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Szabad, diktatúra nélküli országot akartak
1956-ra emlékeztek Letenyén
A forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezõ letenyei ünnepséget a Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár szervezte. A bibliotéka
mellett lévõ 56-os emlékmûnél
és a letenyei 56-os mártír Somogyi Tibor emléktáblájánál
elsõként a Friman Martin vezényelte Letenye Város Fúvószenekara játszott térzenét,
majd felcsendült a Himnusz,
amely után Horváth Bendegúz
tehetséges versmondót hallhattuk, aki Tóth Bálint Magyar
litánia címû versét adta elõ,
majd a koszorúzás következett.
Ezt követõen Farkas Szilárd
polgármester mondta el ünnepi köszöntõjét.
Mint fogalmazott, 1956-ban
a magyar emberek nem csak
egy diktatúra ellen lázadtak

fel, hanem a hazugság és a
félelem ellen is. Fellázadtak,
mert ez becsületbeli ügy volt.
Nem egy, nem tíz, nem száz
emberé, hanem millióké, a magyar embereké, egész Magyarországé. Becsületbeli ügy volt,
amelyért semmilyen áldozat
nem volt és nem lehetett elég
nagy. Ennek az áldozatnak akkor golyózápor és akasztófa
volt a következménye, ma pedig – és reményeink szerint
mindörökké – egy egész nemzet tisztelete és soha el nem
múló emlékezete lesz a jutalma.
Október 23-a egyben a szabadság napja is. Ezt a napot
azonban nem elég megkoszorúzni, hanem arra hazugság és
félelem nélkül, felszabadulva
kell emlékezni. Azoknak, akik

Farkas Szilárd polgármester beszédét mondja.
fellázadtak 1956-ban, volt egy
álmuk a szabad és diktatúra
nélküli Magyarországról és a
mai ünnep ezért ad reményt
és ezért erõsít meg mindannyiunkat abban, hogy közös
céljainkat csak együtt tudjuk
elérni. 1956 kristálytiszta bizonyítéka annak, hogy csak az

lehet szabad, akiben él a
becsület. Sem hatalom, sem
erõszak, sem brutalitás, sem
íróasztalnál elkövetett hazaárulás, sem magabiztosnak tûnõ
nemzetmeglopás nem képes
túlélni a nemzet becsületének
ítéletét. Amíg bennünk él az
(Folytatás a 2. oldalon)

A dicsõséges 13 nap
Ünnepi megemlékezés Becsehelyen

A becsehelyi diákok ünnepi mûsora.
– A 60 évvel ezelõtti dicsõséges 13 napra emlékezünk a
mai napon, valamint arra, ami
utána következett – vezette be
az ünnepi megemlékezést Né-

meth Géza polgármester. A
megemlékezés elõkészítése során terveztük, hogy felkérünk
olyan becsehelyieket, akik
(Folytatás a 3. oldalon)
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Szabad, diktatúra nélküli országot akartak
1956-ra emlékeztek Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
56-osok becsülete, addig nem
létezhet számunkra válságos
helyzet, amíg bennünk él az
56-osok becsülete, nem érezhetjük magunkat tehetetlennek és erõtlennek az elõttünk
álló kihívások elõtt. És ha a
ránk váró munka, a megoldásra váró problémáink elõtt
meginog a tetteinkbe vetett
hitünk, jussanak eszünkbe
Pongrácz Gergely 56-os szabadsághõs mondatai: „Ötvenhatban nagyon féltem. De akkor kiment belõlem minden
félelem. Azóta nem félek. Semmitõl, senkitõl. Zsarolni nem
lehet, mert nincs mivel. Ezért
beszélhetek õszintén.”
A polgármester után dr.
Gyimesi Endre volt zalaegerszegi polgármester, a levéltárakért felelõs miniszteri biztos
mondta el ünnepi gondolatait,
melyek során kitért 1956 letenyei eseményeire is. Október
26-án a bázakerettyei olajüzembõl teherautón 20-25 tagú munkásküldöttség érkezett
Letenyére. A kocsit mintegy 3400 lelkes tüntetõ követte. Követelésüket Kondákor Ferenc
olvasta fel. Leváltották a kommunista vezetõket, megsemmisítették az elnyomás szimbólumaként a járási és község tanácsi, pénzügyõrségi, pártbizottsági és járásbírósági iratanyagokat. Az esti órákban a
rendõrkapitányság épülete elõtt
tüntetõ tömeget a lovászi karhatalom oszlatta fel. A letenyei
gépállomáson 14 fõvel megalakult a munkástanács. Elnöke
Csécs József lett, tagjai Botka
István, Hajdár János, Dömõk
Ferenc, Németh Ferenc és mások voltak. Leváltották az ad-

INDULÓ
KÉPZÉSEK

digi vezetõt és Tóth István fõmérnökre bízták a vezetõi teendõket. Intézkedéseket hoztak a térség és a gépállomás
felszerelésének védelmére. Rendkívüli tsz-közgyûlésen a tszvagyon felosztásáról döntöttek
a tagok között. Október 28-án
a kultúrházban megalakult a
forradalmi tanács, amelynek
58 tagja volt. Elnöke dr. Érsek
Lajos, elnökhelyettese Novák
Lajos, titkára Somogyi András
lett. Megszervezték a nemzetõrséget, amelynek parancsnoka Sasvári József volt. Szükség
volt erre, mert a régi rend hívei a gépállomás leváltott igazgatója vezetésével felfegyverkeztek, de a nemzetõrök lefegyverezték és rendõri felügyelet alá helyezték õket. Érsek Lajos tartotta a kapcsolatot
a forradalmi központokkal,
részt vett zalaegerszegen a megyei forradalmi tanács ülésein,
valamint Gyõrben a dél-dunántúli nemzeti tanács ülésén.
November 2-án felhívást intéztek Letenye lakóihoz, hogy
az élet és vagyonbiztonság érdekében minden becsületes
magyar embernek kötelessége
résztvenni a nemzetõri szolgálatban. A közigazgatás élén is
vezetõt cseréltek, Pál Györgyöt
bízták meg vb elnöknek,
Egyed Jánost pedig elnökhelyettesnek. Döntöttek, hogy
a hazatérõ kitelepítetteknek
vissza kell adni elvett tulajdonaikat, megszervezték az iskolás gyerekek felügyeletét is.
Ügyeltek a rendre, élelmiszert
gyûjtöttek Budapest lakói megsegítésére és 5 mázsa krumplit
szállítottak a nagykanizsai honvédségnek. Közben megalakult a Független Kisgazdapárt
helyi szervezete. Készülõdtek
a fegyveres honvédelemre, de
minden erõvel a rend, a közbiztonság fenntartására törekedtek. Fegyveres harcra nem
került sor.
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Az ünnepség résztvevõi.
A forradalom és szabadságharc leverése után november
11-én a visszatérõ régi hatalom
emberei Letenyén kénytelenek voltak elismerni a forradalmi tanács munkáját. A tanács tagjainak javaslatára, véleményére továbbra is szükségünk van, a tanács tagjait a
nép választotta és munkájuk
ellen bántódásuk nem lehet –
jelentették ki a kommunisták a
községi tanács ülésén. Nem
így történt. A kíméletlen megtorlások elkezdõdtek, amelyek
Letenyét sem kerülték el. Országosan 1957 és 1960 között
25 ezer embert ítéltek el polgári vagy katonai bíróságon.
Ebbõl 16 ezer 433 fõ börtönbüntetést kapott és 425 kivégzésrõl tudunk. A perek a jogállamiság megcsúfolásával folytak és akkor még nem is említettük a másik nagy veszteséget, a 9400 halottat, a több
mint 20 ezer sebesültet és azt
a 250 ezer hazafit, akik külföldre voltak kénytelenek menekülni. Letenyén 87 fõt tartóztattak le, többségük elsõfokon súlyos börtönbüntetést
kapott, fél évtõl négy és fél
évig terjedt a skála. Novák

Lajos 4,5 év, dr. Érsek Lajos és
Bene Kálmán 4, Albrecht Imre, Uj Ferenc és Horváth István
3,5 év, Szabó János 3 év 4 hónap, Somogyi István 2 év 2
hónap, Hajdú István, Hóbor
László és Pataki József 2-2 év
börtönbüntetést kapott és
még több mint húszan kaptak
rövidebb letöltendõ szabadságvesztést. Hatan külföldre
menekültek az ítélet elõl, mások büntetését késõbb enyhítették, de valamennyiük és családjuk életét tönkre tette a
megtorlás. Tették ezt olyan
településen Letenyén, ahol
mindvégig megõrizték a rendet, nem történt haláleset, az
elítéltek csupán függetlenséget, semlegességet, többpárt
rendszert, szólás és sajtószabadságot akartak – mondta a
letenyei 56-os eseményekkel kapcsolatban dr. Gyimesi
Endre.
Az ünnepi mûsort (zenés
irodalmi összeállítást) Az igazat mondd, ne csak a valódit!
címmel Dávid Roland énekes
és Lang Rudolf színmûvész tolmácsolta. A letenyei ünnepség
a Szózat hangjaival zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
Hu
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Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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EMELÕGÉP-KEZELÕ

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
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A dicsõséges 13 nap
Ünnepi megemlékezés Becsehelyen
(Folytatás az 1. oldalról)
személyesen átélték ezeket az
eseményeket Becsehelyen, oszszák meg emlékeiket a rendezvényen. Az, hogy ez nem így
alakult, annak több oka is van:
– Errõl az idõszakról nem
csak szép emlékek vannak,
szomorúak is.
– Sokan errõl még ma sem
mernek beszélni.
– Többen élnek még az akkori résztvevõk közül. A leszármazottak keveset tudnak a valós eseményekrõl, kellemetlen
meglepetésekben sem lenne
hiány.
Az elmúlt 60 évben az emberek Becsehelyen megtanultak együtt élni a sebekkel, a
veszteségekkel, fájdalmakkal
és azok okozóival is. Úgy gondoltam, a település békéje érdekében bölcsebb, ha ezeket a
sebeket nem nyitjuk újra fel.

Ma nem csak a 13 napra kell
emlékezni, hanem az elõzményekre és a következményekre
is. Minden nemzeti ünnepünknek van „áthallása” a jelenre is,
tanuljunk ezekbõl – zárta gondolatait a polgármester.
A bevezetõ után a Becsehelyi Általános Iskola felsõ
tagozatos diákjai elevenítették
fel az 1956-os szabadságharc
eseményeit elõadásukkal.
A program a becsehelyi
származású Gál Anasztázia
által készített, „Megvagyon írva” címû kisfilmmel folytatódott, amely az 1956-os becsehelyi eseményeket elevenítette
fel az eseményekben résztvevõk emlékezései alapján.
– A kisfilm gondolatébresztõ és elgondolkodtató volt. Kifejezi, hogy minden közösségnek szüksége van idõnként az
egység kifejezésére – fogal-

Érzések és gondolatok

Cseresznyés Péter államtitkár ünnepi beszéde.
mazta meg Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében.
A továbbiakban kifejtette,
hogy a szabadság nem mindenkinek, nem minden népnek adatik meg. A forradalmat
a fiatalok indították, a szovjet
túlerõvel is szembeszálltak.
Ezen az ünnepségen emlékezni kell egy nemzedék fellángolására, a „Pesti srácok” dicsõségére, akik 60 éve bátrak voltak, szabaddá és nyitottá tették

a világot. Hála nekik, áldozatuk, emberségük megköszönjük, hiszen általuk létezünk mi
is. A rájuk való emlékezéssel
részesei vagyunk mi is a régi
idõknek – zárta gondolatait az
államtitkár.
Az ünnepi megemlékezés
kötetlen beszélgetéssel zárult,
ahol mégis csak további részleteket, eseményeket, egyéni sorsokat ismerhettek meg a résztvevõk.
Horváthné Szirmai Szilvia

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

Balról Járási Ildikó, Dömõk József, a mûvelõdési központ igazgatója és Héra-Tokorcsi Ilona.
Október 18-án a Letenyei
Városi Könyvtárban került sor
Héra-Tokorcsi Ilona festõmûvész „Érzések és gondolatok”
címû kiállításának megnyitójára a Magyar Festészet Napja
alkalmából.

A tárlatot Járási Ildikó iparmûvész ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe. A megnyitón a Letenyei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei közremûködtek.
A kiállítás november 5-ig
várta a látogatókat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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Zalai foglalkoztatási paktum indult Letenyén és környékén
Október 11-én a letenyei városházán került sor a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása címû uniós forrásból megvalósítandó megyei
projekt járási találkozójára. Köszöntõje során Farkas Szilárd
polgármester elmondta, Letenyén nem ismeretlen a foglalkoztatási paktum, hiszen annak csírái 8-10 évvel ezelõtt
már megmutatkoztak és eredményesen zárult.
Az aprófalvas szerkezetû letenyei járásban manapság egyre nehezebb szakképzett munkaerõt találni, s talán ebben is
segít a megyei kezdeményezés
– ismertette a városvezetõ. Pá-

csonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés (ZMÖ) alelnöke részletezte az idén júliusban indult
és 2021 júniusáig tartó 963
milliós zalai projektet. Az 5 év
alatt a ZMÖ, a Zala Megyei Kormányhivatal, a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. célja a megyei gazdaság növekedésének
segítése, a munkahelyteremtés
és a vidéki népesség helyben
tartása.
A 100 százalékos támogatási intezitású paktum a tervek
szerint munkaerõ-piaci szol-

Személyi változások Letenyén

Farkas Szilárd megnyitójában a letenyei kistérség gondjairól
is szólt.
gáltatásokba 630 hátrányos
helyzetû álláskeresõt vonna be,
180 fõ részesül képzésben és
legalább 272 fõ 6 hónapos elhelyezkedése támogatható. Az
önkormányzatok, vállalkozások
a jövõ év elejétõl kapcsolódhatnak be a paktumba, melynek

szerzõdésaláírására november közepén kerül sor. A paktum január elején két fõs menedzsmenttel startol – mondta többek között a polgármesterek
és vállalkozók elõtt Letenyén
Pácsonyi Imre.
M.I.

Õszi alkotó délután

Farkas Szilárd polgármester mellett dr. Tokorcsi Katalin.
A letenyei képviselõ-testület október 27-i soros ülésén
Farkas Szilárd polgármester
tájékoztatója során személyi változásokról is beszámolt. Mint
elhangzott, a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatalban dr.
Keresztesi Tímea jegyzõ munkáját dr. Tokorcsi Katalin aljegyzõ veszi át, aki a jegyzõ helyettese lesz annak távolléte
idején. A pénzügyi osztály vezetését október 1-tõl újra dr.
Hámori Nóra látja el.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ ÉKKÖV Kft. megkezdte az õszi virágosítást, melynek
során többségében árvácskák és
fagytûrõ növények kerültek kiültetésre a város közterületein.
A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény értelmében jövõ év
január 1-tõl a Letenyei And-

rássy Gyula Általános Iskola
és a Letenyei Alapfokú Mûvészeti Iskola mûködtetését a nagykanizsai tankerületi központ
veszi át. Az átadás-átvétel a humánerõforrást, az ingatlan és
ingó vagyont érinti, kivéve a
fõzõkonyhát, így csak a köznevelési feladat ellátáshoz szükséges vagyonrészt szükséges
vagyonkezelésbe adni. November 15-ig elkészül az átadás-átvételi jegyzõkönyv és a megállapodás, amelyet a letenyei polgármester és Magyar Ferenc, a
kanizsai tankerületi központ
igazgatója lát el kézjegyével –
mondta Farkas Szilárd.
Az ülésen módosításra került a helyi építési szabályzat
rendelete és megválasztották
az ÉKKÖV könyvvizsgálóját is.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az õszi alkotó délutánt október 12-én rendezték meg a
Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában. Hosszú évekre tekint vissza ez a szép hagyomány az intézmény életében. Gyerekek, pedagógusok,
szülõk, nagyszülõk egyaránt nagy
lelkesedéssel készülnek erre a
napra. Közösen tervezik, készítik az iskola belsõ és külsõ dekorációját. Felhasználva a természet kínálta forma- és színgazdagságot, az egyéni és közös kreatív ötleteket, megoldá-

sokat, hogy még hangulatosabbá, otthonosabbá, barátságosabbá varázsolják az iskolát.
Változatos kreatív feladatokban mutathatták meg gyerekek és felnõttek fantáziájuk gazdagságát: különféle papírtechnikák, terméskreációk készültek. A tavaszi alkotó délutánon
megismert tûnemezelés technikával most õszi falevelek képeit alkották a technika kedvelõi, felvonultatva az õsz „ezer
színét”.
M.I.
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„Ismerj meg!”
„Ismerj meg!” elnevezéssel
második alkalommal tartott integrációs napot A Muraszemenyei Értelmi és Halmozottan
Sérültekért Alapítvány október
6-án a muraszemenyei Fogyatékos Személyek Otthonában.
A rendezvény az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ NEATF-16-SZ-0122 számú pályázat
jóvoltából került megrendezésre A program elsõdleges célja az ép és a fogyatékossággal
élõ személyek társadalmi kapcsolatainak erõsítése és közösségépítés.
– Az intézmény lakóinak elõadásával kezdõdött a rendezvény, majd kézmûves foglalkozásokkal folytatódott, különbözõ kreatív pontokon. A foglalkozásokon az ép, illetve fogyatékkal élõk „vegyes” munkacsoportokban alkottak, amelyeket úgy állítottunk össze,
hogy az adott tevékenységhez
minden tag hozzájáruljon a maga módján, így együtt örülhettek a közös munka eredményének – mondta el Szabó Gábor,
az alapítvány elnöke.

A hangulatot az eszteregnyei Rozmaring Dalkör, a frissen sült krumpliprósza, vattacukor és a nap befejezéseként élõzenés mulatság alapozta meg.
Képviseltették magukat a
Muraszemenyei Általános Iskola és a Nagykanizsai SZC Mûszaki Szakképzõ Iskola általános ápoló szakos diákjai, a Muraszemenyei Óvoda, a társintézmények közül a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ, a Zala Megyei Integrált
Szociális Intézmény V. számú
telephelye és a Pölöskefõi Fogyatékos Otthon ellátottjai.
Önkéntesekbõl sem volt hiány, hiszen az intézmény aktív
és nyugdíjas dolgozói is segédkeztek a programokon.
Külön köszönettel tartozik
az alapítvány Beznicz Margit,
Novák Lászlóné, Török Veronika, Kele Lászlóné, Szabóné
Horváth Katalin munkatársaknak, akik ezen a remek
élményekkel teli nap szervezésében és lebonyolításában
oroszlánrészt vállaltak.

Második alkalommal tartottak integrációs napot.

Jó hangulatot teremtett a Rozmaring dalkör.

A KSZR programjai Molnáriban
IKSZT-ben, Beszélgessünk a cukorbetegségrõl címmel. Az elõadó dr. Rosta László volt. Köszön-

jük a KSZR-nek, hogy támogatásukkal e két program létrejöhetett.
Farkasné Agócs Judit

Rosta Géza szórakoztatta a gyermekeket.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) rövid
idõn belül két programot is
szervezett Molnáriban. Az elsõ programot 2016. október
11-én a Molnári Községi Horvát Nemzetiségi Óvodában rendezték. A kisgyermekek szórakoztatására Rosta Géza énekes-gitáros, zeneszerzõ elõadómûvészt hívták meg. Géza bácsi megzenésített versekkel örvendeztette meg az ovisokat.
Minden produkcióba bevonta
õket, ismerkedtek, beszélget-

tek, énekeltek, és részükre hozott gyermekhangszerekkel kísérhették gitárjátékát. Az óvodások nagyon jól érezték magukat és a vidám délelõtti
program után a nap hátralevõ
részében is énekelgették a fülbemászó dalokat. „Fúj a szél,
fúj a szél, de morog a szél, apró ez a szoba mégis belefér”
(W.S)
A gyermek program után a
felnõttekre is gondolva a KSZR a
következõ programját 2016. október 25-én tartotta a Molnári

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
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Egyesült erõvel indult útjára az M7 TAKARÉK

Dr. Tófeji Edina elnök-ügyvezetõ.
Szeptember 30-al egyesült a Somogy
Takarék Szövetkezet, a Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezet, és a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet. A fúzióval egy
stabil tõkével rendelkezõ, az ügyfelek
számára gazdagabb termékpalettát kínáló hitelintézet, az M7 Takarék jött
létre. Az új szervezet vezetõje, dr. Tófeji
Edina elnök-ügyvezetõ szerint a megújult pénzintézet a régi megalapozott
ügyfélbizalom fenntartása mellett a korszerû banki szolgáltatások biztosításán,
és a piaci részesedésük növelésén dolgozik. Céljuk, hogy Zala és Somogy megye meghatározó pénzügyi szolgáltatójává váljanak.
– Nem ijedt meg a pozíciótól?
– Nem, megtiszteltetésnek éreztem
és örömmel fogadtam el. Szeretem a kihívásokat, nemkülönben a megoldandó,
új feladatokat.
– Miért éppen Zala és Somogy megye takarékszövetkezetei egyesültek?
– 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 együttmûködésünk volt, személyes kapcsolatokat is
ápoltunk mindkét egyesülésben részt
vevõ takarékkal.
– És Nagyatád lett a központ.
– Az üzemméret mellett az infrastruktúra, a technikai feltételek és a humán
erõforrás is adott volt Nagyatádon. A legnagyobb ügyfélkörrel is a Somogy Takarék rendelkezett. Tehát az adottságok
döntöttek.
– Területileg is felosztották az irányítást.
– Hat régiót alakítottunk ki, a volt jogelõdöknél kettõt-kettõt. Nagykanizsa, Lenti, 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. Döntéseinket is rugalmasabban, gyorsabban
tudjuk ily módon meghozni.
– De a megújulás mögött van több
évtizedes múlt is.
– Közel 60 évvel ezelõtt jöttek létre a
jogelõdök, folyamatos egyesülésen ke-

resztül. A fél évszázad alatt kialakított
biztonságot, stabilitást, helyben létet szeretnénk 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 szolgáltatásokat megtalálják, amit a kereskedelmi
bankokban. De emellett még a személyes
kapcsolatot is biztosítjuk.
– Ezzel együtt építkezik mindkét megyében a közös új arculat is?
– Folyamatosan alakítjuk ki fiókhálózatunkban az új arculatot, de mind
a negyvenöt fiókban nem tudunk egyik
pillanatról a másikra megújulni. A
korszerûsítés jelenleg huszonnégy fiókban zajlik, és megújul a 23 bankjegykiadó automatánk is. A jövõ év elsõ
felében pedig a többi kirendeltség is sorra kerül.
– A névválasztásban bárki besegíthetett.
– Márciusban hirdettük meg a pályázatot, melyre 201 ötlet érkezett. Úgy
döntöttünk, hogy az M7 név sugallja
mindazt, amit szerettünk volna. Korszerû, szokatlan, de a földrajzi elhelyezkedésre is rámutat.
– Az ügyfelek bevonása a reklám
szempontjából volt indokolt, vagy a
bizalmi jelleget erõsítették ezzel?
– Mindkét részrõl. Szerettük volna tudatni elõzetesen, hogy egyesülésre készülünk és változás lesz. De nem akartuk
elveszíteni azt a bizalmat sem, amit eddig
felépítettünk. A nyertes pályázó a nyereményét, a százezer forintot nagyvonalúan felajánlotta a zalaegerszegi Gyermekmentõ és Koraszülött Alapítvány
javára. Ezzel a társadalmi szerepvállalásunkat is tovább tudtuk erõsíteni, s a
pénz is jó helyre került.
– Vannak más irányok, ami a társadalmi szerepvállalást illeti?
– Hetvennyolc önkormányzatnak vezetjük a számláját. A velük való együttmûködést tovább erõsítjük, de a civil
szervezetektõl elkezdve számos rendezvényt támogattunk a múltban, és a továbbiakban is ez a szándékunk.
– Az utóbbi idõben sajnálatos esetek
sora jutott az emberek fülébe rossz hírû
pénzintézetek kapcsán. Ma úgy tûnik,
hogy az embernek a bizalom az elsõdleges, mintsem az, hogy mennyivel

Véradáson, Lentiben.

kevesebb kamatot kell visszafizetnie
egy-egy hitelre.
– Nem tudom cáfolni, ez a legfontosabb. Nagyon megtépázták az elmúlt
hónapok hírei a pénzügyi szektort. Pont
ezért jött létre 2013-ban a takarékintegrációt összefogó Garanciaközösség. A
takarékoknak lett egy egyedülálló plusz
biztosítéka azon az OBA garancián túl,
mely biztosítja a betétek védelmét. Létrejött a közös tõkefedezeti alap, mely
védi a takarékintegráció tagjait. Ennél
nagyobb bizalom, vagy biztonság a pénzpiacon manapság nem létezik.
– De bizalmat adhat az ügyfélnek
egy régi ismerõs tanácsadó is.
– Így van, a pult mögött ülõ megszokott, jól ismert arcok talán még inkább
biztonságot nyújtanak. Ha tudja az ügyfél, hogy másnap is ott találja az ügyintézõt, akivel leszerzõdött, az biztonságot
ad, és érzi, hogy felelõsséggel vannak iránta. Az M7 takaréknak jelenleg 176 munkavállalója tudja ezt a biztonságot nyújtani.
– Az újítási szándékkal együtt képezni kell a régi dolgozókat is?
– Fontos cél, hogy tanácsadókat tudjunk alkalmazni, akik dedikáltan ügyféligény alapján tudják ajánlani az M7
TAKARÉK szolgáltatásait. Nálunk az ügyfél eddig sem csak egy hívószám volt. Ma
már speciális tudás, a különbözõ területeknek pedig szakértõ vezetõ kell. A
szaktudás elengedhetetlen.
– Ennek szellemében vannak elérhetõ képzések is a szervezeten belül?
– Folyamatosak a belsõ képzések. Az
elektronikus képzések is gyakoriak,
nincs hét, amikor ne vizsgáznának munkavállalóink. Oktatótermeket alakítunk
ki, Marcaliban lesz az oktatóközpontunk.
A széles termékpaletta megkívánja, hogy
a termékismeretet folyamatosan karban
tartsuk.
– Úgy tudom, az elsõ munkaértekezleten már túl is vannak!
– Valóban, október 15-én került sor
az elsõ „teltházas” lenti rendezvényünkre, amelyre valamennyi munkatársunkat meghívtuk. Remek lehetõség volt,
hogy ne csak papír alapú utasításokból
ismerjék meg az új szervezeti felépítést,
hanem azt magukénak is érezzék kollegáink, hiszem, hogy csak így lehetünk
igazán hitelesek. A délutánba nyúló szakmai program mellett erõsítettük társadalmi szerepvállalásunkat is: több mint
egy tucat kollégámmal karöltve vettünk
részt a mûvelõdési központban rendezett váradáson.
– Az elsõ hetek tapasztalatai igazolják törekvéseiket?
– Október elsõ napjával indítottuk
útjára az új szervezetet, amelynél az ügyfél került a fókuszba és nem maga a
termék. Rendkívül széles termékpalettánk lehetõséget biztosít arra, hogy ne
kényszerértékesítés történjen. Mindenki
megtalálhatja azon szolgáltatásainkat,
amelyre valóban szüksége van, ráadásul
egyetlen helyen: az M7 Takarék kirendeltségeiben. Természetesen voltak apróbb problémák, de úgy érzem sikerrel
vettük az elsõ akadályokat. Az út adott,
bízunk benne, hogy az M7 Takarékkal
célba érnek!
(x)
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Jótékonysági sportnap az óvodáért

A helyezettek. A hátsó sorban j1 Cseresnyés Péter államtitkár,
mellette Farkas Szilárd polgármester.
A Letenyei Hóvirág Óvoda
Mozdulj Letenye címmel immár második alkalommal szervezte meg október 8-án (szombaton) a jótékonysági futóversenyt és kerékpártúrát. A ke-

rékpártúra útvonala LetenyeTótszerdahely-TótszentmártonBecsehely-Letenye, míg a futóké 5 és 7 kilométeres szakasz,
utóbbi a Becsehely tábláig
tartott.

Mindenki az óvodától startolt, a kicsiknek, a Mini Manóknak és szüleiknek, külön
rövidebb távot kellett megtenniük. A megmérettetésre több
mint háromszázan jelentkeztek, akik nem jöttek el, õk is
kifizették a nevezési díjakat. A
jótékonysági rendezvényen a
letenyei és környékbeli gyerekeken, szülõkön túl jelen voltak a nagykanizsai Teker Egyesület és a Kanizsai Futóklub tagjai és a Letenye SE focistái is.
A kerékpárosok közül a nõi
kategóriát Sólyom Emese (Nagykanizsa), a férfit Sólyom Zoltán (Nagykanizsa), a gyermek
kategóriát Gyergyák Sára (Letenye) nyerte. A Mini Manók
között elsõ lett Marton Klaudia (Letenye). Az 5 kilométeres távon férfi kategóriában
elsõ lett Kolonics Tamás (Nagykanizsa), a nõiben Balogh Istvánné (Letenye). 7 kilométe-

ren a hölgyek között elsõk
lettek: Molnár Enikõ, Molnár
Noémi és Pfeiffer Réka (mindenki Letenye), akik együtt
futottak be a célba. A férfiak
legjobbja ezen a távon Rudolf
Tamás (Becsehely) az idei 100
kilométeres maratoni és a 24
órás hazai futás bajnoka lett.
Az aranyérmeket Cseresnyés Péter államtitkár, a választókerület országgyûlési képviselõje, az ezüstérmeket Farkas
Szilárd letenyei polgármester,
a bronzérmeket Friman Jánosné óvodavezetõ adta át. A
nevezési díjak összegét az óvoda karácsonyi játékeszközeinek megvásárlására fordítják.
A rendezvényt támogatták: Letenyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Tutika ABC Letenye, Farkas Tiborné vállalkozó
Letenye, Gyergyák Zoltán önkormányzati képviselõ Letenye.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kézmûves foglalkozások Csörnyeföldön Muraszemenyei iskolások Budapesten
Október 8-án és 9-én (szombaton és vasárnap) délután is
kézmûves foglalkozásokkal kedveskedtünk a gyerekeknek és
szülõknek. Az Országos Könyvtári Hetek keretében a Letenyei Könyvtár segítségével
mind a két nap délután pár
órás kézmûves foglalkozások-

kal igyekeztünk lekötni a gyerekek figyelmét.
Szombaton (8-án) agyagozhattak Némethné Kollár Dóra
segítségével, vasárnap pedig a
helyi könyvtárossal õszi ablakdíszeket készíthettek a gyerekek és a szülõk Csörnyeföldön.

Projektnap az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából

Nagy élmény volt a kirándulás.
Iskolánk, a Muraszemenyei
Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói 2016. október 19-én
Budapestre kirándultak, hogy
projektnap keretében emlékezzünk meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójáról. A kora reggeli
vonattal indultunk Nagykanizsáról, majd Fonyód és Siófok
között kipróbálhattuk a vonatpótló autóbusz nyújtotta kényelmet is. Az érkezést követõen a Vérmezõn keresztül,
majd jó pár lépcsõn felfelé
haladva megérkeztünk a Budai
Várba. A Mátyás templom és a
Halászbástya látványa hatalmas
élmény volt. Rövid séta után
megérkeztünk elsõdleges úti
célunkhoz, a Hadtörténeti Múzeumhoz, ahol az állandó kiállítások mellett megismertük az

október 23-i eseményeket, a
„Pesti srácok” hõstetteit és egy
érdekes, a témába vágó tesztet
is kitölthettünk. A múzeum
elõtt egy szovjet T 34-es tankot
néztünk meg, amit az 56-os
forradalom emlékére állítottak
ki. A rendhagyó történelem
óra végén kezünkbe vehettük,
és kipróbálhattuk a korabeli
fegyvereket is.
A programot a Hõsök terén
zártuk. Nagy élményt jelentett
a metrózás és a mozgólépcsõzés is, hiszen sokan közülünk
még soha nem utaztak a földalattin. Igazán szerencsések voltunk, mivel a Hõsök terén, történelmünk nagy alakjainak emlékmûvénél szemtanúi lehettünk egy katonai tiszteletadás
mellett zajló koszorúzásnak is.
8. osztályos tanulók
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Sajtóközlemény
Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
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.

2016. október
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20 éves a Szent Király Szövetség
Az idei évben fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szent Király Szövetség. Ebben az évben újra Csíkszentkirály volt a vendéglátó, ahol
két évtizeddel korábban megfogalmazódott a szándéknyilatkozat. Különösen nagy volt a
médiaérdeklõdés a kerek évforduló és a határokon átnyúló
nemzetiségi kapcsolatok miatt, amely minden alkalommal
több ezer embert mozgat meg.
„Határokon és éveken át tartó
erõs kapcsolat és õszinte barátság kellett ahhoz, hogy ez a
Szövetség ilyen sokáig életképes maradjon” – emelte ki Pál
Zoltán, Kerkaszentkirály polgármestere, aki az elmúlt 20
évben minden találkozón részt
vett és beszámolt az évek óta
jól mûködõ együttmûködésrõl.
Szent István király települései:
Az 1990-es évek közepén
az augusztus 20-i központi budapesti állami ünnepségre meghívást kaptak a Szent István nevét, illetve a szentkirály elemet
nevükben hordozó települések polgármesterei is. Ekkor fogalmazódott meg a gondolat a
települések elöljáróiban, hogy
ne csak e helységek vezetõi találkozzanak egymással évente
egyszer, hanem szervezzenek
találkozót a településeken élõk
számára is.
Az erdélyi Csíkszentkirály
ajánlkozott elsõként, ahol a következõ év õszén összegyûltek

szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg: e szerint szövetségbe
szeretnék tömöríteni mindazon falvakat és városokat,
amelyek nevükben is õrzik
szent királyaink emlékét. Egy
évvel késõbb – az elsõ találkozó alkalmával – Szentkirályszabadján írták alá az alapító
okiratot. Így alakult meg tehát
1997 augusztus 15-én, Szent
István fejedelemmé választásának 1000. évfordulója alkalmából, a Szent Király Szövetség,
melyhez eddig huszonegy Kárpát-medencei település csatlakozott: az anyaországból Bakonyszentkirály, Kerkaszentkirály, Királyszentistván, Porrogszentkirály, Rinyaszentkirály, Szabadszentkirály, Szentistván, Szentistvánbaksa, Szentkirály, Szentkirályszabadja és
Szombathely-Szentkirály, Erdélybõl Csíkszentkirály, Kalotaszentkirály, Marosszentkirály,
Sepsiszentkirály, Székelyszentistván és Székelyszentkirály,
Felvidékrõl Királyfiakarcsa,
Vágkirályfa, valamint Sajószentkirály és Sajókirályi.
Azok a tekintélyes múltra
visszatekintõ kis községek, amelyek hosszú századokon át õrizték nevükben is, lelkiségükben is István király emlékét, az
ismeretlenség homályában is
egymásra találtak.
Egymásra találtak és szövetséget kötöttek „önazonosságuk
megõrzése, az országhatárok-

A Szent Király Szövetség alapító tagjai és a települések jelenlegi vezetõi Csíkszentkirályon a 20 éves évfordulón.

A Szent Király Szövetség települései a Kárpát-medencében.
tól függetlenül érvényesülõ
szellemi s lelki magyar egység,
az egyenlõ jogok és esélyek
alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében”.
A Szövetség célja:
A települések önazonosságának megõrzése, az országhatároktól függetlenül érvényesülõ kulturális, gazdasági, szellemi, lelki magyar egység, az
egyenlõ jogok és esélyek alapján való történelmi megbékélés és az európai integráció megteremtése érdekében. Egymás
kulturális értékeinek és hagyományainak megismerése.

A szövetség településeinek
lakossága közötti személyes –
elsõsorban ifjúsági – kapcsolatok kiépítése.
Ezen célok megvalósítása
érdekében minden évben a
szövetség 1-1 településén találkozót szerveznek a település
világi és egyházi vezetésének
közremûködésével.
A 21 település mindegyike
felváltva vendégül látja a többi tizenöt lakóit, lakosságának
képviselõit, hogy közösen emlékezzenek a keresztény magyar állam születésnapjára,
az alapító királyra, történelmünkre.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Határ-szél

Göncz László új kötetének bemutatója
Az akció a megjelenéstõl 2016. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Balról Rózsás Imre, Göncz László és Dömõk József.
Október 7-én a Letenyei Városi Könyvtárban mutatták be
Göncz László Határ-szél címû
kötetét.

A szerzõvel, a szlovéniai
magyar közösség parlamenti
képviselõjével Rózsás Imre tanár beszélgetett.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

www.zalatajkiado.hu

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Magyarországnak ismét van nemzeti munkavédelmi politikája
A kormány megtárgyalta és
jóváhagyta a munkavédelem
nemzeti politikáját, az új stratégia a 2016-2022 közötti idõszakra meghatározza a munkavédelem prioritásait – jelentette be minap a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkára egy konferencián Budapesten.
Cseresnyés Péter, térségünk
országgyûlési képviselõje az
Egészséges munkahelyet minden életkorban címû konferencián tartott elõadásában kiemelte: a munkavédelmi politika hatékonyan járul hozzá a
munkakörülmények fejlesztéséhez, a munkavállalók egészségének és munkavégzõ képességének megõrzéséhez, és
Magyarország versenyképességének fejlesztéséhez.

Megjegyezte: egy tanulmány
szerint 2013-ban a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések költsége meghaladta a 200 milliárd forintot
össztársadalmi szinten, tehát a
gazdaság mutatói szerint is kiemelten fontos a munkavédelem területe.
Cseresnyés Péter kifejtette:
az új stratégia elfogadásával
Magyarországnak ismét van nemzeti munkavédelmi politikája.
Korábban csak egyszer volt
meghatározott munkavédelmi
politika, annak megvalósítása
is csak részben történt meg.
Reményét fejezte ki, hogy a
program végrehajtásával elért
eredmények javítják a munkakörülményeket és a gazdaság
eredményességét.
Tájékoztatása szerint a programban a hat évre meghatá-

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Cseresnyés Péter
rozott feladatok öt csoportba
sorolhatók. Elsõként a vállalkozások versenyképességének fejlesztését emelte ki, amit online eszközökkel támogatnak. További feladat a munkavállalók

munkavégzõ
képességének,
egészségének megõrzése, a
munkavédelmi képzés, oktatás
fejlesztése, valamint a munkavédelmi kutatás-fejlesztés.
Forrás: Magyar Idõk

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Itt és most akciónkban
szekcionált garázskapuját

térítésmentesen
beépítjük az év végéig.
Keresse fel magyar nyelvû weblapunkat.
Információ, árajánlat:
elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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A népmese hete
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Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

Várja Önöket

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****
földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé exkluzív borokat ajánlunk

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Megemlékeztek Benedek Elekrõl is.
A népmese napjához, szeptember 30-hoz kapcsolódóan
megszervezték a népmese hetét a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában. A hetet a
Népmese napjával, Benedek
Elekre, egyik legnagyobb mesegyûjtõnkre emlékezve indították az intézményben. Már
hagyomány, hogy a nagyok,
azaz a „Mesevándorok” mesélnek aznap délelõtt egy-egy
szép népmesét az osztályoknak. A hét egyik napján szülõk,
nagyszülõk is mondtak meséket az 1-4. osztályos tanulóknak. A 2-3. osztályosok látogatást tettek a városi könyvtárban, ahol a könyvekkel való
ismerkedésen kívül egy könyvjelzõt is készítettek. Az iskolai
könyvtárban mesefilmet nézhettek a gyerekek. Minden osztály kiállta a „Hétmérföldes próbát”, mely évfolyamonként más

és más érdekes, a népmesékhez kapcsolódó feladatsort
tartalmazott. Rajzpályázatot is
hirdettek „Kedvenc népmesém” címmel. A felhívásra több
mint száz pályamû érkezett.
Kedvenc népmesém rajzpályázat eredményei. 1. évfolyam: I. Tóth Boldizsár 1.a, II.
Savic Diana 1.a, II. Somogyi
Bence 1.a, III. Imre Márton
1.b, III. Proszenyák Fanni 1.b.
2. évfolyam: I. Farsang Rebeka 2.a, II. Jávor Veronika 2.b,
III. Berta Sára 2.a, III. Husz Kamilla 2.a, III. Karsai Szebasztián 2.a.
3. évfolyam: I. Auer Angelina 3.a, II. Kiss-Pataki Hédi 3.b,
III. Göncz Regina 3.b.
4. évfolyam: I. Bedõ Milán
4.a, II. Lancz Viktória 4.a, III.
Orsós Norbert 4.a, III. Süle
Noémi 4.b
M.I.

TULAJDONOSTÓL
eladó
Letenyén egy egyszintes, 135 nm-es + tágas garázs,
háromszobás, két fürdõszobás luxusház nagyon igényes
anyagokkal és kivitelezéssel, háztartási helyiséggel
1497 nm-es szép, parkosított kerttel, teljes berendezéssel
ÁRON ALUL.

Tel.: 30/9292622
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy
nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás családi rendezvényekre!

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN
kínáljuk minden kedves vendégünknek.

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

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

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.
Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.
Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a Balance Burger mellé most a
kiváló minõségû Apátsági sört adjuk

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Szombatonként élõ zenei mûsor!
Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

