytörténész

Lenti '56-os eseményeit feldol-
gozó könyvébõl idézte fel,
hogy a városban véráldozat
nélkül zajlott le a hatalom át-
vétele.

– Szemtanúként mindig pró-
bálom a fiatalokkal érzékel-
tetni az akkori fellélegzést, a
tiszta örömöt. A forradalom ki-

Horváth Lász-
ló

Érsek József

Tantalics Béla

robbanásának napján a buda-
pesti tüntetésen voltam és élõ-
ben láttam, amit mostanában a
híradásokban többször is vetí-
tenek. Azt, ahogy a Bajcsy-Zsi-
linszky úton a Toldi mozi elõ-
terének tetejérõl zászlót len-
getve üdvözli a felvonulókat
egy fiatal nõ. Mi tüntetõk
összekapaszkodva vonultunk
az úttest teljes szélességében
skandálva: Éljenek a lengyelek,
ruszki mars ki! Úgy gondolom
az akkor bennünk lévõ öröm-
érzés hasonló lehetett, mint az
Európa-bajnokságon szereplõ
magyar válogatott gyõzelme
után vonuló szurkolói tömegé.
A két felvonulás érzésben és

A diákok adtak méltó mûsort.
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(Folytatás az 1. oldalról)
tisztaságban hasonlíthatott egy-
másra – idézte fel személyes
emlékeit a szónok.

A beszédeket követõen a

diákjainak megemlé-
kezõ mûsora következett, majd
Tantalics Béla beszélt a forra-
dalmi események 60 éves év-
fordulója alkalmából létrejött
emlékbizottság támogatásával

Lámfalussy Sándor Szakkép-
zõ Iskola

elkészült és az ünnepségen
leleplezett hõsök emléktáblá-
járól és a rajta szereplõ embe-
rek helyi történésekben be-
töltött szerepérõl.

Az ünnepség végén koszo-
rúkat és mécseseket helyez-
tek a pártok, civil szerveze-
tek, intézmények képviselõi és
a megemlékezõk az emlék-
mûnél.

K.R.

1956 tiszta öröme

Érsek József volt az ünnepi szónok.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc alkalmából kon-
ferenciát tartott nemrég Len-
tiben, a Városi Mûvelõdési
Központban a

. A konferencia tartal-
máról elõször
egyesületi elnököt kérdeztük.

– Egyesületünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára egy konfe-
renciával emlékezik. Közel há-
romszáz fõs hallgatóságot
(köztük középiskolásokat is)
várunk az eseményre, melynek
elõadói között szerepel Már-
ton Áron, a Nemzeti Emléke-
zet Bizottság elnökhelyettese,
valamint Kiss Bódog Zoltán, a
POFOSZ megyei elnöke. A
konferencia után díszebéd
lesz a helyi 56-os hõsökkel,
illetve azok özvegyeivel, csa-
ládtagjaival és tagságunkkal. A
folytatásban egy találkozót tar-
tunk, melyen oklevelek át-
adására is sor kerül és a városi
ünnepségen átadásra kerülõ
emléktáblát is bemutatjuk.

Honismereti
Egyesület

Simon Márta

„Viszonylag tisztábban látjuk 1956 igazságát”…
– Milyen keretbõl sikerült

megvalósítani ezeket a prog-
ramokat?

Kiss
Bódog Zoltán,

– A kormány által kiírásra
került, majd sikeres pályáza-
taink révén valósítottuk meg a
konferenciát, a találkozóval,
valamint az emléktábla elkészí-
tését, amely a Szent Mihály
templom melletti 1956-os em-
lékmû mellett lesz elhelyezve.

– Ez az emléknap nemcsak
arról szól, hogy mennyien
voltak azok, akik életüket koc-
káztatták, hanem arról is, hogy
az a kollaboráns és hazaáruló
társaság, amely ezek után a
„fejünkre ült”, azoknak a bûnei
sajnos elévültnek tekinthetõk,
mert igazából ezért senki ko-
moly büntetést nem kapott.
Pedig 24 ezer embert zártak
börtönbe, 16 ezret internál-
tak és ma sem tudjuk pon-
tosan, de közel 400 embert
végeztek ki – hangzottak

a POFOSZ
megyei elnökének beveze-
tõjében.

Márton Áron, a Nemzeti
Emlékezet Bizottság elnökhe-
lyettese Tények és tévhitek
címmel tartott elõadást:

– A társadalom, a Magyar
Nemzet most már viszonylag
tisztán látja 1956 igazságát,
már szó sincs kisszerû viták-
ról, marakodásokról, mint ami
a 90-es években jellemzõ volt,
vagy olyan becsmérlõ meg-

jegyzésekrõl, amelyek néhány
politikustól korábban elhang-
zottak… Most én úgy érzem,
egyfajta nemzeti egység ala-
kult ki, vagy van továbbra is ki-
alakulóban és az 1956-os em-
lékbizottság munkájával ezt
nagymértékben elõsegíti –
emelte ki 1956 megítélése kap-
csán Márton Áron.

dj

Simon Márta beszédét tartja.

Közel százezer forintba ke-
rült a temetõ karban-
tartása, és megújítása.

– A bejáratnál található el-
öregedett fákat, régi növényze-
tet cseréltük ki és ültettünk
helyettük új dísznövényeket –
tájékoztatott a történtekrõl

polgármester
asszony.

– Nagyon fontos számunk-
ra a temetõ rendezettsége,
ápoltsága, karbantartása, most
ez a friss növényekkel beülte-

Rédicsen

Soós Endréné

Karbantartott, szépülõ temetõ Rédicsen

Megszépült a temetõ Rédicsen.

tett útszakasz várta Minden-
szentek és Halottak napján a
sírkertünkbe érkezõket. Egyéb-
ként közel százezer forintba
került a növénycsere, további
pályázati összegeket is megcé-
loztunk, hasonló felújítási mun-
kálatok elvégzésére, a temetõ
egyéb útjai mellett is hason-
ló dísznövények kihelyezését
és a meglévõ szépülõ parkré-
szek karbantartását, gondozá-
sát tervezzük.

(d)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Október hatodikán délután
fél ötkor az 1849-ben Aradon
kivégzett tizenhárom tábor-
nokra emlékeztek . A
gimnázium melletti emlékpark-
ban megtartott ünnepségen

polgármester
mondott beszédet.

– Országunkban a nemzeti
újjászületés csak akkor indult
meg, ha a nemzet újra hinni
kezdett önmagában, ha bízott
saját jövõjében. Így volt ez a
kiegyezés után és így kellene,
hogy legyen az Európai Uni-
óban is. Hogy változott-e a hely-
zet, azt ítélje meg ki-ki saját
maga. Úgy gondolom, hogy a
mai napok problémájának, az
Európát veszélyeztetõ migráns-
áradat megoldásában is más
szerepet szántak nekünk. Úgy
látjuk, hogy a nyugati demok-
raták és bürokraták is csak sa-
ját érdekeiket nézik, mint min-
dig, ismét, újra, rebellis ma-
gyarok vagyunk. A mai jóléti
fogyasztói társadalom korában
sokakban vetõdik fel a kérdés,

Lentiben

Horváth László

A vértanúkra emlékeztek

hogy érdemes-e kiállnunk igaz-
ságunkért, szabadságunkért és
érdemes-e vállani a harcot a
mindig nagyobbal, erõsebbel és
sokszor gátlástalanabbal szem-
ben. A módszerek ugyan fino-
modtak, de a lényeg ugyanaz
maradt. A nagyok és erõsek ma
is hajlamosak visszaélni a hely-
zetükkel, kihasználni és kifosz-
tani a kisebbet, kiszolgáltatot-
tabbat, feltéve, ha hagyja ma-
gát. Újra és újra be kell lát-
nunk, hogy csak magunkra, a
magunk teljesítményére és a
magunk erejére számíthatunk
– mondta Horváth László.

Az ünnepi beszédet köve-
tõen az

diákjai zenés
mûsorral elevenítették fel a kor
történéseit, majd a megemlé-
kezés koszorúzással zárult,
ahol a helyi intézmények, civil
szervezetek képviselõi és a
polgárok fõhajtással és koszo-
rúk, mécsesek kihelyezésével
tisztelegtek a szabadságharc
hõsei elõtt.

Arany János Általános
Iskola és AMI

Horváth László polgármester koszorúz az emlékparkban.

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Vatali Ferenc

Ferenczi Róbert

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Kiss Tamás

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Ferenczi Róbert

Kiss Tamás

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

2016. november 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2016. november 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. november 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. november 9-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2016. november 10-én (csütörtökön) 8.00-9.00 óráig,

2016. november 16-án (szerda) 15.00-16.00 óráig.

2016. november 2-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2016. november 7-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2016. november 10-én (csütörtökön) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitün-
tetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adomá-
nyozásáról szóló 27/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelettel
módosított 23/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
értemében

Lenti Város Díszpolgára Cím,
Lenti Városért Díj,
Lenti Város Egészségügyéért Díj,
Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
Lenti Város Közmûvelõdéséért Díj,
Lenti Város Oktatásáért Díj,
Lenti Város Sportjáért Díj,
Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédel-
méért Díj,
Lenti Város Gazdaságáért Díj,
Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással –

lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képvi-
selõ-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár,
helyi szervezet, egyesület.

2016.
november 30. napjáig

HIRDETMÉNY
Lenti Város Kitüntetései

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nagyszabású (kb. 150 fõs)
rendezvényt szervezett a kö-
zelmúltban nyugdíjasoknak a

és
a . A
Nyugdíjas Klubok Találkozójá-
ra a város és a térség nyugdíjas
klubjainak tagjai látogattak el.

Lenti Civil Nyugdíjas Klub
Városi Idõsügyi Tanács

Nyugdíjas klubok találkozója Lentiben

C , a lenti civil klub
elnöke a így foglalta össze a ta-
lálkozó céljait:

– Rendezvényünket az ok-
tóber elsejei Idõsek Világnap-
jához igazítottuk, új típusú prog-
ramra gondoltunk, amely lehe-
tõséget ad a térségi klubok

sászár Dezsõ

tagságának a találkozására és
egyben hasznos, a mindennapi
életben alkalmazható tájékoz-
tatót is ad. Éves munkater-
vünkben fogalmaztuk meg a
találkozó megtartását, a vissza-
jelzések alapján elmondható,
több mint 100 résztvevõre
számítottunk.

– Egy fórummal kezdtünk,
melyet Fövényesi Jánosné, az
Idõsügyi Tanács vezetõje veze-
tett, résztvevõi pedig Horváth
László polgármester, Drávecz
Marianna, a Lenti Járási Hivatal
vezetõje és Gáspár Lívia a Kol-
ping Gondozási Központ veze-
tõje volt. Ezek után elõadások
következtek, ahol egészségvé-
delemrõl volt szó, majd az áru-
bemutatók veszélyeire, a fo-
gyasztóvédelem szempontjaira
hívták fel az idõsek figyelmét,
valamint bûn – és balesetmeg-
elõzési tanácsokat is meghall-
gathattak. A délutánt egyéb-

– Milyen témákról volt
szó?

ként egészségügyi szûrõvizsgá-
latokkal kezdtük, melynek ha-
talmas sikere volt a Lenti
Egészségfejlesztési Iroda szer-
vezésében. Zárásként pedig „Idõ-
sebbek is elkezdhetik” címmel
közös testmozgás volt Bacsa
Józsefné gyógytornász irányí-
tásával, majd uzsonna, kötetlen
beszélgetés, zenés délután és
tánc következett.

– Elõször is szeretném meg-
köszönni támogatóinknak, a
Zala Megyei Közgyûlésnek,
Lenti Város Önkormányzatá-
nak, a „Civilkurázsi” Közalapít-
ványnak, a Városi Mûvelõdési
Központnak és az Egészségfej-
lesztési Irodának a közremûkö-
dését. Sikeres és igen hasznos
volt programunk, amely egy-
aránt szolgálta az idõsek isme-
reteinek bõvítését, az egész-
ségmegõrzést és a kikapcso-
lódást is.

– Hogyan értékelné új
programjukat?

dj

Nagy sikere volt az egészségügyi szûrõvizsgálatnak.

Lovászi
Lenti és Térsége Vidékfejlesz-
tési Egyesület Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesülettel

Kovács Tünde

adott otthont a

, valamint a

közösen szerve-
zett tájékoztató fórumnak mi-
nap. A Vidékfejlesztési Prog-
ram aktuális és közeljövõben
megjelenõ pályázati lehetõsé-
geirõl szóló fórumról elõször

munkaszerve-
zet vezetõt kérdeztük:

– A tájékoztató fórum célja,
hogy a vállalkozásindítást ter-
vezõ, vidéken élõ személyek
(akik még soha nem voltak vál-

Vidékfejlesztési program Lovásziban
lalkozók és vállalkozás tagjai
sem), illetve a mezõgazdaság-
gal foglalkozók, akik új terüle-
ten szeretnének fejlesztésbe
kezdeni, részletes tájékoztatást
kapjanak a 2016. október 24-
tõl beadható pályázati lehetõ-
ségrõl. Emellett az önkormány-
zatok számára nyújtunk tájé-
koztatást a közeljövõben meg-
jelenõ, külterületi közutak fej-
lesztését, erõ- és munkagépek
beszerzését támogató, terme-
lõi piacok létrehozását, illetve
közétkeztetési beruházásokat
lehetõvé tevõ felhívásokról.

Az esemény egyik elõadója
volt , a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Zala
megyei területi felelõse, aki a
önkormányzatok számára elér-
hetõ induló pályázatok tudni-
valóit foglalta össze:

– Elsõsorban a külterületi
utak felújítása és fejlesztése
lesz a téma, két jogcímen az
utak fizikai felújítása és a folya-
matos karbantartás témákra,
ehhez munkaeszközök beszer-
zésére lehet majd pályázni.

Huszti Levente
Egy projekt összege kb. 100
milliós nagyságrendû lehet
majd az elõbbinél, eszközök te-
kintetében pedig 10 milliós
lesz a felsõ határösszeg.
Több önkormányzat összefo-
gása esetében pedig ez 20 mil-
lióra emelkedhet. A zártkerti
ingatlanok, hegyi utak esnek
bele ebbe a pályázatba, tehát
kifejezetten földutak rendbe-
tételére, karbantartására lehet
pályázni.

D.J.

A pályázati lehetõségekrõl is tájékoztatást kaptak a résztvevõk.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A
szakmai ismeretter-

jesztõ fórumot szervezett a kö-
zelmúltban a Lenti Mûvelõdési
Központban.

– A fórum témája: A térség-
re javasolt csemege- és borszõlõ
fajták bemutatása, termesztése
– avat a részletekbe

, az egyesület elnöke. – Elõ-
adónk, becsehe-
lyi szõlész-borász, oltvány elõ-
állító volt.

– Szõlész-borászunk részle-
tekre kiterjedõ elõadásában
több szõlõfajtát bemutatott, ki-
emelve azok jellemzõit, kárte-
võkre, betegségekre való fogé-
konyságukat, illetve azokkal
szembeni ellenálló képességü-

Lenti Kertbarát Kör
Egyesület

Röszler At-
tila

Liviszky Tibor

– Hogyan zajlott a be-
mutató?

Csemege - és borszõlõk bemutatója
ket. Az elõadás gyakorlatiassá-
gát mutatja, hogy nem csak el-
méletben, illetve nem kivetítõn
mutatott be különbözõ szõlõfaj-
tákat, hanem hozott is belõlük,
amelyet a résztvevõk megkós-
tolhattak. Egészen különleges,
sokak által még nem ismert faj-
tákat láthattunk, kóstolhattunk.

– Az elõadás végén az elõ-
adó néhány idei újborát is be-
mutatta, ismertette az általa
gyakorolt technológiai eljáráso-
kat. Sok hasznos tanáccsal látta
el az érdeklõdõket, szinte min-
denkinek volt valamilyen szak-
mai kérdése és ahogy a tapasz-
talat mutatta, a kívülállók –
nem egyesületi tagok – is nagy
érdeklõdéssel vették a bemutatót.

– A „végtermék”, tehát a
bor is megkóstolható volt?

djMeg is kóstolhatták a szõlõket.

Az októberben tartott Or-
szágos Könyvtári Napok kereté-
ben immár második alkalom-
mal szerveztek „Olvasó-mara-
tont” .

kulturális közfoglalkozta-
tott és
könyvtáros a tavalyi évben nagy
népszerûségnek örvendõ ren-
dezvényt gondolták egy kicsit
tovább, s valósították meg újra
október 8-án.

– Digitalizált világunkban
egyre kisebb szerepet kapnak a
könyvek, hiszen „Miért olvas-
sak, ha megnézhetem, vagy
meghallgathatom tévében, szá-
mítógépen?” – hallhatjuk a gye-
rekektõl – osztotta meg velünk
tapasztalatait gyakorló anyuka-
kényt a könyvtáros Eszter. – Ro-
hanunk és rohannak a gyerekek
is, nincs idõ az olvasásra, gya-
korlásra, jönnek a kudarcok,
majd a beletörõdés, hogy nem
olvashat mindenki tökéletesen.
Pedig a nagy többségnek igenis
menne.

Boczkó-Tóth Tímea munkája
révén több órát tölt a helyi
gyermekek társaságában, hi-
szen szívesen látogatják az ál-
tala biztosított heti 40 órás nyit-
vatartási idõben a Közösségi
Házat.

– A 14 órásra sikerült elsõ
maratonunk volt a legnagyobb
meggyõzõerõ, hogy a hangos
olvasás gyakorlásával az eleinte

Reszneken Boczkó-Tóth
Tímea

Csiszárné Fliszár Eszter

Könyvtári Napok Reszneken
akadozva olvasó gyerekek is
könnyedén suhantak a betûk
tengerén – tette hozzá a Kö-
zösségi Ház szakembere. – Saj-
nos a gyerekek elõbb nyúlnak a
számítógép bekapcsoló gomb-
jához, mint egy könyvhöz a
polcon. A legnagyobb kedvenc
a Farm simulator játék a kicsik
és a nagyok körében egyaránt,
4-5 éves gyerekek minden trak-
tort és mezõgazdasági munka-
folyamatot ismernek általa (zá-
rójelben megjegyzem, ez nem
hátrány). Ez adta az ötletet,
hogy az olvasás mellett a közel-
ben élõ és alkotó Csondor Kata
egy interaktív mesedélutánnal
színesítse a nap programját.
Hupota, a kistraktor és barátai
igazán tartalmas idõtöltést nyúj-
tottak a még olvasni nem tudó
korosztálynak, de egy kis idõre
mi is gyerekekké lettünk a mese
hevében.

– Benedek Elek meséket
olvastunk!, – Nyertem egy Hu-
pota könyvet a játékban!, – Volt
pizza is, meg üdítõ!, – Meg so-
kat játszottunk! – idézték fel a

reszneki gyermekek megnyilat-
kozásait a szervezõk.

– Bizony ilyen sok élményt
tud nyújtani egy alig 300 lelkes
település könyvtárára egy nap
alatt! Tanít, szórakoztat, közös-
séget épít! Örülünk, hogy ötle-

teinket a Lenti Városi Könyvtár
és Resznek Község Önkormány-
zata mindenben támogatja, kö-
szönet érte a gyerekek nevében
is – zárta beszélgetésünket a két
szervezõ.

D.J.

Játék és mese az írónõvel.
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Szeptember 30-al egyesült a
, a

, és a
. A fúzióval egy

stabil tõkével rendelkezõ, az ügyfelek
számára gazdagabb termékpalettát kí-
náló hitelintézet, az jött
létre. Az új szervezet vezetõje,

elnök-ügyvezetõ szerint a meg-
újult pénzintézet a régi megalapozott
ügyfélbizalom fenntartása mellett a kor-
szerû banki szolgáltatások biztosításán,
és a piaci részesedésük növelésén dol-
gozik. Céljuk, hogy Zala és Somogy me-
gye meghatározó pénzügyi szolgáltató-
jává váljanak.

– Nem, megtiszteltetésnek éreztem
és örömmel fogadtam el. Szeretem a ki-
hívásokat, nemkülönben a megoldandó,
új feladatokat.

– Több szempont is szerepet játszott
a döntésben. Somogyi székhellyel már
csak két takarék mûködött, a Kéthely és
Vidéke Takarék és a Somogy Takarék.
Dél-Zala helyileg és földrajzilag is jobban
kötõdött Somogyországhoz. Kéthellyel
sok éve tartó szakmai együttmûködé-
sünk volt, személyes kapcsolatokat is
ápoltunk mindkét egyesülésben részt
vevõ takarékkal.

– Az üzemméret mellett az infrastruk-
túra, a technikai feltételek és a humán
erõforrás is adott volt Nagyatádon. A leg-
nagyobb ügyfélkörrel is a Somogy Taka-
rék rendelkezett. Tehát az adottságok
döntöttek.

– Hat régiót alakítottunk ki, a volt jog-
elõdöknél kettõt-kettõt. Nagykanizsa, Len-
ti, Marcali, Balatonboglár, Kaposvár és
Nagyatád lett régióközpont. A negyvenöt
kirendeltségünket így tudtuk besorolni a
régiókhoz. Egyetlen ügyfélnek sem kell
akár száz kilométert utazni azért, hogy az
ügyeit intézhesse, hiszen megteheti ezt a
legközelebb esõ kirendeltségen. Dönté-
seinket is rugalmasabban, gyorsabban
tudjuk ily módon meghozni.

– Közel 60 évvel ezelõtt jöttek létre a
jogelõdök, folyamatos egyesülésen ke-

Somogy
Takarék Szövetkezet Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet Dél-Zalai Egye-
sült Takarékszövetkezet

M7 Takarék
dr. Tófeji

Edina

– Nem ijedt meg a pozíciótól?

– Miért éppen Zala és Somogy me-
gye takarékszövetkezetei egyesültek?

– És Nagyatád lett a központ.

– Területileg is felosztották az irá-
nyítást.

– De a megújulás mögött van több
évtizedes múlt is.

Egyesült erõvel indult útjára az M7 TAKARÉK
resztül. A fél évszázad alatt kialakított
biztonságot, stabilitást, helyben létet sze-
retnénk továbbra is megõrizni. Mindezt
korszerûen, innovatívan és megújulva. A
meglévõ ügyfélkör mellett új célcsoport
felé is nyitunk. Szeretnénk üzenni a
fiataloknak és a potenciális ügyfeleknek,
hogy nálunk mindazon banki szolgálta-
tásokat megtalálják, amit a kereskedelmi
bankokban. De emellett még a személyes
kapcsolatot is biztosítjuk.

– Folyamatosan alakítjuk ki fiókhá-
lózatunkban az új arculatot, de mind
a negyvenöt fiókban nem tudunk egyik
pillanatról a másikra megújulni. A
korszerûsítés jelenleg huszonnégy fiók-
ban zajlik, és megújul a 23 bank-
jegykiadó automatánk is. A jövõ év elsõ
felében pedig a többi kirendeltség is sor-
ra kerül.

– Márciusban hirdettük meg a pályá-
zatot, melyre 201 ötlet érkezett. Úgy
döntöttünk, hogy az M7 név sugallja
mindazt, amit szerettünk volna. Korsze-
rû, szokatlan, de a földrajzi elhelyez-
kedésre is rámutat.

– Mindkét részrõl. Szerettük volna tu-
datni elõzetesen, hogy egyesülésre ké-
szülünk és változás lesz. De nem akartuk
elveszíteni azt a bizalmat sem, amit eddig
felépítettünk. A nyertes pályázó a nyere-
ményét, a százezer forintot nagyvona-
lúan felajánlotta a zalaegerszegi Gyer-
mekmentõ és Koraszülött Alapítvány
javára. Ezzel a társadalmi szerepválla-
lásunkat is tovább tudtuk erõsíteni, s a
pénz is jó helyre került.

– Hetvennyolc önkormányzatnak ve-
zetjük a számláját. A velük való együtt-
mûködést tovább erõsítjük, de a civil
szervezetektõl elkezdve számos rendez-
vényt támogattunk a múltban, és a to-
vábbiakban is ez a szándékunk.

– Ezzel együtt építkezik mindkét me-
gyében a közös új arculat is?

– A névválasztásban bárki bese-
gíthetett.

– Az ügyfelek bevonása a reklám
szempontjából volt indokolt, vagy a
bizalmi jelleget erõsítették ezzel?

– Vannak más irányok, ami a tár-
sadalmi szerepvállalást illeti?

– Az utóbbi idõben sajnálatos esetek
sora jutott az emberek fülébe rossz hírû
pénzintézetek kapcsán. Ma úgy tûnik,
hogy az embernek a bizalom az elsõd-
leges, mintsem az, hogy mennyivel

kevesebb kamatot kell visszafizetnie
egy-egy hitelre.

– De bizalmat adhat az ügyfélnek
egy régi ismerõs tanácsadó is.

– Az újítási szándékkal együtt képez-
ni kell a régi dolgozókat is?

– Ennek szellemében vannak elérhe-
tõ képzések is a szervezeten belül?

– Úgy tudom, az elsõ munkaérte-
kezleten már túl is vannak!

– Az elsõ hetek tapasztalatai igazol-
ják törekvéseiket?

(x)

– Nem tudom cáfolni, ez a legfon-
tosabb. Nagyon megtépázták az elmúlt
hónapok hírei a pénzügyi szektort. Pont
ezért jött létre 2013-ban a takarékinteg-
rációt összefogó Garanciaközösség. A
takarékoknak lett egy egyedülálló plusz
biztosítéka azon az OBA garancián túl,
mely biztosítja a betétek védelmét. Lét-
rejött a közös tõkefedezeti alap, mely
védi a takarékintegráció tagjait. Ennél
nagyobb bizalom, vagy biztonság a pénz-
piacon manapság nem létezik.

– Így van, a pult mögött ülõ megszo-
kott, jól ismert arcok talán még inkább
biztonságot nyújtanak. Ha tudja az ügy-
fél, hogy másnap is ott találja az ügyin-
tézõt, akivel leszerzõdött, az biztonságot
ad, és érzi, hogy felelõsséggel vannak irán-
ta. Az M7 takaréknak jelenleg 176 munka-
vállalója tudja ezt a biztonságot nyújtani.

– Fontos cél, hogy tanácsadókat tud-
junk alkalmazni, akik dedikáltan ügyfél-
igény alapján tudják ajánlani az M7
TAKARÉK szolgáltatásait. Nálunk az ügy-
fél eddig sem csak egy hívószám volt. Ma
már speciális tudás, a különbözõ terü-
leteknek pedig szakértõ vezetõ kell. A
szaktudás elengedhetetlen.

– Folyamatosak a belsõ képzések. Az
elektronikus képzések is gyakoriak,
nincs hét, amikor ne vizsgáznának mun-
kavállalóink. Oktatótermeket alakítunk
ki, Marcaliban lesz az oktatóközpontunk.
A széles termékpaletta megkívánja, hogy
a termékismeretet folyamatosan karban
tartsuk.

– Valóban, október 15-én került sor
az elsõ „teltházas” lenti rendezvé-
nyünkre, amelyre valamennyi munkatár-
sunkat meghívtuk. Remek lehetõség volt,
hogy ne csak papír alapú utasításokból
ismerjék meg az új szervezeti felépítést,
hanem azt magukénak is érezzék kolle-
gáink, hiszem, hogy csak így lehetünk
igazán hitelesek. A délutánba nyúló szak-
mai program mellett erõsítettük társa-
dalmi szerepvállalásunkat is: több mint
egy tucat kollégámmal karöltve vettünk
részt a mûvelõdési központban rende-
zett váradáson.

– Október elsõ napjával indítottuk
útjára az új szervezetet, amelynél az ügy-
fél került a fókuszba és nem maga a
termék. Rendkívül széles termékpalet-
tánk lehetõséget biztosít arra, hogy ne
kényszerértékesítés történjen. Mindenki
megtalálhatja azon szolgáltatásainkat,
amelyre valóban szüksége van, ráadásul
egyetlen helyen: az M7 Takarék kiren-
deltségeiben. Természetesen voltak ap-
róbb problémák, de úgy érzem sikerrel
vettük az elsõ akadályokat. Az út adott,
bízunk benne, hogy az M7 Takarékkal
célba érnek!

Dr. Tófeji Edina elnök-ügyvezetõ.

Véradáson, Lentiben.
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Négy napon keresztül volt
a házigazdája a

az
A prog-

ram résztvevõit a Lenti Parker-
dõben tett séta és a „Göcsej kin-
csei” kiállítás megtekintése után
értük utol, ahol

egyesületi titkárt kérdez-
tük a szervezés körülményeirõl:

– A helyszínek kiválasztá-
sának egyik szempontja azon
túl, hogy mûködik Kolping
család, hogy fiatalok is tagjai
legyenek az egyesületeknek,
így nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy elnyertük a
vezetõségtõl a rendezés jogát.
Több találkozón is részt vet-
tem már, sikerült a döntésho-
zók érdeklõdését felkeltenünk
a térségünk és Kolping Csa-
ládunk iránt.

Lenti „Szent Ka-
talin” Kolping Család Egyesü-
let Országos Kolping Ifjúsá-
gi Találkozónak (OKIT).

Kovács And-
rás

– Milyen programokat emel-
ne ki a négynapos talál-
kozóról?

Országos Kolping Ifjúsági Találkozó Lentiben
– Workshopokat tartunk,

amelyeknek nem titkolt célja a
magyar Kolping ifjúság meg-
újítása, hiszen a Kolping
Szövetségen belül nekünk is
szükségünk van egy kis át-
alakulásra, „vérfrissítésre”.
Mindezek mellett bejárjuk a
város és a térség nevezetessé-
geit és ellátogatunk a Muravi-
dékre is.

és
Budapestrõl, Cse-

pelrõl, illetve Vízivárosból ér-
kezett a találkozóra, mind-
ketten nagy várakozással te-
kintettek a programok elé.

– Budapestiként nagy él-
mény volt számomra a ter-
mészetközeliség, a Lenti Park-
erdõben tett sétán az õszi ter-
mészet megfigyelése – árulta
el kérdésünkre András.

– Én pedig kíváncsian
várom a muravidéki utat, jól-
esõ érzés lesz átlépni a kép-
zeletbeli határt és a helyi

Rizmayer András Föl-
des János

tájjellegû borokról is csupa
jót hallottam – tette hozzá
János.

A programok része volt az
ilyenkor szokásos ismerkedési

est, Ifjúsági Kolpingmise Len-
tiben, a Szent Mihály temp-
lomban, és a különbözõ csa-
patépítõ játékok.

dj

A kolping találkozó résztvevõi, jobbról Kovács András titkár.

A
szervezésében a

és a

tago-
zatának közremûködésével a
szlovén-magyar határ mentén
és a határon átnyúló gazdasá-
gi-turisztikai együttmûködési
és fejlesztési lehetõségekrõl
tartottak konferenciát októ-
berben a lenti Thermal Ho-
tel Balance**** konferenciater-
mében.

A helyi termékbemutatóval
és vásárral egybekötött szak-
mai fórumon hazai és határon

Magyar Nemzeti Keres-
kedõház Zrt.
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
mara magyar-szlovén

Gazdasági-turisztikai konferencia

túli, a turisztikai szegmensben
dolgozó szakemberek vettek
részt, a rendezvény vendégeit
elsõként ország-
gyûlési képviselõ köszöntötte,
majd Lenti
város polgármestere mutatta
be a város eddigi fejlõdését és
beszélt az elmúlt évek fejlesz-
téseirõl, kiemelve a Lenti Ter-
málfürdõ bõvítését és Lenti
egyik legnagyobb turisztikai
beruházását a rendezvénynek
otthont adó Thermal Hotel
Balance**** létrejöttét.

– Úgy gondolom, hogy
óriási erõ és lehetõség a közös
múlt és a közös nyelv, amit

Vigh László

Horváth László,

mindenképpen ki kell használ-
nunk. Ha ezt a közös múltat
megfelelõképpen értékeljük
és kihasználjuk, akkor valószí-
nûleg lesz közös jövõnk is,
nem csak nemzeti, hanem gaz-
dasági értelemben is, hiszen
ez a célja az itt lévõknek is ma
– mondta beszédében Horváth
László.

A rendezvény folytatásában
a programot

szervezõ Magyar Kereskedõ-
ház Zrt. igazgatója üdvözölte a
megjelent vendégeket, majd

és
fõkonzulok is köszöntöt-

ték a rendezvény résztvevõit.
Az egész napos program

elsõ elõadójaként

Nagy Erzsébet,

dr. Földes Gyula dr. Boris
Jesih

Kárpáti Zol-

tán,

dr. Simon
Margit,

Igor
Magdiè,

K.R.

a szakmai fórumnak ott-
hont adó Thermal Hotel Ba-
lance**** igazgatója tartott
prezentációt, melyben a Lenti
Termálfürdõ történetét és fo-
lyamatos fejlõdésének fonto-
sabb mérföldköveit mutatta
be, valamint az idén megnyílt
négycsillagos szálloda szol-
gáltatásairól tartott ismertetõt.

A rendezvény meghívott
elõadói közt volt

a Gotthárd-Therm Kft.
ügyvezetõ igazgatója és

a szlovéniai Therme
3000 igazgatója, akik az általuk
felügyelt és irányított cégek
turisztikai marketing straté-
giájáról tartottak elõadást.Hasznos tanácskozásnak adott otthont Lenti.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!



8 2016. októberLenti és Vidéke

Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.

A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).

A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.

Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.

2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.

Zalaegerszeg, 2016. október 20.

Sajtóközlemény

Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
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A Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.

keres munkatársakat

Pályakezdõk és megváltozott munkaképességûek

jelentkezését is várjuk.

megbízói részére , Csesztregre,
azonnali kezdéssel, több mûszakos munkarendbe

az alábbi munkakörbe: csúszószéngyártó.

A Richter skála szerinti 6,7-
es erõsségû földrengés rázta
meg és , mely-
ben a teljes városi infrastruk-
túra megsemmisült és a káosz-
ban egy autóbusz személy-
autóval ütközött minek okán a
busz felborult és az oldalára
dõlve állt meg.

A fenti szimulált szituáció
alapján zajlott le az a mentési
gyakorlat, melyet október kö-
zepén a telephelyén
tartottak meg a járásban mû-
ködõ , a
Le-Ko Kft. mûszaki mentõi és

Lentit vidékét

Le-Ko Kft.

Kerka Mentõcsoport

Mentési gyakorlat

lenti hivatásos tûzoltók köz-
remûködésével.

A szimulációs gyakorlat
kapcsán , a
Zala Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság szóvivõje el-
mondta, a járási mentõcsopor-
toknak minden évben köte-
lezõ részt venniük hasonló
gyakorlaton.

A közel egy órás látványos
bemutató során a mentõegy-
ségek több új eszköze is be-
mutatásra került a gyakor-
latban.

Cseresnyés Dániel

k.r.

Jelenet a szimulációs gyakorlatról.

A Zala megyei települése-
ken több konzorciumi partner
bevonásával megvalósuló in-
novatív foglalkoztatási pak-
tumról tartottak tájékoztatót

, melyen a térség pol-
gármesterei mellett vállalko-
zók, civil szervezetek és képzõ
intézmények is részletes infor-
mációkat kaphattak a közel
egy milliárd forint értékû
program részleteirõl.

A fórumon
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd

, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke beszélt a program
célkitûzéseirõl és mutatta be a
projekt részleteit.

– A Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktum hosszú távú
célja, hogy a Zala Megyei Ön-
kormányzat vezetésével Zalára
kiterjedõen létrejövõ és már
mûködõ foglalkoztatási együtt-
mûködések járuljanak hozzá
az Európa 2020 Stratégia fog-

Lentiben

Horváth László

Pácsonyi
Imre

A foglalkoztatási paktumról Lentiben
lalkoztatási célkitûzéseinek
megvalósulásához térségi és
helyi szintû foglalkoztatási- és
gazdaságfejlesztési programok
kidolgozásával és megvalósí-
tásával. Általános cél, hogy a
Zalában kialakult foglalkozta-
tási partnerségek tevékenysé-
gei járuljanak hozzá Zala gaz-
dasági növekedéshez, a mun-
kahelyteremtéshez, az elõzõ és
a jelenlegi uniós ciklusban
megvalósított fejlesztésekhez,
a Zala megyei és vidéki népes-
ség helyben tartásához, a
pénzügyi egyensúly fenntar-
tásához. A paktum közvetlen
célja a Zala megyei ITP-ben
meghatározottak alapján fog-
lalkoztatási együttmûködések
képzési és foglalkoztatási
programjainak támogatása, te-
vékenységi körük, eredmé-
nyességük, hatékonyságuk nö-
velése, a foglalkoztatás helyi
szintû akciótervek megvalósí-
tásával való bõvítése, a hátrá-

nyos helyzetû álláskeresõk
munkához juttatása program-
szerû és integrált, a megye
egészére kiterjedõ, valameny-
nyi gazdasági ágazatot felölelõ
megyei szintû gazdaság - és
foglalkoztatás-fejlesztési együtt-
mûködések összefogásával, a
NGM Munkaerõpiacért és Kép-
zésért Felelõs Államtitkárságá-
nak bevonásával – hangzott el
a tájékoztatón.

A 60 hónapos program idõ-
szakában a fenntartható part-
nerségi hálózat kialakítása
mellett bevonásra kerül mun-
kaerõ-piaci szolgáltatásokba
630 hátrányos helyzetû állás-
keresõ, képzésbe helyeznek
180 fõt, legalább 272 fõ 6 hó-
napos elhelyezkedését támo-
gatják – közülük 40 fõ önfog-
lalkoztató – és a zalai megyei
paktum keretében álláshoz ju-
tók közül a támogatás után
legalább hat hónappal állással
rendelkezõk száma 177 fõ lesz.
A tájékoztatón az is lehangzott,
hogy a paktum széleskörû

partnerség kialakítását céloz-
za, a zalai vállalkozások, önkor-
mányzatok, civil szervezetek kö-
rébõl már az együttmûködés
aláírásakor 25 szervezet, közte
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Kamara is bevonásra került.

A projektismertetõ folyta-
tásában , a
Hétfa Kutatóintézet és Elemzõ
Központ igazgatója mutatta be
a paktum kereteit, céljait és
lehetõségeit, majd

, a Zala Megyei Kormány-
hivatal osztályvezetõje tartott
elõadást a kormányhivatal pro-
jektben vállalt szerepérõl. A
Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány képviseletében

irodavezetõ pre-
zentálta az alapítvány projekt-
tevékenységeit. A fórum zárá-
saként a Lenti
és Vidéke Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetõje mutatta
be a foglalkoztatási paktumok
hálózatos megvalósításának le-
hetõségeit.

dr. Csite András

Zuggó Zsu-
zsa

Filó Gabriella

Kovács Károly,

K.R.

Pácsonyi Imre tartja elõadását.

Érdeklõdni lehet:
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 1-3, és a

+36 92 510 581-es vagy +36 20 991 4363-as
telefonszámokon.

Munkaerõ-kölcsönzõi ny.Sz.: 37961/2001-0100
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Az akció a megjelenéstõl 2016. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A III. Somogy és Zala me-
gyei régiós úszó körverseny
elsõ fordulójában vett részt a

csapata – tájékoz-
tatta lapunkat el-
nök - vezetõedzõ:

– Az igen népes mezõny-
ben az összesített csapatver-
senyben a 2. helyen végez-
tünk, köszönhetõen a sok-sok
dobogós helyezésnek. Érde-
mes megemlíteni Holl Hanna
2003-as születésû versenyzõn-
ket, aki korosztályában szinte
mindent megnyert, így õ lett a
verseny legeredményesebb
leány sportolója, ezért külön-

Lenti GYÚK

Kiss Tamás

Második a Lenti GYÚK csapata

díjban részesült. Szabó Júlia
(2005) 50 m-es hátúszásban az
országos ranglista 12. legjobb
eredményével nyerte a számot,
így õ is különdíjazásban része-
sült. A versenysorozat elsõ ál-
lomásán (bár alapozásból jöt-
tek a versenyzõk) kiválóan tel-
jesítettek a Lenti GYÚK úszói,
ezek igen bíztató jelek az el-
következendõ versenyidõszak
elõtt.

A Lenti GYÚK csapata, ki-
csik: Varga Kata, Róhrer Ádám,
Németh Nikol, Németh Réka,
Szabó Márk, Farkas Alíz, Far-
sang Zsóka, Pintér Regina, Pin-

tér Gitta, Szabó Mátyás. Na-
gyok: Szabó Júlia, Nyári Ákos,
Borsos Blanka, Holl Hanna,
Horváth Eszter, Lukács Dorka,
Kõmûves Balázs, Pusztai Kor-
nél, Ferecskó Máté, Róhrer
Emma, Kovács Panna.

Helyezések, dobogósok:
Róhrer Ádám (2009) 25 m hát:
1., 25 m gyors 3. Szabó Mátyás
(2007) 50 m gyors 2., 50 m hát
3., 50 m mell 2., 100 m vegyes
3. Németh Réka (2007) 50 m
gyors 3. Kõmûves Balázs (2003)
50 m pillangó 1., 100 m gyors

2., 50 m mell 1., 100 m vegyes
1. Horváth Eszter (2001) 50 m
pillangó 3., 100 m hát 2. Holl
Hanna (2003) 50 m pillangó
1., 100 m gyors 3., 100 m hát
1., 50 m mell 1., 100 m vegyes
1. Lukács Dorka (2003) 50 m
pillangó 2., 100 m gyors 2.,
100 m vegyes 2. Pusztai Kornél
(2003) 100 m gyors 1., 100 m
hát 1., 50 m mell 3. Szabó Júlia
(2005) 50 m pillangó 3., 50 m
gyors 1., 50 m hát 1. különdíj,
50 m mell 3., 100 m vegyes 3. Bor-
sos Blanka (2002) 100 m hát 3.

A „kicsik”…

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

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lenti és Vidéke

Képek, versek, történetek
címmel az Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozat kap-
csán és

tartottak elõadást a
helyi középiskolák diákjainak,
mely során a tanulók színes
képekkel illusztrált bemutató
keretében ismerkedhettek meg
Lenti és a Kerka-völgye válto-
zatos élõvilágával.

Kovács Tünde október 5-én
a ZSZC Lámfalussy Sándor
Szakképzõ Iskola 9. és 10.

Kovács Tünde Lelkes
András

Képek, versek, történetek

évfolyamos diákjaival találko-
zott, ahol elõadásában saját fo-
tóin, verseken keresztül mutat-
ta be a térség növényvilágának
különlegességeit, majd másnap,
október 6-án Lelkes András
természetvédelmi õr a Gönczi
Ferenc Gimnázium és Szakkö-
zépiskola tanulóit látogatta meg,
ahol fotókkal, idézetekkel és
gyermekkorának történeteivel
színesített elõadását hozta el
az intézmény tanulóinak.

(k)

Kovács Tünde tartja elõadását.

Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere örömmel szá-
molt be lapunknak arról, hogy
a korábban megszokott mó-
don érhetik el a betegek a
településen a fogászati ren-
delést.

– Már csak egy fedõtömés
van hátra, amelyhez adunk
idõpontot – hangzott utolsó

Újraindult a megszokott fogászati rendelés Zalabaksán
betegénél az utasítás

fogorvostól, amikor
egy csütörtök délután ott jár-
tunk nála.

– Nagymértékben meg-
könnyíti a munkánkat az idõ-
pont elõjegyzés, hiszen a hétfõ

dr. Sán-
dor Judit

– Megszokott, hogy idõ-
pontok alapján fogadják a
betegeket?

Dr. Sándor Judithoz mintegy ezer páciens tartozik.

délelõtti és csütörtök délutáni
rendelésen amúgy feltorlód-
hatnak a kezelésre várók. Pél-
dául ma is 14 beteg keresett fel
délután.

Dr. Sándor Judit fogorvos
elárulta lapunknak, hogy két
kisgyermek, egy kisfiú és egy
kislány édesanyja, tavaly no-
vember óta volt szülési szabad-
ságon, idén, nyár végén tért
vissza munkahelyére.

– Nem mutatható ki kü-
lönbség a település szerkezete
alapján, az a tapasztalatom,

– Zalaegerszegen is dolgo-
zik, milyen állapotban van-
nak a páciensek fogai a
városban és egy kistele-
pülésen?

hogy mindenhol már csak ak-
kor keresik fel a fogorvost az
emberek, ha baj van.

– Meg vagyok elégedve a
feltételekkel, sõt megjegyzem,
a röntgenfelvételeknél, melyet
Lentiben, a Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézetben ké-
szítenek el, már egybõl látha-
tom a problémát itt helyben, a
számítógép által. Egyébként a
körzetben kb. 1000 páciens
van, fontos az ilyen gyors
diagnózis-felállítás, vagy ép-
pen a szakszerû kezelés, hi-
szen mindannyiunk érdeke a
beteg mielõbbi ellátása.

– Milyenek a feltételek Za-
labaksán a munkájához?

dj

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

kínáljuk minden kedves vendégünknek.

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

Várja Önöket

földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé ajánlunk

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****

exkluzív borokat
.KEDVEZMÉNYES ÁRON

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy

nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás családi rendezvényekre!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

A

várjuk Önöket a hét minden napján.

Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a mellé most a

kiváló minõségû adjuk

Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL

Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Balance Burger
Apátsági sört

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Szombatonként élõ zenei mûsor!

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó


