éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

Augusztus 20. Letenyén
Az augusztus 20-i letenyei
ünnepség elején Letenye Város
Fúvószenekara adott térzenét,
majd tolmácsolta a Himnusz
dallamait. Farkas Szilárd polgármester köszöntõ beszédében
többek között így fogalmazott:

VI. évfolyam 2016. augusztus

– Tudjuk valamennyien, hogy
maga az államalapítás nem az
ünneprõl, hanem munkáról,
sok és kemény munkáról szólt.
Tudjuk azt is, hogy nagy királyunk elgondolásait, döntéseit
sok tényezõ nehezítette. Sokan

Falunap Bázakerettyén
Augusztus 6-án falunapot
és elszármazottak napját rendezték meg Bázakerettyén. A
közösségformáló formáló program a faluból elszármazott
Bajzik Zsolt történész-levéltáros múltidézõ elõadásával és

képzõmûvészeti, a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum
kiállításaival vette kezdetét.
– Ebben a formában másodszor rendezzük meg ezt a
programot – mondta lapunknak
(Folytatás a 2. oldalon)

Bedõ Ildikó átveszi a díjat Farkas Szilárd polgármestertõl.
reménykedtek akkor mind a
király, mind az ország bukásában, zsákmányra éhesen várták, hogy rávethessék magukat
egy kedvezõ pillanatban. Nem

lehetett könnyû így alkotni. Mit
érezhetett vajon István, amikor tulajdon vére, nagybátyja
támadta hátba a hatalomért
(Folytatás a 2. oldalon)

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt
igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást
nem csak szállóvendégek részére
Éttermünk a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.
Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk
a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy
minden tökéletes legyen.
Hangulatos és modern Lobby bárunk tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk
fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek, a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok tesznek nagyszerubbé!

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu
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Augusztus 20. Letenyén Falunap Bázakerettyén
(Folytatás az 1. oldalról)
éhesen, mondván: én vagyok a
jövõ. Megfordult-e a fejében,
hogy feladja mûvét és elkullogjon Koppány fenyegetõzõ
hada elõl? Nem. Nem hátrált
meg, s a történelem fényesen
igazolta ezt a bátorságot. Szinte valamennyien kerülhettünk
már ilyen helyzetbe. S ahogy
Szent István királyunk emelt
fõvel, szilárd hittel állt Koppány elõtt, úgy kell nekünk is
összefogással kitartanunk a
munka becsülete és hitünk
mellett.
A polgármester szavai után
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke mondta el
ünnepi beszédét. Mint fogalmazott:
– Jól látjuk ma is, hogy az
ország sorsa sokszor kifejezetten személyes emberekhez kötött döntéseken, ötleteken, jó

Az ünnepségen elismerések átadására is sor került.
A Köz Szolgálatáért kitüntetésben részesült Bedõ Ildikó
igazgató, az oktatás területén
végzett több évtizedes kiemelkedõ munkájáért, a letenyei
gyermekekért végzett társadalmi tevékenységéért, Varga
Györgyné, a Letenyéért Közéleti Egyesület alapító tagja,
több évtizedes, Letenyéért végzett követésre méltó közéleti
tevékenységéért.
Letenye Város Díszoklevele
kitüntetésben részesült Friman Martin zenetanár, hivatása iránt érzett elkötelezettségéért, a letenyei rendezvények szervezésében való kimagasló, aktív szervezõ részvételéért és Horváth Bendegúz
tanuló, helyi, megyei, területi,
valamint országos vers- és prózamondó versenyeken nyújtott

(b-j) Bene Csaba, Farkas Szilárd és az elismerésben részesült
Varga Györgyné.
vagy rossz lépéseken múlik.
Minden gyermekben el kell
ültetnünk a hazáért és a nemzetért érzett felelõsség magját,
amely felnõtt korára, amikor
szüksége lesz rá, terebélyes fává nõhet és támasza lehet Magyarországnak. Ahhoz, hogy a
felnövekvõ nemzedék cselekvõ részesei, alkotói lehessenek
hazánk történelmének, most
nekünk kell több mint ezer
éves hazánkat, hitünket megvédeni, megõrizni az utókor
számára. Ennek a nemes feladatnak egyik fontos állomása lesz október 2-a a népszavazás. Azt kívánom, hogy
mindenki találja meg a megfelelõ választ államalapító
Szent István királyunk példája nyomán – mondta Bene
Csaba.

kimagasló mûvészi teljesítményéért.
Billege István tanár úr a
közelmúltban kapta meg pedagógusi aranyoklevelét, melyet
az augusztus 20-i ünnepségen
adtak át részére.
Az augusztus 20-i ünnepség során Farkas Károly plébános áldotta meg az új kenyeret. A program keretén belül
került sor a Virágos Letenyéért
akció díjainak átadására is. A
már 11. alkalommal meghirdetett virágosítás mustrát a
Letenyéért Közéleti Egyesület
és a Derûs Évek Nyugdíjasklub
közösen hirdette meg. A megemlékezésen színvonalas mûsort adott a Mákvirág Citerazenekar és közremûködtek a
Letenyei Versmondó Kör tagjai.
M.I.

Zsûrizik a fõzõversenyt finomságait Bázakerettyén.
(Folytatás az 1. oldalról)
Iványi László polgármester. –
Mindezt abból az apropóból
tesszük, hogy akik Bázakeretytyérõl elszármaztak és életük
legszebb éveit itt töltötték fõként az olajiparban, nekik biztosítsunk egy olyan kultúrális
programot, hogy egy idõben
egy helyen emlékezzenek meg
a múltról. Körülbelül 100-150
körüli azon elszármazottak
száma, akik megtisztelték rendezvényünket. A fõzõversenyen 15 csapat vett részt, jellemzõen helyiek, de más településekrõl rendszeresen viszszajáró baráti társaságok is
készültek a megmérettetésre.
A programot önerõbõl, pályázati pénz nélkül valósítottuk
meg az önkormányzattal és a
mellette mûködõ önkormányzati gazdasági társasággal, valamint helyi civil szervezetekkel (Bányász Mûvelõdési Egye-

sület, Zalai Dombság Turizmusáért Egyesület) közösen –
hallottuk Iványi Lászlótól.
A fõzõversenyt Török Tamásné és baráti köre Fakanálka nevû csapata nyerte
meg vargányás, füstölt tarjás
zúzapörkölttel.
A szórakoztató programok
során felléptek a Letenyei
Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei, az Eraklin Táncklub, Rudi bohóc, volt zumba
bemutató is. A Magyar Táncmûhely mûsora után bûvész
lépett fel, majd a Rubint Hastánccsoport mûsora és Kárász Tímea énekes-táncos elõadása következett. A Déryné
Vándorszínház mûsora után a
falunap sztárvendége Bródy
János volt, aki fergeteges
koncertet adott, végül a Suhancok utcabáljával zárult a
falunap.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Muramenti Foltboszorkák a falunapon.
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A mesék varázsa miatt lett óvónõ
Becsehely-szerte népszerû,
elismert Fazekasné Gyarmati
Andrea, aki nyolc éven át volt
települési képviselõ, bizottsági
elnök és az idei falunapon a
,,Becsehely Község Közéletéért"
kitüntetést is kiérdemelte. A
becsehelyi hölggyel otthonában beszélgettünk.
– Olyannyira tõsgyökeres becsehelyi vagyok, hogy 1957-ben
én még a faluban születtem,
akkor még volt bábás szülés Becsehelyen. Édesapám rédicsi
származású, õ úgy nõsült be a
családba, de nõi ágon mindenki itt élt. Édesapám, 1956-tól
egészen tragikus haláláig a becsehelyi általános iskola matematika-kémia szakos tanára volt,
édesanyám a tanácsnál pénzügyi területen dolgozott –
mondta lapunknak Andrea. –
Férjemmel 1977 óta vagyunk
házasok, õ mindig mindenben
támogatott, mindig azt mondta, hogy tedd azt, amit jónak
látsz.
–Hányan vannak testvérek?
– Hárman. Iker öcséim vannak, õk két évvel fiatalabbak,
mint én. Egyik testvérem
Nagykanizsán egy távközlési cégnél dolgozik, a másik Nagykanizsa miklósfai városrészében biológia-testnevelés szakos tanár. Két fiam van, mindketten a gyõri egyetemen végeztek. Egyikük ott telepedett
le, a másik fiam és családja
most készül visszaköltözni Becsehelyre, ahol az önkormányzat által jelképesen 100 forintért felajánlott telken családi
ház építésébe kezdtek.
– Miért választotta az óvónõi pályát?

– Annak idején nagyon sok
földünk volt, több hegyi birtok, mezõk, kert, ahol sokat
dolgoztunk. A szülõi példa miatt választottam ezt a hivatást.
Édesapám, valamint a szülõi,
nagyszülõi nevelés nagy hatással volt rám. Akkoriban nem
volt GYES, édesanyám szülés
után pár héttel visszament dolgozni a községi tanácshoz, engem többnyire a nagyszüleim
neveltek. Nem voltam óvodás,
kísértem õket dolgozni, nagyon szép gyermekkorom volt.
Szüleimmel, nagyszüleimmel
mindig beszélgettünk, még
munka közben is. Édesapám is
rengeteget mesélt és úgy vont
be minket a munkába. Mi mindig mondtuk neki: – Jó, apu,
megyünk, de csak akkor, ha
meséltek. Így a mese varázsa
már gyermekkoromban belém
ivódott. Édesapám azt mondta,
lányom te menjél óvónõnek,
neked ott a helyed, ez a neked
való hivatás. Ezt az úgynevezett orientációt sosem bántam
meg. A családtól olyan emberi
értékeket kaptam, amit belül
érez az ember, és ezért nekik
nagyon hálás vagyok. Az õszinteség, kitartás, tisztesség és alázat, de legfontosabb a szeretet.
1975. szeptemberében álltam
munkába az itteni oviban és
azóta más munkahelyem nem
is volt, így 40 éves munkaviszonnyal megyek az év végén
nyugdíjba.
– A falu kitüntetését érdekes
körülmények között kapta meg.
– A július végi falunapra
mindig elmegyünk, mert nekünk fontosak a helyi rendezvények. Németh Géza polgár-

INDULÓ
KÉPZÉSEK

Fazekasné Gyarmati Andrea a becsehelyi falunapon kapott elismerésekkel.
mester kérdezte a színpadon, tendõ példaként szolgál máhogy július 30-án kinek van a sok számára. Szülõfalujának
születésnapja. Meglepetésem- szeretete meghatározta eddigi
ben késõn jelentkeztem, de va- életét, nem tudta azt máshol
laki bekiabált, hogy az Andre- elképzelni. Munkahelyi és csaának. Akkor a polgármester ládi kötelezettségén túl, jutott
felhívott a színpadra, de még energiája a település közélenem sejtettem semmit, bár tére is. Önkormányzati képvigyanús volt, hisz ott láttam egy selõként, a szociális terület vegyönyörû szép virágcsokrot. zetõjeként különös érzékenyGondoltam is elõtte rá, hogy séggel viseltetett a segítségre
milyen boldog lesz, aki ezt szorulók iránt. Köszönjük pélmegkapja. Hát én kaptam meg. dát mutató tevékenységét, a
A születésnapi köszöntõ után községünkért végzett mukámegköszöntem a virágcsokrot, ját.” Megköszöntem és egy kis le akartam menni a színpad- csit könnyeztem is, de nagyon
ról, viszont a polgármester úr jólesett az õszinte gratulációkmég marasztalt, mondván – kal együtt. Ekkor megint eszem,,Nem úszod ám meg eny- be jutottak a szüleim, hiszen
nyivel”. Akkor olvasták fel a kö- én csak azt folytattam, amit õk
vetkezõt: ,,Fazekasné Gyarmati elkezdtek a faluért, az embereAndrea részére nyugdíjba vo- kért, így szinte törvényszerû
nulása alkalmából Becsehely volt, hogy én ezt folytatom. Ha
Község Önkormányzati Képvi- tehetném, felajánlanám nekik
selõ-testülete Becsehely Köz- ezt a kitüntetést, mert mindent
ség Közéletéért kitüntetést a családi házból visz az ember
adományozza. A kitüntetett úgy – hallottuk az érdekes történea munkahelyén, mint a telepü- tet a becsehelyi Fazekasné Gyarlés társadalmi életében tanúsí- mati Andreától.
tott aktív tevékenysége köveKép és szöveg: Mirkó Imre
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HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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
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• Kereskedelmi fõzés

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

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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Mura Menti Napok Letenyén
jubileumi koncertét követõen
az Edda Mûvek 2 órás élõ koncertjét több ezren láthatták a
város fõterén.
Augusztus 20-án a városi
ünnepséget követõen délután
a fõtéri színpadon fellépett
Vajda Margit és a Bojtár Népzenei Együttes, a Letenyei Mûvészeti Iskola táncosai, a horvátországi Country Western
Group és a Sheba Hastánccsoport. Nagy sikere volt a
mihályfalvai (Erdély) Nyíló

Akác Néptánccsoportnak, akik
után a Power Dance aerobic mûsora, majd a Pódium
Színház zenés mûsora következett.
A tûzzsonglõr fergeteges
produkcióját követõen az Ismerõs Arcok ünnepi koncertjét élvezhették az ünnepnap
estéjén Letenyén. A tûzijáték
után a Nosztalgia Duó utcabáljával ért véget a letenyei
programsorozat.
M.I.

(b-j) Dömõk József, Farkas Szilárd, Lipóczki Ákos és Ádám
Krisztián a könyvtári kiállításmegnyitón.
Augusztus 17-én (szerdán)
vette kezdetét Letenyén a
XXXIII. Mura Menti NapokHármashatár fesztivál. A Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár (FMHK) által szervezett
programsorozat a városi könyvtárban Ádám Krisztián letenyei származású, Ferenczy-díjas ötvösmûvész Úton címû
kiállításával és a Letenyei Festõk Köre és Mura Art tárlattal

kezdõdött. A kiállításokat Dömõk József FMHK igazgató,
Farkas Szilárd polgármester
és Lipóczki Ákos DLA tanszékvezetõ ajánlotta a közönség
figyelmébe.
Csütörtökön a Mura Art
nemzetközi festõ szimpózium
került megrendezésre, majd
másnap, pénteken nyílt meg a
Mura Menti Bornapok. Aznap
a Shabby Blues Band 25 éves

Az Edda Mûvek.

Állampolgársági eskü

A Nyíló Akác Néptánccsoport Letenyén.

Az eskütétel után.
Augusztus 27-én (szombaton) a letenyei városháza dísztermében Farkas Szilárd polgármester és Halmi Nándor
anyakönyvvezetõ elõtt tett magyar állampolgársági esküt a
már régóta Letenyén élõ és dolgozó Mbutshu Niama Leon és
felesége, Mbombo Celine Bena.

A kongói család két gyermeke már Magyarországon született, fiaik, lányuk a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskolában tanulnak és a fiúk a Letenye SE focicsapatában játszanak. Kisfiuk a Letenyei Hóvirág Óvodába jár.
(m)

Tûzijáték az ünnep estéjén.
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Fiatalok világnapja Letenyén
Augusztus 13-án szombaton Letenye Város Önkormányzata és a Letenyéért Közéleti Egyesület (LKE) Fiatalok
világnapja címû közös rendezvényét szervezték meg a Letenyei Termálfürdõ területén.
Farkas Szilárd polgármester
beszédében többek között
szólt arról, hogy a fiatalok szerepét szükséges hangsúlyozni
a társadalomban és a városban
egyaránt, közéletbe való bevonásuk rendkívül fontos.
– Ez a nyárvégi program a
fiataljainkra kívánta ráirányítani a figyelmet, számukra szerettünk volna egy vidám, emlékezetes délutánt, estét szerezni, hogy jól érezzék magukat
városunkban – mondta lapunknak Ráczné Lánczok
Zsuzsanna, az LKE elnöke.

Soós Ferenc többszörös
életmentõ egy bátor kislány segítségével vízi életmentési bemutatót tartott az úszómedencében. A többször megismételt mentést követõen minden
szükséges tudnivalót átadott a
jelenlévõknek.
A fiatalokat, gyerekeket számos szépészeti szolgáltatás,
mesterkozmetikus, kozmetikai
termékek kipróbálási lehetõsége, arcfestés és frissítõ maszszázs is várta. A gyerekekre is
gondolva Lengyák Pista bácsi
vezette az Ollóvágta címû kreatív kézmûves foglakozást. Az
LKE tagjai vízi és szárazföldi
ügyességi játékokkal is készültek, melyek gyerekek, fiatalok
és a felnõttek körében egyaránt nagy sikert arattak. Az
egyik legnépszerûbb verseny-

Önkéntes tûzoltók Kistolmácson

A felnõttek versenyén a favágást is értékelték.
Augusztus 6-án (szombaton) Kistolmácson rendezte
meg harmadik regionális vizes
gyakorlatát a Letenyei Körzeti
Tûzoltó Egyesület (Letenye
ÖTE). A tó melletti szabadidõ
parkban lebonyolított szakmai
találkozón a letenyeiek mellett
jelen voltak a zalaszentiváni
és a miháldi önkéntesek és külön csapattal képviselte magát
a Letenye ÖTE-hez tartozó kistolmácsi tûzoltó raj – mondta
lapunknak Kovács Tibor, a letenyeiek elnöke, egyben megbízott parancsnoka.
A programok során ifjúsági
és felnõtt akadálypálya versenyekre is sor került, de a fõzés
tudományát is értékelték. A fõzõversenyt a kistolmácsiak nyerték, akik Birkás Zoltán polgármester vezényletével készítették el a rendkívül ízletes csülkös kakastöke pörköltet. A szak-

mai megmérettetésen szintén
a vendéglátók gyõzedelmeskedtek és övék lett a vándorkupa is. Másodikként végzett a
Letenye, harmadik lett Miháld.
Kovács Tibortól azt is megtudtuk, hogy a nyár folyamán
is többször kellett vonulniuk a
letenyeieknek. Segítettek az
M7-es autópályán egy felborult
furgonnál, Letenyén, a volt téglagyárnál bozóttüzet oltottak
és július végén a felhõszakadás
után az egészségháznál kellett
vizet szivattyúzniuk. Még sok
szakmai képzésen kell részt
venniük és több eszközt szükséges beszerezniük ahhoz, hogy
jövõre teljesüljön az idei közgyûlésen kitûzött cél, hogy
megkapják az önálló beavatkozói státuszt a letenyei önkéntes lánglovagok – mondta a Letenye ÖTE vezetõje.
Mirkó Imre

A vízimentést Soós Ferenc kétszeres életmentõ mutatta be.
szám a vattacukor-evõ verseny
volt. A rendezvényen résztvevõk Horváthné Szirmai Szilvia LKE alelnök vezetésével
fergeteges divatbemutatót láthattak letenyei fiatalok közremûködésével, helyi divatárusok és az esküvõi ruha kölcsönzõ kínálatát bemutatva. A
délután során tetkó szépségver-

senyre is sor került. A program
csúcspontjaként villámcsõdület
jött létre, Muik Dávid tánctanár vezetésével egy koreográfiát tanulhattak meg a bátor fiatalok meg a korosabbak is. A
fürdõmedencék ezen a napon
21 óráig voltak nyitva ugyanis a
napot éjszakai fürdõparti zárta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Mura Art Letenyén
Rekordszámú alkotóval vette kezdetét a Mura Art nemzetközi festõ szimpózium. A
magyar és horvát alkotók a város jelképének is számító platánfa árnyékában, a kastélyparkban készítették szebbnél
szebb munkáikat.
– A kultúrbokrétában fontos helyet foglal el a vizuális
kultúra, a képzõmûvészet és
azon belül a festészet – mondta lapunknak Dömõk József, a
programsorozatot szervezõ letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatója. – A Letenyei Festõk Köre alkotóin túl

Zala más tájairól is érkeztek
mûvészek, akik a horvátországiakkal együtt dolgoztak e napon. Rekordszámú alkotó jött
el most Letenyére, hiszen közel 25-en dolgoznak egyidejûleg, ennyien még egyszerre
nem voltak a Mura Arton –
hallottuk Dömõk Józseftõl.
A munkákból kiállítás készül, jut belõlük a közintézményekbe és egy-egy jeles vendég
vagy delegáció érkezésekor
vagy ünnepi alkalomkor azokat ajándékként adja át a kisváros polgármestere.
M.I.

Balról jobbra: Végh Erika, Szabó Katalin letenyei alkotók, Zsupán József csesztregi festõmûvész és Dömõk József igazgató
a letenyei kastélyparkban.
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I. Molnári közösségi nap és utcabajnokság

Gazdag program, kitûnõ hangulat…
„Szeretettel meghívjuk kis
falunk apraja-nagyját (szóval:
mindenkit!) …”
Ezekkel az invitáló sorokkal hívtuk meg Molnári lakosságát az I. Molnári közösségi
napra és utcabajnokságra, 2016.
augusztus 6-ára, szombatra.
Az egész napos rendezvény
a Látogató Központ és környékén (iskolaudvar) került
megrendezésre.
A 14 órakor kezdõdõ megnyitóra szép számmal érkeztek
az emberek. A rövid köszöntõ
és a programok ismertetése
után kezdetét vette a foci
utcabajnokság serdülõ, nõi és
férfi kategóriában.
Ezzel párhuzamosan a felnõttek egy régi DVD-t nézhettek meg Molnáriról a nosztalgia teremben. Közben kedélyesen elbeszélgettek, egymást kínálgatva az általuk
sütött sós és édes süteményekkel.
A gyerekekre arcfestés és
csillámtetoválás várt, valamint
kézmûves foglalkozáson is
részt vehettek. Itt gipszet lehetett festeni, vagy csipeszállatokat (masnis kiskacsát, csilivili pillangót), de alkothattak
dióállatkákat (bagoly, süni,
teknõs) is. A fentiekben Dóri
néni, Kovacsicsné Budavölgyi
Veronika, Farkasné Agócs
Judit és Németh Fanni volt
segítségünkre. Népszerû volt
Tóni bácsi zsákbamacskás
horgásztatása is. Volt olyan
kisgyerek, aki többször is
kihalászta a szerencséjét és nagyon örült az apró ajándékokat rejtõ zsákbamacskájának. Bár idén az aranyhalat
nem sikerült senkinek se kifogni, reméljük, hogy jövõre
igen. Minden kisgyerek egy

fagyi-kupont kapott ajándékba, melyet a Club Afrika fagyipultjánál válthatott be. Na és
ne feledkezzünk el a pop-cornosról és a vattacukros árusokról sem.
Délután 17 órai kezdettel
került sor a kulturális programokra, és ekkor már igencsak sokan voltunk együtt!
Következett a Molnári Tánccsoport fellépése magyar tánccal, az általuk varrt-készített
magyaros népviseletben. Produkciójukkal nagy tetszést
arattak a közönség körében.
Ugyanilyen fogadtatásban volt
része az Asszonykórusnak is,
tagjai magyar és horvát dalokkal örvendeztettek meg minket. Jó érzés volt látni, ahogy
együtt énekelt velük a hallgatóság, ráadásszám nélkül el
sem engedték õket. Tánccsoportunk már átöltözve egy
egyveleget adott elõ: volt itt
rockyzás, twistelés, és az elmaradhatatlan limbó-hintózás.
No persze, hogy itt is közösen
énekeltünk, tapsoltunk! Külön
említést érdemel a latin-tánc
bemutató.
A pályán lassan véget ért az
utolsó mérkõzés is, vártuk a 19
órai eredményhirdetést, díjátadást. Amíg erre sor került,
addig ki-ki vérmérséklete szerint mulatott, szórakozott: volt
aki táncolt, volt aki a közben
elkészült bográcsos ételekbõl
falatozott jóízûen, voltak, akik
„csak” beszélgettek, s közben
kóstolgatták a finomabbnálfinomabb süteményeket.
Az utcabajnokság díjátadását Peti József (Club Afrika) és
Benkõné Mészáros Dóra bonyolította le. Minden résztvevõ
csapat névre szóló emléklapot
kapott, az I.-III. helyezettek

oklevelet és kupát nyertek.
Ennek anyagi fedezetét a Club
Afrika biztosította.
A rendezvény aztán folytatódott tovább. Volt még karaoke verseny, melyre gyerekek,
felnõttek és idõsek is jelentkeztek. Az elsõ helyezett a
helyi vegyesbolt által felajánlott ajándékkosarat kapta, míg
a második helyezett a Club
Afrika italkuponjával lett gazdagabb. Élvezhettük Simon
Zoltán szakszofon szólóját, 21
órától pedig Gaga igazi utcabáli hangulatot teremtett számunkra.
A rendezvény „hivatalosan”
a 23 órai tûzijátékkal záródott,
de a buli itt nem ért véget,
másnap hajnalig ropták a táncot azok, akik még bírták a
tempót.
A közös, együtt töltött nap
nagy sikert aratott a molnári
lakosság körében, többen igényelték, kérték, hogy legyen
jövõre is. A civil szervezõdés
keretében létrejött rendezvénynek, mint minden új dolognak, voltak persze „gyermekbetegségei”, amelyet jövõre igyekszünk kiküszöbölni,
kijavítani, ehhez azonban több
összefogásra, több segítségre
is számítunk majd az adott
idõben.

Végezetül szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, támogatását, hogy ez a
nap – remélve hagyományteremtõ jelleggel – létrejöhetett:
Elõször is köszönjük a fõzésben résztvevõk munkáját, a
finom ételeket.
Köszönetünket fejezzük ki
annak a 22 molnári asszonynak is, akik sütõtudományukat
bemutatva jobbnál jobb sütiket tettek elénk.
Támogatóinknak is köszönjük, hogy kezdeményezésünk
mellé álltak, és tevékenyen segítettek annak megvalósulásában. Õk az alábbiak voltak: –
Club Afrika (Peti József és
felesége, Melinda), Benkõ-házaspár (Benkõ Antal, Benkõné
Mészáros Dóra), Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, MOKE,
Molnári Községi Önkormányzat, IKSZT, Colonia Club Caffe,
Dél-Zalai Takarékszövetkezet
Molnári, Molnári Ifjúsági és
Sport Egyesület, Condimentarius Vegyesbolt, Kotnyek Gáborné (virágos Zsuzsi), helyi
vállalkozók.
Remélhetõleg nem csak az
én óhajomat fogalmazza meg,
hogy:
Jövõre veletek – ugyanekkor – ugyanitt!
Benkõné Mészáros Dóra

Több kategóriában zajlott a focibajnokság.
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Biciklitúra Kistolmácsra
Immár második alkalommal rendeztek nyári kerékpártúrát Semjénházán. Július végén ismét két keréken indultak útra a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat, a
helyi sportegyesület és az
IKSZT közös szervezésében
meghirdetett biciklitúra résztvevõi. A nagy meleg ellenére
több mint 20 biciklista vállalta,
hogy elteker Kistolmácsra.
A bicikliket a Semjénháza
Sportegyesület biztosította, a
bringások biztonságára az Erdõsfa Polgárõr Egyesület polgárõrei vigyáztak. A rekkenõ
hõség és a távolság ellenére
több gyerek is vállalta a kihí-

vást, s sokszor a felnõtteket
megszégyenítõ kitartással tekerték a pedált. Az idei célállomásunkig, a kistolmácsi tóig,
mely Semjénházától valamivel
több, mint 20 kilométerre fekszik, a népes társaság csak két
rövid pihenõt iktatott be.
A célhoz érve minden
résztvevõt lenyûgözött a hely
szépsége, nyugalma és sokakban gyermekkori, fiatalkori
emlékek ébredtek a tónál eltöltött sok szép nap kapcsán. A jó
idõre való tekintettel a túrázók
többsége megmártózott a tó
vizében is. Kicsik és nagyok,
idõsebbek és a fiatalabb generáció tagjai együtt pancsoltak,

Bornapok Letenyén

A túrázók többsége megmártózott a tó vizében.
úsztak és mutatták meg akrobatikus tehetségüket a stégrõl
ugrálás alatt.
A társaság másik része a
fûzfák árnyékába húzódva pihente ki a tekerés fáradalmait.
A kis pihenõ és a fürdõzés
után a nemzetiségi önkormányzat jóvoltából egy ízletes
ebédet fogyaszthattak el a túrázók. A jól megérdemelt falatozás után jólesett még egy kis
fürdõzés a tikkasztó melegben. A résztvevõket a nemzetiségi önkormányzat egy kis

frissítõ fagylaltozásra is meghívta, ezután pedig újult erõvel és energiával feltöltõdve
indult vissza Semjénházára a
túrázó csapat.
o
Ekkor már jóval 30 C felett
járt a hõmérõ higanyszála, de a
semjénházi bringásokat ez sem
tartotta vissza! A túra legnehezebb pontja – a semjénházi
dombra való feltekerés – után
a résztvevõk megérdemelten
frissíthették fel magukat, s bújhattak a fák árnyékába pihenni.
Preksen-Ifka Ágnes

Csörnyeföldi nyár
A Letenyei borbarát hölgyek a menetben.
A XXXIII. Mura Menti Napok keretén belül augusztus
19-én (pénteken) vette kezdetét a város fõterén az ismét
nemzetközivé vált Mura Menti
Bornapok. A Letenye Város Fúvószenekara által felvezetett
menetben a magyar és szlovén
borászok zászlókkal és borokkal érkeztek a település központjába. A város önkormányzata nevében Somogyi András
alpolgármester, egyben a Letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk elnöke köszöntötte a
keszthelyi és a letenyei borbarát hölgyek, a vajdasági borlovagrend, a szlovéniai Csentérõl érkezett szõlõtermesztõ
egyesület képviselõit. Mint
mondta, a Mura Menti Napok
és ezzel a hármashatár bornapok krisztusi korba lépett.
Dr. Brazsil József, a Zalai
Da Bibere Borlovagrend elnöke úgy fogalmazott, szinte az
év minden napján szükségünk
van a borra, ami vidámítja a
lelket, táplálja a testet és talán

a szerelemhez lehet hasonlítani, mert van benne egyfajta
összhang. Zalában a szüretelés
már megkezdõdött, az idei évjárat egy kicsit huncut, másrészt
rapszodikus volt, hiszen esett
jég, a szõlõk jelentõs részét fagykár érte, sok esõ esett és mégis
egy nagyon szép szüretre számítanak, mert az ültetvények
egy része mégis megújult.
Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje köszöntõje során arról
is beszélt, hogy a bor esetében
a belefektetett munka a legfontosabb, hiszen a mikor a szõlõ
nedûjét kóstoljuk, akkor egy
több ezer éves szokásnak áldozunk. Kultúrkörünkben, hitvilágunkban a bornak óriási jelentõsége van még az áldozás
mindennapos tevékenységében is. Az államtitkár köszönetet mondott Letenyének, hogy
33 éve rendezi meg a Mura
Menti Napokat és ezen belül a
bornapokat.
Mirkó Imre

Tartalmas program várta a fiatalokat a szünidõben.

Folytatódott a kézmûveskedés Csörnyeföldön a nyár
hátralévõ részében. Még három alkalommal ügyeskedhettek a gyerekek. Július 3. hetében, szintén csütörtökön, a 4.
alkalommal a kosárfonás fortélyaival ismerkedtünk a fiatal
kosárfonó segítségével.
A következõ héten a letenyei városi könyvtárba látogattunk, ahol csinos karkötõket

fûzhettek a gyerekek Ica néni
segítségével. A záró foglalkozáson egy közös kirándulásra
került sor, amikor is Keszthelyre látogattak el a gyerekek a
Balaton Múzeumba. „Az egyszer volt az õsember...” címû
interaktív kiállítást néztük
meg együtt. Ezen a nyáron is
sok új ismerettel és ötlettel
gazdagodhattak a gyerekek.
B.K.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Erzsébet-tábor letenyei szervezésben

Mozsolics Klára és a táborozó gyerekek Kistolmácson.
Letenye
Város
Önkormányzata sikeresen pályázott
Erzsébet-tábor szervezésére,
ahol hátrányos helyzetû családok gyermekei tölthettek el
egy hetet. A tábort a januárban
létrehozott Letenyei Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársai töltötték meg tartalommal – hallottuk Mozsolics
Klárától, az intézmény vezetõjétõl a kistolmácsi kiránduláson.

A táborban 20 halmozottan
hátrányos helyzetû kisgyerek
számára szerveztek életkori
sajátosságoknak megfelelõ önismereti, kompetenciafejlesztõ
foglalkozásokat, valamint biztosították a napi négyszeri étkezést. A tábor ismerkedéssel,
csapatépítéssel
kezdõdött,
majd közösségépítõ játékokkal
folytatódott. A programok között voltak sorversenyek, kézmûves foglalkozások, könyvtár
látogatás, filmklub, és a Csö-

mödéri Erdei Állami Kisvasúttal is utazhattak a gyerekek.
Az augusztus elsõ hetében
kezdõdött tábor végére maradandó élményekhez jutottak a
résztvevõk, a szervezõk bíznak
abban, hogy a továbbiakban is
lesz pályázati lehetõség, hogy
minél szélesebb körben tudjanak lehetõséget biztosítani a
rászoruló gyerekek részére –
mondta lapunknak a letenyei
intézmény vezetõje.
M.I.

„A munkámhoz feltétlenül szükséges”
Bölczné Tóth Erikát, a becsehelyi IKSZT vezetõjét internetezési szokásairól és a
Telekom fejlesztésérõl kérdeztük.
– Miben segít Önnek az
internet napi életében?
– Munkahelyemen igen
nagy jelentõsége van, hiszen az IKSZT-ben általában
azok
használják,
akiknek

nincs otthon internetkapcsolatuk. A mi munkánkban
nélkülözhetetlen többek között a programok szervezése, a közösségi oldalak elérése
és a kiadványok szerkesztése miatt.
– El tudná képzelni az
életét net nélkül?
– A munkámhoz most már
feltétlenül szükséges.

– Mikor és hol szokott
leggyakrabban internetezni?
– A munkám miatt az
IKSZT-ben, munkaidõben.
– Mi a véleménye arról,
hogy Becsehelyen is megkezdõdött a nagysebességû, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése?
– Örülünk ennek a lehetõségnek.

Becsehelyen is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Megkezdõdött Becsehely
egyes részein a Telekom
nagysebességû, szélessávú
internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt
élõ Telekom elõfizetõk is
élvezhetik az eddigieknél
még gyorsabb internet minden elõnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az elõzetes terveket is felülmúlva, 464 000
háztartás számára vált elérhetõvé a nagysebességû szélessávú internet év végéig. A
menet azonban itt nem áll
meg, 2016 végére a Telekom
célja, hogy újabb, több mint
fél millió háztartásba jutassa
el az internetezés élményé-

nek új korszakát. A becsehelyi lakosokat is érinti
majd a fejlesztés, így év
végéig több, mint 800 itteni
háztartás számára nyílik
meg a lehetõség, hogy használhassa majd a szupergyors
technológiát.
Milyen élményeket kínál
az új hálózat a becsehelyiek
számára?
• Elsõsorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltõdõ weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha
magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek.
Ez pedig egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos
kép- és videóletöltést és megosztást is jelent. Hama-

rabb letöltõdnek az emailek,
egyszerûbben és élvezetesebben használhatják majd
ez elõfizetõk a közösségi
oldalakat.
• Rengeteg TV-csatornát,
szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyõn is elérhetõ filmkölcsönzést. Becsehelyen is élvezhetõvé válik az interaktív
tévézés számos már meglévõ funkciója, mint például
a megállítható és visszatekerhetõ élõ adás, a felvehetõ
élõ adás, az elektronikus
mûsorújság, vagy a tévé
képernyõjén elérhetõ változatos interaktív alkalmazások.
• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú

internet kínálta elõnyökbõl
a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével
párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bõvítése is, amely már meghaladta a 97%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A
Telekom otthoni- és mobil
internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden becsehelyi számára.
További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.
(x)
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Szobrok szalmából
Falunap Kerkaszentkirályon
Kerkaszentkirályon augusztus utolsó hétvégéjén került
megrendezésre a hagyományos
szalmaszobor építõ verseny,
amely színes programokkal
egészült ki.
A szalmaszobrok már a hét
elejétõl folyamatosan épültek,
sok szép, ötletes és kreatív szobor készült el. Az idei évben
fõleg mesefigurákat megszemélyesítõ kompozíciók készültek, melyek kidolgozása sok
idõt vett igénybe. A végered-

mények tekintetében nehéz
dolga volt az ötfõs zsûrinek eldönteni, hogy kinek ítéljék az
elsõ díjat. Figyelembe vették
többek között az ötletességet,
a munkaigényt, kidolgozottságot, humorosságot is. Végül
„Miki és Mini egerek” kiegészülve „Plutó kutyával” meseszereplõk nyerték el a zsûri
tetszését. Készítõi Dobriból és
Muraszemenyérõl érkeztek: Végh
Barbara, Végh Noémi, Barbalics Benjámin és Varga Dávid

„Öröm a zene”
Augusztus 27-én a letenyei
kastélyparkban tartották a „TEHETSÉGSZÍNPAD” c. regionális amatõr könnyûzenei tehetségkutatót. A rendezõ Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár a Hangszeresek Országos
Szövetségével karöltve szervezte az eseményt, amely országos sorozat része a Cseh Tamás Program támogatásával.

A gyõztes szalmaszobor.

A bemutató koncerteken
zömmel zalai együttesek (Kalandárium, Fiktív Alkotók,
Teabag, Intruders, Igényes
Tánczenekar, Czafit Bence)
léptek fel.
A Music Expo október 8-i
országos döntõjébe a soproni RockMemories és a
kaposvári Mongoose Limit
jutott.

A csónakvágta egy pillanata.

Színpadon a letenyei Igényes Tánczenekar.

voltak. Második helyen az „Frakk
és barátai” végeztek, harmadik
díjat pedig a „Bogyó és Babóca” alkotói szerezték meg.
Negyedik helyen „Aranyhaj királylány” mesejelenete végzett.
A szobrok remélhetõleg több
hónapig megmaradnak, így késõbb is megtekinthetõek a tó
melletti parkban.
A nap folyamán több program is várta az érdeklõdõket.
Délelõtt egy csónakverseny került megrendezésre, melyben
négyfõs csapatok versengtek
raftigcsónakokkal a horgásztavon. Itt az elsõ helyet „Danuta
és csapata” szerezte meg. Késõbb a Canissa Modellezõ
Egyesület „Földön, vízen, levegõben” címû bemutatóját nézhették meg, majd a kulturális

programban népszerû dallamok, slágerek csendültek fel.
A késõ délutáni elsõ sztárvendég a Happy Gang zenekar
volt, amely fergeteges hangulatot alakított ki népszerû, sokak
által ismert számaival. Igazi kuriózumnak számított a nap zárásaként Angyal Zoltán stunt
riding világbajnok motoros
versenyzõ kaszkadõr showja,
amelyre egyetlen megfelelõ
jelzõ van: a profizmus. Bemutatójában Triumph Street Triple 675R motorral technikai
trükköket, míg egy másik Street Triple 1050 motorral dinamikus trükköket mutatott be,
és kápráztatta el a vendégeket.
A falunapi programsorozat jó
hangulatú bállal fejezõdött be.
Káliné Kománovics Éva

Hirdetésszervezõket

A Kalandárium Együttes Zalaegerszegrõl.

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

2016. augusztus
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MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit
a szabadegyetem elõadásaira.
2016/2017
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Nagykanizsa
2016. szeptember 16-án (pénteken) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékmûnél.
A magyar Szent Korona kalandos története - a XVI. században.
FÜZÉR, PERÉNYI PÉTER ÉS A SZENT KORONA
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
2016. október 14-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI I.
Az önzetlen szeretet a magyar néplélekben.
A népköltészet szerepe a társadalom egészségének fenntartásában.
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató vetítettképes
elõadása
2016. október 28-án (pénteken) 18 órakor
MAGYAROK BEJÖVETELE
Csontváry Kosztka Tivadar korszakos jelentõségû életmûve
Miklósvölgyi János festõmûvész vetítettképes elõadása
2016. november 2-án (szerdán) 17 órakor
Az emléktábla felavatása - Nagykanizsa, Csengeri utca 52.
vitéz RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG rab
CSILLAGOK - CSILLAGOK SZÉPEN RAGYOGJATOK
Közös emlékezés a Nagy-Magyarország Emlékmûnél
a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és szeretett
példaképeinkre.
2016. november 18-án (pénteken) 18 órakor
A MAGYAROK KELETI ÖRÖKSÉGE
A TÖBB EZER ÉVES ÕSI MÛVELTSÉGÜNK KELETI
GYÖKEREI
Obrusánszky Borbála vetítettképes elõadása
2016. december 9-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI II.
Az önzetlen szeretet megtartó ereje a szeres magyar
hagyományban.
AZ ÖREGKOR BÖLCSESSÉGE
Molnár V. József néplélek-kutató vetítettképes elõadása
2016. december 16-án (pénteken) 19 órakor
CSILLAGÖSVÉNYEN
Látogatás a csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus - csillagász
2017. január 6-án (pénteken) 18 órakor
MAGYAR FELTALÁLÓK
AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATÁBAN
VÍZENERGIA - VÍZPLAZMA - VÍZAUTÓ
Gróf Spanyol Zoltán villamosmérnök vetítettképes elõadása

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

2017. január 20-án (pénteken) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN
NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Mûveltség Díj átadása.
2017. február 10-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI III.
A magyar népzene és tánc közösségteremtõ ereje.
Hintalan László János zenetanár vetítettképes elõadása
2017. február 26-án (pénteken) 18 órakor
AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXVIII.
A NAGY MAGYAR SZABADTÉRI BÖRTÖN
PÉLDAKÉPEINK SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGIDÉZÉSE
2017. március 11-én (pénteken) 18 órakor
KODÁLY ZOLTÁN
magyar zeneszerzõ, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató
életmûve
Németh Ferenc zenetanár vetítettképes elõadása
2017. március 24-én (pénteken) 18 órakor
SZENT ERZSÉBET
Szántai Lajos mûvelõdés-kutató vetítettképes elõadása
2017. április 7-én (pénteken) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
A MAGYAR REFORMÁCIÓ ÉNEKELT VERSEI A XVI.
SZÁZADBAN
Vendégünk: Dinnyés József daltulajdonos - elõadómûvész
2017. április 21-én (pénteken) 18 órakor
MAGYARORSZÁGI
SZENT
ERZSÉBET
DICSÕSÉGES
ÉLETÚTJA
Misztériumdráma - Eredeti dokumentumok felhasználásával
Összeállította: Pap Gábor mûvészettörténész
2017. május 12-én (pénteken) 18 órakor
A Balatontól a Bakonyig
VESZPRÉM MEGYE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI
Horváth Zoltán György villamosmérnök - mûvelõdéskutató
vetítettképes elõadása
2017. május 19-én (pénteken) 18 órakor
A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI IV.
Az elfelejtett népi tudás és bölcsesség - GYÓGYÍTÁS
Vendégünk: Bolf László természetgyógyász - gyógytornász
2017. június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
Helyszín:
Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Az elõadások ingyenesen látogathatók!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt mûvészeti igazgatója
Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja
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Rendezvények új helyszíne
A júniusban megnyílt négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szálloda nem csak a szálloda vendégeinek kínál szolgáltatásokat.
– A szálloda étterme minden nem hotelvendég részére
is nyitva áll, tehát bárki betérhet ismerõseivel, párjával vagy
családjával egy kellemes ebédre, vacsorára egyaránt – nyilatkozta Kutfej Attila, a hotelt
üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõje.
– Éttermünk kínálatának
jellemzõje a nemzetközi, a hazai és regionális konyha minõségi alapanyagokkal, melyhez régiónk friss helyi biotermékeit
is felhasználjuk, mindehhez figyelmes kiszolgálás és kényelem társul, ami igazi kulináris
élvezetet varázsol vendégeink
számára. Éttermünk neve L16,
amelybõl az „L” betû Lentire
utal, a 16-os szám pedig a nyitás évére, azaz 2016-ra – tette
hozzá.
– Lobby bárunk pedig tökéletes választás arra az alkalomra, hogy egy jó kávé, fan-

tasztikus sütemények, kiváló
koktélok, vagy jó borok mellett tudjanak az emberek kellemesen beszélgetni egymással.
– Különálló rendezvénytermeink ideális helyszínt kínálnak különféle rendezvények
megtartására, megszervezésére - folytatta az ügyvezetõ.
– Befogadóképességük több,
mint 200 fõ, technikailag a legmodernebb eszközökkel felszereltek, további részekre szekcionálhatók, így a legmegfelelõbb helyszín különféle társasági események megtartására.
Családi ünnepek, évfordulók,
esküvõk, születésnapok vagy
vállalkozások, cégek számára
pedig üzleti partnertalálkozók,
tárgyalások, konferenciák, állófogadások, tréningek lebonyolítására kiválóan alkalmas.
– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények
tekintetében egy olyan új minõségi színfolt jelent meg Lentiben, amely egy minõségileg
magasabb komfortú, reprezentatívabb helyszínt kínál a társasági alkalmak megtartására.

A Thermal Hotel Balance.

Rendezvények és konferenciák

Zalatáj naponta!
Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!
A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek
konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók megszervezésére vagy családoknak,
születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására egyaránt.
Szállodánk komplex csomagban biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.
A rendezvénytermek nagyobb létszám esetén összenyithatók,
kisebb csoportoknál szekcionálhatók, így bármilyen jellegu
eseményre alkalmasak.

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

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!

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

