
k ö z é l e t i h a v i l a p XVIII. évfolyam 2016. július

– Jelentõsen megnõtt az

érdeklõdés a június 17-i nyitás

óta Lenti új szállodája a Ther-

mal Hotel Balance iránt. A szo-

bafoglalások száma emelkedett

és a kihasználtság mértéke az

utóbbi hetekben már több al-

kalommal is megközelítette a

80%-ot – tájékoztatott

a szállodát üzemeltetõ

Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyve-

zetõje. Szám szerint ez azt

jelenti, hogy a nyitást követõ

idõszakra jellemzõ napi 35-

40-es szobafoglaltság mára

már több esetben is megha-

ladja a napi 70-75-ös szoba-

Kutfej

Attila,

Növekvõ kihasználtság az új szállodában
létszámot is, ami gyakorlati-

lag 140-170 vendéget jelent

napi szinten.

A szállóvendégek összeté-

telét tekintve többségük ma-

gyar, de szép számmal vannak

külföldi foglalások is elsõ-

sorban Ausztriából. Egyre nõ

a gyermekekkel érkezõ csa-

ládok általi szobafoglalások

száma is.

– A vendégek visszajelzé-

seik egyértelmûen pozitívak,

tetszik a szálloda mindenki-

nek, a szolgáltatásaik és a sze-

mélyzet kedvessége is – tette

még hozzá az ügyvezetõ. Kedvezõek a visszajelzések.

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõk!Kedvezményes családi belépõk!

2 felnõtt + 2 gyermek* :

2 felnõtt + 3 gyermek* :
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,

játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft

7 200 Ft
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A Müller Drogéria Magyaroszág Bt.

letenyei munkavégzésre keres

Egyszerûsített foglalkoztatás keretében, alkalmi

munkára

munkatársakat az alábbi feladatkörökkel:

Raktáros

Feladatok:

Elvárások:

Amit nyújtunk:

- Árucímkézés,
- Áruátvétel,
- Árukiadás,
- Egyéb raktári munkák

- Pontos, precíz munkavégzés
- Jó munkabíró képesség
- Önálló munkavégzés
- Rugalmasság

- Fiatalos csapatban való részvétel
- Modern munkakörnyezet
- Ingyenes céges buszjárat a lakóhely és a munkahely között

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük, önéletrajzát a
palyazat@mueller.co.hu e-mail címre küldje
Atárgy mezõben kérjük feltüntetni a betölteni kívánt pozíció nevét.

A
által benyújtott a „Hazai

és külhoni értékek Lenti tér-
ségében és a Muravidéken”
címû pályázat keretében a
helyi értékek bemutatásának,
megismertetésének céljából a

egy héten át tartó tábort szer-
vezett 16-19 éves fiatalok szá-
mára Lentiben.

Lenti Város Önkormány-

zata

Városi Mûvelõdési Központ

A helyi értékek bemutatása
Hasznos tábor Lentiben

Völgyiné Boa Katalin

Ko-

vács Zoltán Helyi Értéktár

Bizottság

in-
tézményvezetõ elmondta, a jú-
lius 18-án hétfõn kezdõdõ
programok elsõ napján

, a
elnöke köszöntötte a

tábor ifjú résztvevõit és tartott
elõadást a bizottság értékmen-
tõ munkájáról, a Lentiben és
térségében fellelhetõ helyi
örökségek megõrzésének je-

lentõségérõl. Az elõadást köve-
tõen a fiatalok
táborvezetõ kíséretével egy dél-
utáni kirándulás keretében el-
látogattak a helyben és a város-
részekben található épített örök-
ségekhez, többek közt a

és a is.
A második napon

mutat-
ta be a mézeskalács-sütés for-
télyait, a harmadik napon a
fiatalok sajá-
títhatták el a vesszõfonás alap-
jait és ismerhették meg a mes-
terség hagyományait. Csütör-
tökön a táborlakók

látogattak, ahol

Tüske Adrián

lenti-

szombathelyi szoknyás harang-

lábhoz Mária fához

Her-

manné Rusznyi Margit

Dulics Margitnál

Szécsiszi-

getre Len-

gyelné Csondor Kata

Hácskó

Imréné

k.r.

mutatta
be, hogy a természetben szinte
minden problémára találunk
gyógyírt és amit sokan gyom-
nak gondolnak, valóban érté-
kes gyógyszer is lehet az em-
berek számára.

Az utolsó napon
mûhelyébe látogattak

a tábor résztvevõi, ahol a tér-
ség egyik szimbólumaként is
jellemezhetõ hetési szõttes jel-
legzetes motívumainak elkészí-
tését ismerhették meg, majd
pedig a következõ héten, hét-
fõn a fiatalok által készített
termékeket bemutató kiállítás-
sal zárult a tábor.

Hermanné Rusznyi Margit a mézeskalács-sütéssel ismertette
meg a fiatalokat.

Július 19-én a Lenti Városi
Mûvelõdési Központban „Õr-
ség-Göcsej hangulata” címmel
nyílt meg fes-
tõmûvész kiállítása.

Zsupán József évtizedek
óta a térség egyik meghatá-
rozó alkotója, képeivel hazánk
több nagyvárosában és az eu-
rópai kiállításokon is bemutat-
kozott már. Festményein ked-
venc témáját, az Õrség és a
Göcsej tájegységének jellegze-

Zsupán József

„Õrség - Göcsej hangulata”

tességeit, az egykori vidéki
élet mindennapjait örökíti
meg és mutatja be a nézõnek.
A képeken régi pincék, tavak,
folyók és a zalai táj jellegze-
tességeit köszönnek vissza a
tárlat látogatóinak.

A tárlaton lánya,
, klasszika filológus

méltatta a festõ munkásságát,
közremûködött a

.

Zsupán

Edina

Csesztregi

Pávakör

-k-

Zsupán József évtizedek óta a térség egyik meghatározó al-
kotója.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Otthona árnyas pavilonjá-
ban köszöntötték a

munkatár-
sai a 90. esztendõs

nyugalmazott rendõr al-
ezredest a közelmúltban.

alezredes,
kapitányságvezetõ köszöntõje
és jókívánságai mellett dr. Si-
pos Gyula vezérõrnagy, me-

Lenti
Rendõrkapitányság

Magyar La-
jos

Dr. Vajda Gábor

gyei rendõrfõkapitány emlék-
plakettjét is átadta az ün-
nepeltnek.

Magyar Lajos bácsi egyébként
visszaemlékezve pályafutására,
elmondta: bejárta a rendõrségi
ranglétrát, az akkori elvárások-
nak megfelelõen rendészeti és
bûnügyi feladatokat is ellátott,
majd 1981-ben vonult nyugdíjba.

Születésnapi köszöntõ

Dr. Vajda Gábor köszöntötte az ünnepeltet.

A
havi rendsze-

rességgel sorra kerülõ találko-
zóját 2016. július 5-én

tartotta. A Zala megyében
mûködõ LEADER közösségek
munkatársai és a megyében
lévõ szakmai szervezetek kép-
viselõi a természeti értékek
hasznosítási lehetõségeivel
kapcsolatos elõadásokat hall-
hattak és a el-
múlt években megvalósított,
közjóléti tevékenységéhez kö-
tõdõ fejlesztéseit ismerhették
meg.

A
által koordinált talál-

kozó résztvevõit
polgármester köszöntötte és

üdvözölte a 2014-2020-as idõ-
szak LEADER forrásainak fel-
használását új szervezetként
koordináló

terü-
letén. A jövõ feladataira utalva
minden közösségnek sikeres
munkát kívánt a Helyi Fejlesz-
tési Stratégiák megvalósításá-
hoz, amelyhez nagyon jó tá-
mogatást ad a mûhelytalálko-
zókon történõ tapasztalat-
csere.

A résztvevõ egyesületek és
meghívott szervezetek utolsó

Zala Megyei Vidékfej-
lesztési Mûhely

Lenti-
ben

Zalaerdõ Zrt.

Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat

Horváth Lász-
ló

Lenti és Térsége
Vidékfejlesztési Egyesület

Vidékfejlesztési szervezetek találkozója Lentiben

találkozó óta eltelt idõszakról
szóló beszámolói után a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium
munkatársai mutatták be a
LIFE programot, amely az EU
7. Környezetvédelmi Cselekvé-
si Programban megfogalma-
zott célokat megvalósító pro-
jekteket támogatja. A LIFE két
fõ alprogramjából – környezet-
védelem, éghajlat-politika – az
utóbbiról, az éghajlatváltozás-
sal kapcsolatos fejlesztési
programokról kaptak részletes
tájékoztatást a jelenlévõk. Ezen
fõ területen belül lehetõség
van az éghajlatváltozás mérsék-
lését, az ehhez való alkalmaz-
kodást, valamint az éghajlat-
politikai irányítást és tájékoz-
tatást segítõ programok meg-
valósítására. Az alprogramhoz
2014-2020 között 864 millió
euró forrást rendeltek, amely-
bõl 2016-ban 63,6 millió euró
nyerhetõ el, maximálisan a
költségek 60%-ára. A minisz-
térium munkatársai az elõadás
mellett beszámoltak a LIFE
program eddigi magyarországi
tapasztalatairól is, amelyek
közül több, elsõsorban termé-
szetvédelem területén megva-
lósuló projekt – pl. rákosi vi-
pera hosszú távú megõrzése,

parlagi sas védelme – kiemel-
kedõ volt európai szinten is.
Az éghajlat-politika alprogram
még új, Magyarországon ezen
belül még nincs sikeres pro-
jekt, de mindenkit arra ösztö-
nöznek, hogy használják ki a
LIFE lehetõségeit és egy jó
projektötlettel 2016. szeptem-
ber 7-ig nyújtsák be pályá-
zatukat.

A szakmai program máso-
dik felében egy
újabb, ökoturizmushoz és az
aktív természetvédelemhez is
kapcsolódó területet mutatott
be, a Pannontáj-Sokoró

, mû-
ködtetésének tapasztalatait
osztotta meg a jelenlévõkkel. A
natúrparkok kialakításának
módszertana sok szempontból
hasonló a LEADER közösségek
létrehozásához, hiszen sikere-
sek ezek az együttmûködések
is csak alulról építkezve lehet-
nek. Az ország jellegzetes ter-
mészeti, tájképi és kultúrtör-
téneti értékekben gazdag terü-
letein kialakítható tájszintû
együttmûködéshez számos gya-
korlati tudnivalóval gazdagod-
tak a résztvevõk, amely fel-
használható hasonló tervek
megvalósításához.

A délutáni programban az
elmélet után gyakorlati tapasz-

Székely Rita

Natúr-
park megalapításának

talatokat szerezhettek a mû-
helytalálkozó résztvevõi a Zala
megyei erdõinek kb. 50%-át
kezelõ Zalaerdõ Zrt. ökoturisz-
tikai lehetõségeket bõvítõ köz-
jóléti tevékenységérõl a

központjában.
termelési igazgató az állami
erdõgazdaság tevékenységé-
nek ismertetése mellett be-
mutatta az elmúlt évek turisz-
tikai fejlesztéseit, mint ami-
lyen a Zakatoló Erdei Iskola,
Nyitnikék Erdei Iskola, tanös-
vények, pihenõhelyek kiala-
kítása. A vasútüzem területén
ezután mindenki megtekint-
hette az országban egyedül-
álló, guruló osztálytermet

, a Vasútüzem ve-
zetõjének kalauzolásával, ame-
lyet egy kisvasút kocsiból
alakítottak ki és minden mo-
dern eszközzel rendelkezik a
kisvasúthálózat melletti egyes
élõhelyekhez kapcsolódó vizs-
gálatokhoz.

A mûhelymunka résztvevõi
az egész napos programon
több lehetõséget és jó példát
is megismerhettek a termé-
szeti értékek megõrzésével és
hasznosításával kapcsolatban,
amelyeket a jövõben saját vi-
dékfejlesztési közösségük szá-
mára is fel tudnak használni.

Csö-
mödéri Állami Erdei Vasút

Kovács Ferenc

Ka-
liba Mihály

Ezúttal Lenti volt a házigazda. Horváth László polgármester
köszönti a résztvevõket.
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A közelmúltban láthatták az
érdeklõdök

amatõr festõ ki-
állítása. A élõ alkotó
már a megye több pontján is be-
mutatta képeit, melyek témáját
általában a természet szépsé-
gei ihletik. A festõ akrill
technikával készült képein a

Lentiben Csányiné
Darnai Piroska

Bagodon

Állatok és növények…

többnyire állatok és növények
elevenednek meg, de elmon-
dása szerint az utóbbi idõben
a portréfestészet iránt elkez-
dett érdeklõni.

A Városi Mûvelõdési Köz-
pont aulájában bemutatott tár-
lat június 19-ig volt látogatható.

(k)

Csányiné Darnai Piroska egy alkotásával.

Hóbor József lovászi szár-
mazású tanár, író Elvek - esz-
mék - egyház … Adalékok Mind-
szenty József zalaegerszegi
mûködéséhez címmel megje-
lent kötetét mutatták be közel-
múltban a helyi Olajbányász
Mûvelõdési Központban.

Adalékok Mindszenty József életéhez
Kötetbemutató Lovásziban

– 1954-tõl körülbelül a 80-
as évek elejéig éltem Lovászi-
ban, aztán Zalaegerszegen a
Ságvári, mai nevén Kölcsey
Gimnáziumban végeztem, majd
kerültem vissza tanárként is. –
kezdte életrajzi adatokkal be-
szélgetésünket Hóbor József. –

Ezek után 17 évig dolgoztam a
Számviteli Fõiskolán, jelenleg
pedig a nagykanizsai Zsig-
mondy- Széchenyi Szakközép-
iskolában tanítok. Történelem,
földrajz, filozófia, politológia
szakos vagyok és ennek kap-
csán kerültem képbe a Mind-
szenty-problémával, a témá-
ban megjelent cikkeim újraol-
vasása, szerkesztése után jött
létre ez a kötet.

–

– Adalékok… áll a címben,
mert hozzá tudok tenni az
eddigi ismeretekhez, sõt ez
folytatható is. Jómagam a 90-es
évek elején egy egyetemi szak-
dolgozat megírásakor a Gyar-
mati György (Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltá-
rának (fõigazgatója) vezette
csoport kérésére és segítségé-
vel kezdtem neki a kutatásnak,
majd különbözõ vándorgyûlé-
sekre készültem munkákkal és
állítottam össze szakanyago-
kat. A kötet nagyobb része a
már megjelent írásaim gyûjte-
ménye. Most, amikor ismét
népszerû a Mindszenty szemé-
lyével való foglalkozás, úgy
éreztem szükség van erre,
hiszen a 90-es évek közepétõl
elcsitult az érdeklõdés a bíbo-
ros iránt, azóta sokan és sok-
szor idézték írásaimat minden
forrásmegjelölés nélkül, így
egyben megtalálhatóak az ada-
tok, segítve az ismeretszerzést.
Azért is „adalékok”, mert pél-

A könyv milyen töblettel
szolgál az olvasónak?

dául nem tárgyalja még a tel-
jes, több mint 20 éves zala-
egerszegi tartózkodás esemé-
nyeit sem végig, 1919 õszétõl,
1936 végéig foglalkoztam az
anyaggal, addig amíg Pehm
Józsefként ismerhettük. Mind-
azonáltal a késõbbi veszprémi
püspökségi, majd hercegprí-
mási, késõbb üldözötti élet
úgy érzem könnyebben ért-
hetõ, ha ismerjük a Zalaeger-
szegen élõ, alkotó, elveket, esz-
méket megfogalmazó, emble-
matikus embert. Nagyon fon-
tos Mindszenty alapmû az Em-
lékeim címû, amelyben mind-
össze négy oldal foglalkozik a
térségi mûködésével, holott
1917-tõl 1947-ig a város volt a
székhelye. Ezért tartom fontos-
nak a kötetben összegyûjtött
adalékokat.

– Természetesen minden-
kinek, aki érdeklõdik a herceg-
prímás élete iránt. A megyé-
ben és a megyeszékhelyen,
akik ismerték, azok vagy szent-
ként tekintenek rá és különö-
sen a Muravidéken, hiszen je-
lentõs szerepe volt abban,
hogy egy idõre Lendva vissza-
került hozzánk, de vannak,
akik megbántottként érez-
nek vele szemben. Jómagam
a kiegyensúlyozott történész
szerepét töltöm be mind-
ebben, ahol nem is én, ha-
nem az adatok beszélnek
inkább.

– Kinek ajánlja a mûvet?

dj

Hóbor József tartott könyvbemutatót.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Viszonteladók, beépítõ szakemberek részére

szekcionált garázskapuk készre gyártva,

illetve alkatrészek értékesítése.

Kész kapuk már 86 000 Ft-tól.

Fennállásának ötéves évfor-
dulója alkalmából tartott kiál-
lításmegnyitóval egybekötött
ünnepséget nemrég a lenti
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ.

A rendezvényen elsõként
a kiállításnak

otthont adó
igazgatója köszöntötte a

megjelenteket, majd
, a

elnöke és
polgármester mondott köszön-
tõ beszédet, melyben a köz-
pont fejlõdésérõl, eddigi ered-

Német Józsefné
Városi Könyvtár

Lenti
dr. Pál

Attila Zala Megyei Közgyû-
lés Horváth László

Jubilált a Kolping Lentiben
ményeirõl és tevékenységének
jelentõségérõl is szó esett.

A rendezvény a központ
ellátottjainak mûsorával folyta-
tódott, melyben

elõadásában
Antoine de Saint-Exupéry: A
kis herceg címû mûvébõl hall-
hattunk részletet.

A megható elõadás után
in-

tézményvezetõ beszélt a támo-
gató központ létrejöttérõl,
mindennapi munkájukról és a
szolgálat mûködésérõl, majd
egy bemutatkozó kisfilmen ke-

Harasztiné
Sümegi Mária

Pozonec-Csoma Veronika

resztül az intézmény hétköz-
napi életébe is betekintést
nyerhettek az est vendégei.

A kiállításmegnyitón
terápiás

munkatárs képekkel illusztrált
elõadásában mutatta be az ellá-
tottak számára szervezett kö-
zösségi programokat, majd a

Tán-
czosné Mánfai Csilla

Bensõséges hangulatban ünnepelték az ötéves jubileumot.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

tagok közül
egy barátságról szóló verset
adott elõ.

Az ötéves évfordulót ün-
neplõ esemény Halász Judit:
Mindannyian mások vagyunk
címû közösen elõadott dalával
zárult.

Tóth Zsuzsanna

k.r.

Ha elolvasta, adja tovább!



A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
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A lenti

munkatársai,
esetmenedzser,

családsegítõ
szervezésében többnapos nyá-
ri szünidei programot tartot-
tak, elsõsorban a településen
élõ, nehéz körülmények között
lévõ gyermekek számára

.
– A településen élõ rászo-

ruló, nehezebb körülmények

„Napsugár” Család-
segítõ és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat
Cseke Ildikó
Goldfinger Tünde

Za-
labaksán

Szünidei programok Zalabaksán

között található gyermekeket
céloztuk meg szervezett sza-
badidõs programunkkal, de
nyitottak voltunk minden ér-
deklõdõ számára – tette hozzá
érdeklõdésünkre Goldfinger
Tünde.

– Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere volt a fõ támo-
gatónk, meghívott vendégeink
Grófné Östör Márta védõnõ,

– Kik támogatták, segítet-
ték megvalósítani a céljaikat?

Gelencsérné Fodor Márta
könyvtáros és Sohár László
túravezetõ voltak.

– Az elsõ napot az ismer-
kedés, a csapatépítés töltötte
ki és megismerkedhettek a
résztvevõk a helyi könyvtárral
is. A második napon kézügyes-
séget, kreativitást fejlesztõ fog-
lalkozásokat tartottunk, papír-
ból virágokat hajtogattunk,
képkeretet készítettünk, üveg-
festékeztünk, karkötõt fontunk.
Az elkészült alkotásokat pedig
hazavihették a gyermekek. A
harmadik nap a sport jegyé-
ben telt, védõnõnk irányítá-
sával jógáztunk, de a torna-
teremben a foci, a tollas és a
pingpong is elõkerült. A követ-
kezõ programunkon a gyere-
kekkel a lakóhelyükön talál-
ható történelmi emlékek, ér-
tékek megismertetését tûztük
ki célul, kirándulást tettünk a
Szentandrás emlékhelyhez, a
törökök által elpusztított falu
helyéhez, végigjárva a tanös-
vény útvonalát. Végül a kapott

– Milyen programokkal
várták a gyermekeket?

ismeretekrõl egy játékos kvíz
keretében „számoltattuk be” a
gyermekeket és palacsinta-
evéssel zártuk a hetet.

– A hét tapasztalataként el-
mondható, hogy a résztvevõ
gyermekek elejétõl a végéig jól
érezték magukat. Kicsit kisza-
kadtak a hétköznapi vagy ott-
honi problémájukból. Jó volt
látni és megtapasztalni, hogy
egy kis csapatban kulturáltan,
mozgalmasan, hasznosan el le-
hetett tölteni az idõt. A gyer-
mekek aktívak és figyelmesek
voltak mindennap. Megfigyel-
hetõ volt a gyermekek között
az összetartozás és egymás se-
gítése is. Talán ezek az okai,
hogy a gyermekek és szülõk
részérõl is felmerült az igény
egy késõbbi, hosszabb idõt át-
ölelõ nyári táborozás lehetõsé-
gérõl. Ezúton szeretném meg-
köszönni mindazoknak a mun-
káját, akik segítették ennek a
programnak a megvalósulását!

– Milyen tapasztalataik
voltak, sikerült megvalósítani
céljaikat?

dj

A résztvevõk a frissen készített divatos tetkókat mutatják.
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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

Horváth László
polgármester,
Drávecz Gyula
alpolgármester

Kiss Tamás

fogadóórájára a
92/553-912-es

telefonszámon lehet
jelentkezni.

2016. augusztus 1-jén
(hétfõn) 19.00 - 20.00 óráig
a bárszentmihályfai orvosi

rendelõ épületében fogadja
a városrész lakóit.

Városrészekben
tartandó fogadóóra:

Fogadóórák

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci családjával a tenger-
parton nyaralt. A család a
tengert, a napsütést élvezi.
Laci a tengeri herkentyûket
imádja enni. Nem retten
meg új ételeket kipróbálni.
Az étteremben, amikor elõ-
ször rendelt feketekagylót,
azt se tudta hogyan kell
enni, de elég hamar rájött,
nincs szükség evõeszközök-
re, kézzel a legegyszerûbb.
Így lett a család kedvence a
fekete kagyló.

Laci szeret fõzni, ezért a
következõ nyaraláskor el-
döntötte: fekete kagylót fog
fõzni. Természetesen elõtte
felkészült, hogyan kell csi-
nálni. A leírások alapján
nem tûnt bonyolultnak.
Megtisztítod, alaplé, páro-
lás, bagett... összegezte fej-
ben a receptet.

A nyaralás másnapján
reggel elszántan indult a pi-
acra. Megvette, hazavitte,
vízbe tette. Szóval megtisz-
títjuk – mormogta maga elé
–, de hogyan? – mert bizony
minden volt rajtuk, homok
meg valami mészkõ-lerakó-
dás, ami a fogaknak nem
tesz jót, ha rajta marad. Fél
óra alatt sikerült 5db kagy-
lót megtisztítania…

Kell valami egyszerûbb
megoldásnak lenni. A kést,
a körömkefét, a fogkefét ki-
próbáltuk, de túl lassú. Laci
elkezdett mérnökként gon-
dolni, de a sok Columbo
krimi is a segítségére volt,
hogy rájöjjön arra, mit nem
vett észre. Ha a természet
odarakta, akkor talán arról
is gondoskodott, hogy egy-
szerûen le lehessen szedni
a szennyezõdéseket – gondol-
kodott. És mit adott a ter-
mészet? A kagylón egy éles
élt, amivel egyszerûen le le-
het szedni mindent a másik
kagylóról…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mit nem vettem észre…

A
tagjai töltöttek

egy hetet 2016. július 23 - 30.
között. Az utazás részleteirõl

tá-
jékoztatta lapunkat.

– Tíz fiatallal vettünk részt
a vilniusi ifjúsági találkozón,
melynek apropóját, témáit a
90 éve kezdõdött I. világhá-
ború, a II. világháború befe-
jezõdésének 70. évfordulója, a
berlini fal lebontásának 25.
éve és a kelet-európai orszá-
gok 10 éves EU-hoz való csat-
lakozása adta meg.

– A magyar fiatalokon kívül
németek, lengyelek és litvánok

Német-Magyar Baráti

Kör Vilniusban

Bicsákné Brenner Anikó

– Honnan érkeztek fiata-

lok a találkozóra és milyen

programokon vettek részt?

Litvániában járt a Pákai Baráti Kör

vettek részt e nagyon változa-
tos programon. Megismerked-
tünk a fõváros nevezetességei-
vel, gyönyörû panorámában
volt részünk a tv-torony kör-
beforgó éttermébõl a városra.
Druskininkaiba utaztunk, hogy
a Grütas parkban elhelyezett
kültéri szobrokat megnézhes-
sük. Ezek a Lenin, Marx stb.
szobrok különbözõ litván váro-
sokból kerültek ide, s különös-
ségüket az adja, hogy mind-
egyik a szovjet megszállás alatt
készült. A Genozidas múzeum
a magyar Terror Házához ha-
sonlóan az ellenállóknak állít
emléket. Elutaztunk a régi fõ-

városba, Kaunasba, ahol a csa-
tákat átvészelõ 9. erõdöt fedez-
tük fel. A legérdekesebb azon-
ban a vilniusi szovjet bunkerek
meglátogatása volt. Itt aktívan
vettünk részt az orosz minden-
napokban: egy színészekbõl ál-
ló csoport oroszul, orosz tisz-
tek munkáját érzékeltette. A
sorakoztatást és a „Tak tócsna!”
vezényszavak betartását, az or-
vosi vizsgálatokat, „kezelése-
ket”, a gázmaszk felvételét, a
kihallgatás módszereit, a leg-
apróbb vétségre az azonnali és
teljes megszégyenítést, a betil-
tott könyvek olvasásáért Szi-
bériába számûzést a saját bõrü-
kön tapasztalhatták a fiatalok.

– A látogatás végén a nyo-
masztó érzés alól úgy szaba-
dították fel a résztvevõket a
színészek, hogy a szovjet ma-
gazinba, azaz boltba invitáltak
bennünket és nevetésre ser-
kentve bemutatták az ott kap-
ható „széles” választékot. Kap-
tunk egy szem Irisz cukorkát
is, majd megvendégeltek a
jellegzetes menzán tanuló-
keksszel és kék üdítõvel.
Egyébként a projekttémához
kapcsolódó eseményeken kí-
vül számos kísérõprogramon
is részt vettünk, mint pl. aqua-
parkba mentünk, paintballoz-
tunk és az estéket gitárszó mel-
lett beszélgetéssel töltöttük.

– Ez egy kicsit felkavaró

érzés volt, nem?

dj

Emlékezetes utazás volt…
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A 2013. évben elfogadott
új takarékszövetkezeti törvény
komoly változásokat eredmé-
nyezett a takarékok életében.
A Magyar Állam által biztosí-
tott tõke segítette elõ a szektor
megerõsítését, a Tõkefedezeti
Alap létrejöttét. Szinte egye-
dülálló módon kettõs védõ-
háló került kialakításra, amely
betétet elhelyezõ ügyfelek szá-
mára kivételes betétvédelmet,
míg a takarékok számára még
stabilabb mûködést és biztos
tõkehátteret eredményezett. Az
elhelyezett betéteket ugyanis
az OBA által nem biztosított
betétösszegek – így a 100 ezer
eurós összeghatár feletti össze-
gek, vagy az OBA által nem
biztosított egyéb betétek (ál-
lami, önkormányzati betétek
stb.) – visszafizetésére is
kötelesek.

A professzionális banki
mûködés megteremtése érde-
kében olyan szakterületek ke-
rültek egységesítésre, mint a
szabályozás, kockázati kont-
roll, vagy akár a marketing. A
szabályozói és a mûködési
mechanizmusok közös neve-
zõre hozása, elõsegítette a ré-
gióban mûködõ szövetkezeti
hitelintézetek fúzióját a még
hatékonyabb mûködés érdeké-
ben. Megtartva a két ember-
öltõnyi önálló mûködésbõl fa-

Egyhangú támogatással indul útjára az M7 Takarék

kadó értékeket, megteremtve
a bankpiaci igényekhez gyorsan
és eredményesen gazdálkodó
szervezet alapját.

A megfogalmazott célok
elérése érdekében 2014 õszén
a

egyesülési tárgya-
lásokat kezdeményezett a

,
valamint a

. A ter-
vezett hármas fúzió pénzügyi
és prudenciális motivációja a
tõkemegfelelés stabilizálása, a
mûködési hatékonyság javítása
– hatékonyabb üzemméret,
költségcsökkentés, szinergiák
kihasználása volt.

Két éves elõkészítõ munka
után, ez év márciusában szüle-
tett meg az elõzetes tulajdo-
nosi döntés a három takarék
fúziójáról. Nem elfeledve a
szövetkezetek eddigi legfonto-
sabb céljait – a tagok bizalmá-
nak folyamatos fenntartását,
az ügyfelek mind professzioná-
lisabb kiszolgálását, a jogsza-
bályi elõírásoknak való megfe-
lelést, stabil munkahelyet a
munkavállalóknak.

A korábban megszokott kö-
zelség, együttgondolkodás a
névhasználatban is megjelent.
Névadó pályázat került meg-
hirdetésre az új takarék elne-
vezésére vonatkozóan. A pályá-

Dél-Zalai Egyesült Takarék-
szövetkezet

So-
mogy Takarék Szövetkezettel

Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezettel

zaton bárki indulhatott, aki
elfogadta a kiírók által szabott
feltételeket, életkori, foglalko-
zásbeli megkötés nélkül. Egy
pályázó maximum 3 névjavas-
lattal élhetett. A pályázatok be-
küldésének határideje: 2016.
március 15. volt. A pályázati
kedvnek köszönhetõen 76 pá-
lyázótól 201 javaslat érkezett.
A beküldött pályázati anya-
gokat az Ügyvezetõi Testület-
bõl álló zsûri bírálta el.

A zsûri döntése alapján az
elnevezés végzett

az elsõ helyen. Ezen név ese-
tén teljesültek leginkább a pá-

M7 Takarék

lyázati útmutatóban megfogal-
mazott szempontok: a közért-
hetõség, az újszerûség és a
földrajzi jellemzõ. A nyertes
pályázó nagylelkûségének kö-
szönhetõen a 100.000 Ft-os
fõdíj a zalaegerszegi Gyer-
mekmentõ, és Koraszülött
Alapítvány javára került fel-
ajánlásra.

Az újabb mérföldkövet a
2016. június 24. és 27. napján
tartott küldöttgyûlések, illetve
közgyûlés jelentette, ahol egy-
hangú tulajdonosi döntés szü-

letett az átalakulásról. A jog-
szabályi elõírásokból adódó
jogutódlás és az ebbõl fakadó
racionalitás miatt a Kéthely és
Vidéke- és a Dél-Zalai Egyesült
Takarékszövetkezet 2016. szep-
tember 30. napjával beolvad
Somogy Takarékszövetkezetbe.
Elfogadásra került az új alap-
szabály, a vagyonmérleg-, va-
gyonleltár tervezet és az üzleti
terv is. A legfõbb döntéshozó
szervek által megválasztásra
kerültek az igazgatóság és a
felügyelõ bizottság tagjai és
elnökei.

Az új szervezet vezetésével
került megbí-

zásra elnök-ügyvezetõ minõ-
ségben. A lenti szakember je-
lenleg a Dél-Zalai Egyesült Ta-
karékszövetkezet elnök-ügyve-
zetõje, közgazdász, jogász, mun-
kaügyi szakjogász. Az igazgató-
ság tagjának került megválasz-
tásra

.
A felügyelõ bizottság elnöki po-
zícióját tölti
be az új szövetkezetben, a há-
romfõs bizottságban tagként
került megválasztásra

és Az
elnökhelyettesi tisztséget dr.
Turi Dénes látja el.

A nagyatádi központ mel-
lett 6 régióközpont biztosítja
majd az ügyfelek teljeskörû
kiszolgálását:

. A 30 mil-
liárd forint feletti mérlegfõösz-
szeg és 42 fiók révén Somogy
és Zala megye meghatározó
pénzügyi szolgáltatója jön lét-
re, közel 40 ezer aktív ügy-
féllel.

Az egyesült szervezetben
a visszaküldött nyilatkozatok
alapján 1 245 fõ tag kíván
részt venni.

Ismerkedjünk az új arculat-
tal és ne felejtse: M7 Taka-
rékkal célba ér!

dr. Tófeji Edina

dr. Turi Dénes, Huber
Zoltán, Bogdán Kornél, Bíró
Lászlóné, Berkes Györgyné,
Somogyi-Magyar József, Reis-
tetter Jánosné, Lakner Lajos

Thomka Ivánné

Horváth
Béláné Hatos Tibor.

Lenti, Nagykani-
zsa, Balatonboglár, Marcali,
Kaposvár, Nagyatád

(x)

Egyhangú tulajdonosi döntés született az átalakulásról.

Dr. Tófeji Edina elnök-ügyve-
zetõ.

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!

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!
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Az akció a megjelenéstõl 2016. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A
vezetése az elmúlt

idõszakban – a nyári szünet
elõtt – két programot is szer-
vezett tagjai számára. Az ese-
ményekrõl egye-
sületi elnök számolt be la-
punknak.

– Június közepén Novára, a
Szalay Dísznövény Kertészetbe
látogattunk el. A tulajdonos
(Szalay Ivó) tartalmas elõadá-
son mutatta be a konténeres
dísznövény telepét, a csodála-
tos dísznövényeket, a telep-
technológiai felszereltségét,

Lenti Kertbarát Kör
Egyesület

Röszler Attila

Látogatás helyi termelõnél és gazdáknál…

valamint annak mûködését.
Néhány ritka örökzöldet is
megcsodálhattunk.

–

– A szakmai bemutatót kö-
vetõen vendéglátónk meginvi-
tált a birtokán lévõ horgásztó
partjára bennünket, ahol egy
jó hangulatú bográcsozás volt
a záróprogram. E hónap elején
egyesületünk –
tagtársunk meghívására – a
dobri szõlõsgazdákhoz látoga-
tott el. A gyönyörû Dobri-he-
gyi szõlõbirtokok megtekinté-

Hogyan folytatódott a lá-
togatás?

Marton Attila

Ellátogattak a Szalay Kertészetbe is.

se mellett sor került a hegy
levének megkóstolására is a
Gazdag,- Lógár- és Marton-
pincékben. A gazdák bemutat-
ták boraikat és természetesen
sok tapasztalatot is cseréltünk.
A nap Marton Attila birtokán
„házi szakácsaink” (Molnár
Sándor és Zakály Ferenc)
fõztje és a házigazda asszony,
Ági helyben sütött rétesének
elfogyasztása után vidám mu-
latozással, nótázással zárult.
Ezúton is köszönjük a prog-
ramok házigazdáinak és a meg-

látogatott pincék tulajdonosai-
nak a szívélyes baráti fogad-
tatást és vendéglátást.

–

– Egyesületünk szervezésé-
ben szeptemberig más progra-
munk nem lesz, nyári szüne-
tet tartunk, de a partner-
egyesületek rendezvényein és
például dr. Tánczos Frigyes
tagtársunk meghívására au-
gusztus 13-án, a birtokán tar-
tandó teskándi hegyi búcsún
részt veszünk.

Milyen programjaik lesz-
nek még nyáron?
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A

tagságát, életkorát, ér-
deklõdését messzemenõkig fi-
gyelembe vette a klub veze-
tése, amikor közelebbi, helyi
értékek megismerését megcél-
zó, sétával, megvendégeléssel,
kirándulással egybekötött prog-
ramot szervez. Így történt ez
legutóbb is, amikor

lendvadedesi polgár-
mester vendégeiként egy na-
pot töltöttek a település pol-
gármesteri hivatalában és a
térségben.

– A hivatal helyiségeit biz-
tosította számunkra a polgár-
mester úr, így kulturált kör-
nyezetben tartottuk meg ta-
lálkozónkat, amely kiváló idõ-
járási körülmények között, ki-
tûnõ hangulatban, mintegy öt-
ven fõ részvételével zajlott –
árult el további részleteket a
programról az
egyesület elnöke – A körülmé-

lenti Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak
Klubja

Szabadi
Tamás

Barta Ödön,

Kirándulás a nyugdíjas klubnál
nyek tehát adva voltak, ellátá-
sunkról pedig Treiber Gyu-
láné, Tótiván Ferencné, Barta
Ödönné és a házigazda Szaba-
di Tamás gondoskodott, me-
lyért ezúton is külön köszöne-
tet mondanék. A megvendége-
lés után kellemes sétát tettünk
a faluban, az I. világháborús
emlékmûnél pedig egy nagy
csokor virágot helyeztünk el.

– Valóban, éves progra-
munk összeállításakor figye-
lembe vesszük azokat a köze-
lebbi helyeket, ahol még nem
jártunk, vagy már jól éreztük
magunkat és szívesen vissza-
mennénk, valamint tagságunk
is igényli a rövidebb, kevesebb
fáradsággal járó, valóban a fel-
töltõdést jelentõ sétákat kirán-
dulásokat – zárta gondolatait
Barta Ödön.

– Eszerint nagy hangsúlyt
fektetnek a helyi értékek fel-
fedezésére is!

dj

Ezúttal Lendvadedesre látogattak.

A fiatalon, gyógyíthatatlan
betegségben elhunyt

a
labdarúgóra nagypályás

tornával emlékeztek a közel-
múltban. A hagyományos, V.
alkalommal megtartott torná-
ról szervezõt, a helyi
sportegyesület alelnökét kér-
deztük.

– 2011-ben, 30 éves korá-
ban hunyt el Peszleg Miklós
barátunk, sportolónk, akinek
emlékét azóta az évrõl évre
megrendezett labdarúgó tor-
nával õrizzük meg.

Peszleg
Miklósra, „Pedróra” torma-
földi

Pál János

„Pedróra”, sporttársukra emlékeztek Tormaföldén
– Honnan érkeztek csa-

patok a tornára?
– Lovásziból, Pákáról, a

helyi csapat Tormaföldérõl és
egy alkalmi társulás Pedró és
barátai néven, akik egykoron
játékostársai és az utánpótlás-
csapat tagjai voltak. Ilyenkor a
mérkõzések mellett a csapatok
képviselõjével Pedró sírját is
felkeressük és egy-egy csokor
virágot helyezünk el, emlékez-
ve a kiváló sportemberre –
mondta az alelnök.

A torna végeredménye: 1.
Páka, 2. Tormafölde, 3. Lovászi,

4. Pedro barátai, a legjobb
kapus: (Tor-
mafölde), a legjobb mezõny-

Makaró Renátó
játékos: (Pedró ba-
rátai), gólkirály:
(Páka).

Pál Bálint
Szabó Dániel

Ötödik alkalommal rendezték meg az emléktornát. A mérkõzé-
sek elõtt Pál János, a klub alelnöke emlékezett (alsó kép)
Peszleg Miklósra.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Rendkívüli hûsítõ árak!!!Rendkívüli hûsítõ árak!!!

Prakticolor Termo
Ragasztóhabarcs 25 kg-os

Prakticolor Termo
Ragasztóhabarcs 25 kg-os

1390Ft/db1390Ft/db

EPS 80-as polisztirol lap 10cm-esEPS 80-as polisztirol lap 10cm-es
1300Ft/m

2
1300Ft/m

2

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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.
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