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A
elnevezéssel 2017. évben

elsõ alkalommal rendeztek prog-
ramot , ahol a térség
legjobb borainak kóstolására
nyílt lehetõség.

polgármester-
rel a rendezvény ötletérõl, idõ-
szerûségérõl beszélgettünk.

– A Borbarangolás Dél-Zalá-
ban elnevezésû rendezvény kí-
sérleti jellegû program. A cél az
volt, ismerjük meg a térség bo-
rait és azok készítõit, ismer-
tessük meg azokat a fogyasztók-
kal, érdeklõdõkkel is. Alakuljon
ki jó kapcsolat közöttünk, a
kötetlen szakmai beszélgetések
során sokat tudunk egymástól
tanulni. Célunk, hogy a mai egy
kellemes és hasznos délután, es-
te legyen. Hasznos a gazdáknak,

Borbarangolás Dél-Zalá-
ban

Becsehelyen

Németh Géza

Borbarangolás Dél-Zalában
hiszen ez egy gyakorlati kép-
zésként is felfogható, az egymás
tapasztalatainak megbeszélése
erre szolgál, illetve az ideláto-
gatók a késõbbiekben akár vá-
sárlóvá is válhatnak, ha megtet-
szik valamelyik bor. A szakmai-
ság biztosítása is kiemelt célunk,
ezért a rendezvény keretében
több elõadás is elhangzik. Az ér-
deklõdõk a jövedéki törvény
változásairól hallhatnak tájékoz-
tatót és tehetik fel kérdéseiket.
Majd a Bayer-cég képviselõje a
növényvédelemmel kapcsolato-
san tart ismertetést. A harmadik
elõadás a kóstolási egyszeregy,
hiszen a mi céljainkhoz hozzá-
tartozik a kulturált borfogyasz-
tás terjesztése is. Kedvezõ fogad-
tatás esetén jövõre megismé-
teljük rendezvényünket.

–

– Azt szerettük volna, ha a
rendezvény lefedi a dél-zalai
borvidéket. A becsehelyi borok
mellett a szomszédos Tótszent-
márton, Letenye, Nagykanizsa-
Homokkomárom-Förhénc, Lenti
és Csörnyeföld-Tormafölde szõ-

A borházak kínálata mi-
lyen szempont alapján került
összeválogatásra?

lõhegyein termett nedûket lehet
kóstolni. Köszönet illeti a térsé-
geket bemutatókat, akik aktívak
voltak és így reprezentálják a
térségüket.

A borbarangoláson megje-
lent a

hat taggal és 10 fajta
borral. Az egyesület elnökét,

Szent Márton Borbarát
Egyesület

Hagyományteremtõ is lehet a rendezvény.

A letenyei
ja-

nuár 21-én (szombaton) immár
a 15. alkalommal szervezte meg
a hagyományos Vince-napi pin-

Szõlõ- és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesülete

Pincejárás Letenyén
cejárást. , a civil
szervezet elnöke, egyben Lete-
nye alpolgármestere lapunknak
a helyszínen elmondta, az idén

Somogyi András

Bedõ Ferenc házigazda a szõlõre kiakasztott kolbászt is megmet-
szette.
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Január 26-án immár har-
madik alkalommal került sor
városunkban a karácsonyi kira-
katverseny díjainak átadására.
A versenyt a

part-
nerségben hirdette meg az
adventi idõszakban. A cél a
kereskedelmi egységek, üzle-
tek ösztönzése az ünnepi han-
gulat megteremtésére egyedi,
ízléses megvalósításokkal.

A zsûri igyekszik évrõl évre
minden újszerû, látványos, kö-
vetésre méltó dekorációt jutal-
mazni a lehetõséghez mérten.

Az üzletek tulajdonosait,
képviselõit pol-
gármester köszöntötte, meg-
köszönte a látványos és ízléses
ünnepi dekorációk elkészíté-
sét. A kirakatverseny céljáról

,

Letenyéért Köz-
életi Egyesület (LKE) Letenye
Város Önkormányzatával

Farkas Szilárd

Ráczné Lánczok Zsuzsanna

Kirakatverseny Letenyén
az LKE elnöke beszélt. Ismer-
tette a zsûri személyi össze-
tételét, megköszönte az önkor-
mányzat támogatását, melynek
révén az oklevelek mellett
tárgyjutalmakkal is el lehet
ismerni a kiemelkedõ meg-
valósításokat. Elmondta, hogy
az idei évtõl vándordíj jár az
I. helyezettnek, melyet, ha 3
évig meg tud tartani egy üz-
let, akkor náluk marad vég-
legesen.

A zsûri elnöke,
grafikus a figyelembe

vett értékelési szempontokat
ismertette. A zsûri a kirakat
külsõ és belsõ megjelenését is
nézte, fontos szempont volt az
összhang, az ízléses, hangu-
latos dekoráció megvalósítás,
illetve a kétkezi munkát, az
egyedi megoldásokat is nagyra
értékelték.

Szabó Ka-
talin

A kirakatverseny elsõ he-
lyezettje a

,
vándordíjat kapott, má-

sodik helyezett a
dekorációja, harmadik

helyezést a
ért el a zsûri

bírálata alapján.

Mezõgazdasági és
Háztartási bolt Lukács Vil-
mos

Niti-Fina
Pékség

Csikidám Büfé és
Fagylaltozó

Különdíjakat a
, a ,

az , a
, és a

vehettek át. A díjakat Far-
kas Szilárd polgármester ad-
ta át.

Kép és szöveg:

Long Style
Áruház Mura Horgászbolt

M7 Vendéglõ Cinema
Pizzéria Nemzeti Do-
hánybolt (Mezriczky István)

Mirkó Imre

Különdíjat vehetett át a letenyei Varga Ivett, a Long Style Áru-
ház képviselõje.

Vállalkozók igénye alapján
indul újra a húsipari szakmun-
kások képzése Nagykanizsán,
miután Zala megyében évek
óta nem képeznek sem mezõ-
gazdasági, sem húsipari szak-
munkásokat.

, a Nagykani-
zsai Szakképzési Centrum fõ-
igazgatója a Zalai Hírlapnak
elmondta: a hiánypótló kép-
zést kilencedik évfolyamon,
nappali formában, illetve fel-
nõttoktatásként is elindítják.
Elõbbire február 15-ig jelent-
kezhetnek a most nyolcadikos
diákok, a felnõttképzés elin-
dítását pedig szeptemberben
tervezik.

A gyakorlatorientált képzés
helyszíne a nagykanizsai

helyi hús-

Bene Csaba

Kani-
zsa Hús 2000 Kft.

Húsipari szakmunkások képzése
üzeme, illetve nagykanizsai,
keszthelyi és tapolcai üzlete
lesz a tervek szerint.

ügyvezetõ arról beszélt,
hogy a fiatalabb húsipari szak-
emberek nagy része külföldön
vállal munkát, s a jelenleg 55
embert foglalkoztató cég lét-
számának 20-25 százaléka né-
hány éven belül nyugdíjba
megy, de nincs utánpótlás.

A húsiparban manapság
sok betanított munkás dolgo-
zik az átfogó módon felké-
szített szakmunkások helyett, a
járulékterhek miatt pedig a
foglalkoztatók nem tudnak
ugyanolyan bérszínvonalat biz-
tosítani, mint egy külföldi
munkáltató, de reményeik sze-
rint ez hosszú távon változni
fog – mondta Kutfej József.

Kutfej
József

Hús van, szakmunkás kevés.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Borbarangolás Dél-Zalában
Vlasics Lajost

Németh Józseffel
dr.

Kotnyek István Kertbarátkör

kértem meg, hogy
mutassa be az egyesületet és a
tevékenységüket.

– A tótszentmártoni szõlõ-
hegy a kelet-nyugati tájolású Kál-
mán-hegy és a Nagymezõ szõlõ-
hegyekbõl áll – kezdte az elnök.
Elmondható, hogy a dél-zalai
hegyhát talán legkedvezõtle-
nebb fekvésû területe, amelyet
dr. Pálfi Dénes „Vakondtúrás”-
ként emleget, de jó értelemben.
A tengerszint feletti magasság
csak 165 m, ez meghatározza a
szõlõ cukorgyûjtését, a beérési
idejét, a betegségek is jobban
támadnak. Ennek ellenére a
hegyközségi borversenyeken
arany, nagy arany minõsítést ka-
pott boraink vannak, „A legjobb
fehér bor” díjat hoztuk el a Dél-
Zalai Borút Egyesület versenyé-
rõl. Horvátországi borversenye-
ken arany minõsítést szereztünk
nemrég – sorolta Vlasics Lajos. –
Egyesületünk célja is a borkultú-
rához, a szõlõhegy fejlesztéséhez
kapcsolódik. A bor védõszentjé-
hez kapcsolódó ünnepeket
rendszeresen megtartjuk: Vince-
nap, Orbán-nap. A horvát nyelv
ápolása mellett a horvát népha-
gyományõrzés is feladatunk, pl.
a torkos csütörtök évrõl évre
való megtartása. Szakmai utakat
szervezünk, helyi borút kiala-
kításán dolgozunk – fejezte be
az ismertetést az elnök.

A Nagykanizsa-Homokkomá-
rom-Förhénc hegyhát borait kí-
náló borháznál
beszélgettünk, aki a miklósfai

elnöke.
Elmondta, hogy az egyesü-

let évente több alkalommal tart
borkóstolót, egy-egy alkalommal

bor,- illetve pálinkaversenyt
rendez.

Szemléletváltás következett
be az elmúlt idõszakban a gaz-
dáknál, amely azt eredményezte,
hogy nem a mennyiségre, ha-
nem a minõségre törekednek a
bor elõállításánál. A rendezvé-
nyen hat pincészet képviselteti
magát, ez átfedi a Kanizsa-kör-
nyék és Homokkomárom terü-
letét. Homokkomáromból egy
gazda, Förhénci-hegyrõl két gaz-
da, Miklósfáról két gazda, Cser-
fõhegyrõl egy gazda érkezett
bemutatni, kóstoltatni a borait.

Amíg a borkóstolás és beszél-
getés zajlott, az emeleti terem-
ben a borkóstolási egyszeregy-
rõl, a borfogyasztás alapjairól
kezdõdött érdekes, hasznos
elõadás.

– Az általános kultúra része,
hogy hogyan kóstoljuk a bort. A
bor több ezer éves, szent ital, a
kereszténységhez is szorosan
hozzá tartozik – vezette fel gon-
dolatait Németh Géza. – Annyi-
ra nemes italnak tartották a bort,
hogy az egyházi szertartásokon
is a legnemesebb anyagú edényt
használják. Orbán pápa vezette
be az aranykelyhet a misézéshez
a III. században.

Nem mindegy, hogy milyen
bort milyen pohárból kóstolunk:
a fehér bort alul szélesebb, felül
szûkülõ pohárból, tulipánhoz
hasonlító kelyhûbõl, vörösbort
gömb alakú pohárból illik kós-
tolni, fogyasztani.

Fontos, hogy mindig talpas
poharat használjunk, kezünkkel
a szárat fogjuk meg. Ennek több
elõnye is van: nem kenjük össze
a kelyhet, a bor csillogása meg-
marad. Nem melegítjük a bort
fel a kezünkkel, mivel a borkós-

tolásnál a hõmérséklet is nagyon
fontos. A hideg eltakarja a borhi-
bákat, a túl meleg kihozza azokat.

Ettõl függetlenül a bortípu-
soknál megvan az ideális fo-
gyasztási hõmérséklet: vörös-
bort 16-18 C-on, normál fehér
bort 12-13 C-on, habzó borokat
9-10 C-on, a rozé borokat 9-11 C-
on kell fogyasztani. Ha vendéget
hívunk és kóstoltatni szeretnénk
több fajtát, akkor a szárazabbtól
haladjunk az édesebb felé, ez az
általános sorrend.

A kóstolási mennyiség is fon-
tos, a kehely legszélesebb ré-
széig illik tölteni, majd meg-
mozgatjuk a kehelyben a bort,
hogy levegõt kapjon. Megnéz-
zük a színét és beleszagolunk a
pohárba. Az illat már sokat
elárul az italról. Az elsõ kortyot
azonnal ne nyeljük le, járassuk
meg a szánkban. Azonnal ne
mondjunk ítéletet, mert az elsõ
korty csak a szájunkat avatja be,
a második korty után alakítsunk

0

0

0 0

ki véleményt. Fontos tudni azt
is, hogy kérdezés nélkül ne
mondjuk ki véleményünket. Ha
esetleg nem ízlik a nedû, akkor
sem szabad fintorogni, megjegy-
zéseket tenni. Ha a gazda kér-
dezi, akkor õszintén el kell mon-
dani mindent, akár a negatív
véleményt is. Ha ajándékba bort
kaptunk, azt illik megnézni, ez-
zel a gesztussal azt tiszteltjük
meg, akitõl kaptuk. A bort le-
hetõleg hûvös helyen, 12-14 C
között tároljuk, és mindig
fektetve.

Az elmondottakat azonnal ki
is próbálta a nagyszámú hall-
gatóság, három fajta bort kós-
toltak meg és formáltak róla
véleményt.

A borkóstolást vacsora, krump-
liprósza, vad-és marhapörkölt
dödöllével és sült kolbász egé-
szítette ki. A rendezvény jó han-
gulatban zárult a késõ esti
órákban.

0

Horváthné Szirmai Szilvia

Hasznos elõadás is várta a résztvevõket.

Pincejárás Letenyén
Bedõ Ferenc Béci-hegyi pincéje
volt az elsõ állomás, ahol a gazda
jófajta pálinkákkal, borokkal, ha-
rapnivalóval várta a népes pin-
cejárókat. A pincejárás során
mindig egyesületi tagok hegyi
hajlékait, pincéit keresik fel a
szép téli idõben, ahol sor kerül a
Vince-napi vesszõvágásra és a
szõlõvesszõ szentelésre is.

Vince napján ún. Vincze
vesszõt vágnak, amit vízbe állí-
tatnak. A kihajtott vesszõkbõl jó-
solták meg a termést. A gazdák
szerint ezen a napon sok bort
kell inni, hogy bõ legyen a ter-
més. Az idõjárás is meghatározó
volt, például szép, napos idõ ese-
tén jó bortermést reméltek, rossz
idõ esetén viszont rossz borter-
mést jósoltak – hallottuk a hely-
színen és mivel a szép tavas táj-
ban jó idõ volt, ezért jó termés
várható az idén – hangzott el.

A letenyei pincejárásra az
egyesületi tagokon túl eljöttek a

Da Bibere Zalai Borlovagrend
Keszthelyrõl Gyenes-

diásról

Szlovéniából
Csentei Szõlõtermelõk Egye-

sületének
Simon Zoltán

Zala Borvidék Hegyközségi Ta-
nácsának
Csörnyeföld

Farkas Károly

Kozári Attila
Hóbor Károly

Farkas Szilárd

tagjai és
, valamint természetesen

Letenyérõl, jelen voltak a keszt-
helyi és a letenyei borbarát höl-
gyek és mint mindig, most is
nemzetközivé vált a rendezvény,
mert ide látogattak
a

képviselõi is, ugyan-
akkor jelen volt , a

elnöke is, aki egyben
polgármestere.

Bedõ Ferenc pincéjénél, mi-
után a gazda elvégezte a szõ-
lõmetszést, lete-
nyei plébános szentelte meg a
szõlõvesszõt és áldást mondott a
pincejárás résztvevõire is. A csa-
pat ezt követõen
Béci-hegyi és
Zajki-hegyi pincéjénél tett láto-
gatást, majd a végcél a szépen
karbantartott, nádfedeles boro-
napince volt, ahol köszöntötte a
jelenlévõket le-

tenyei polgármester és finom
ebéddel várták a vendégeket.

A pincejárás végén Somogyi
András beszélt a letenyei egyesü-
let idei terveirõl is. Mint mond-
ta, Csentére mennek a szlovén
borászok rendezvényeire, Keszt-
helyre is hivatalosak, majd sor

kerül az éves közgyûlésre és ké-
szülnek a helyi borbírálatra is,
amelyre március közepén kerül
sor és az összes városi nagyren-
dezvényen standdal mutatják be
az Öreg-, a Béci- és a Júlián-hegyi
gazdák nedûit.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A pincejárás egy pillanata.
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A
2017. január 26-i ülésén

egye-
sületi elnöktõl kapott tájékoz-
tatást a több mint 25 éve mû-
ködõ

mûködésérõl, melynek alap-
vetõ célja a vidéken élõ lakos-
ság életfeltételeinek javítása har-
móniában a vidéki környezet
és a táj adottságaival, megõriz-

Zala Megyei Közgyûlés
Guit-

prechtné Molnár Erzsébet

Zalai Falvakért Egye-
sület

Elfogadták a költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

ve annak nem pótolható adott-
ságait. Tevékenységük fókuszá-
ban az aprófalvas településhá-
lózatból adódó sajátosságok
kezelése, a foglalkoztatás, szo-
ciális ellátás, helyi gazdaságfej-
lesztés, valamint a közösségfej-
lesztés és a hálózati együttmû-
ködések állnak. Az egyesület
végzi többek között a falu-
gondnoki hálózat koordiná-

lását a megyében a kezdetek-
tõl (1994) fogva. Az elnöknõ
elmondta, hogy az egyesület
fennállása alatt elõször ka-
pott meghívást a Zala Megyei
Közgyûléstõl, hogy tájékoz-
tassa a testületet tevékeny-
ségükrõl.

Döntött a közgyûlés, hogy
a polgármester által
ismertetettek alapján támogat-
ja vá-
rossá nyilvánításának kezde-
ményezését.

Ezt követõen 487.974 mil-
lió forintos fõösszeggel elfo-
gadta a grémium a Zala Megyei
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

Elfogadta a közgyûlés az
önkormányzat 100%-os tulaj-
donában álló

2017.
évi üzleti tervét, valamint a

végelszámolásáról
szóló tájékoztatót, egyetértését
fejezte ki a végelszámolás lezá-
rásának és a cég törlésének
kezdeményezését illetõen.

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség

Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft.

Tekintettel arra, hogy a me-
gyei önkormányzatok érdek-
képviseletét a

látja el, s egyút-
tal közvetítõ szerepet is be-
tölt a kormányzat felé, a

egyre kevesebb olyan szolgál-
tatást tud nyújtani, amelyet a
megyei önkormányzatok is
igénybe tudnak venni a vi-
szonylag magas éves tagdíj
ellenében, a testület döntött az
utóbbi szervezetbõl való ki-
lépésrõl.

Végezetül részletes tájékoz-
tatást kaptak a képviselõk a

által 2016-ban végzett
feladatokról, melyek között a
testületi munkához kapcsoló-
dó tevékenységek mellett je-
lentõs arányt képviseltek a pá-
lyázatokkal kapcsolatos térség-
fejlesztési és pénzügyi tevé-
kenységek, valamint a válasz-
tással és népszavazással össze-
függõ feladatok.

Forrás:

Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége (MÖOSZ)

Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Elfogadták a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségve-
tését.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A ta-
lálható horgásztó 20 éves tör-
ténetében még nem fordult
elõ, ami idén januárban, hogy
heteken keresztül téli spor-
tokra használható lett volna.
Több éven keresztül be sem
fagyott a tó, a mostani hideg
idõjárás azonban kárpótolta a
gyerekeket és felnõtteket egy-
aránt azzal, hogy mindenhol az
állóvizekre rá lehetett menni.

Aki télen is szívesen spor-
tol és friss levegõre vágyik,
annak ideális lehetõség egy
jégpálya felkeresése. A falu kö-
zepén található tavat is egyre
többen keresték fel hétvé-

Kerkaszentkirályon

Horgászat helyett korcsolya a tavon
gente, vagy a napsütéses na-
pokon korcsolyával, szánkók-
kal. Egy hokipálya is kijelö-
lésre került két kapuval, ahol
meccseket játszottak a kör-
nyékbeli fiatalok.

Január közepén pedig meg-
rendezésre került egy éjszakai
„Korcsolya-buli” amikor zené-
vel, forralt borral, teával és
zsíros kenyérrel várták a szer-
vezõk a vendégeket. Ezen az
estén közel 80 szórakozni vá-
gyó jött össze, hogy fejlesszék
korcsolyatudásukat, és egy vi-
dám estét töltsenek el együtt a
jégen.

Káli Éva

Elõször fagyott be a horgásztó, s ezt ki is használták.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a készlet erejéig érvényes!

A Magyar Versmondók
Egyesülete a közelmúltban Bu-
dapesten rendezte meg a „Re-
gösök húrján” Országos Vers-
és Prózamondó verseny gála-

A leg jobbak közt a letenyei Horváth Bendegúz

mûsorát, az iskolai versmondó
versenyek legjobbjainak tehet-
séggondozó rendezvényét. A
hagyományosan magas színvo-
nalú találkozóra az országban

több helyszínen megrendezett
regionális elõdöntõkrõl 2000
diák közül került be a zsûri
által kiválasztott legjobbnak
ítélt 80 versenyzõ.

A zsûri – , a Ma-
gyar Versmondók Egyesületé-
nek elnöke, elõ-
adómûvész, drámapedagógus,

Radnóti-
díjas színházi rendezõ és

, Radnóti-díjas elõadó-
mûvész – döntése alapján arany
minõsítést kapott

, a

kimagaslóan tehetséges 7. osz-
tályos tanulója, akit a rendez-
vény zárásaként, a gála gáláján
másodszor is színpadra szólí-
tottak, hogy ismét elmondja
versét.

Újabb hír, miszerint a MOL
Tehetségtámogató Program
2016 Mûvészet-Tudomány ka-
tegóriájának nyertesei között

Kiss László

Lutter Imre

Wiegmann Alfréd

Tóth

Erzsébet

Horváth

Bendegúz Letenyei And-

rássy Gyula Általános Iskola

van , a Le-
tenyei Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola 7. osztályos diákja,
akit Új Európa Alapítvány ku-
ratóriuma 100 000 Ft támo-
gatásban részesített.

Kép és szöveg:

Horváth Bendegúz

Mirkó Imre

Horváth Bendegúz jutalmat
vesz át a Regõsök húrján díj-
átadó ünnepségen.

A Regõsök húrján díjátadó pillanata. Balról a második sorban
elöl ül Horváth Bendegúz és édesanyja, Vlasics Zsuzsanna.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30% kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

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

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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2017-ben több változás is
életbe lépett a
székhelyû bíróságokon. Meg-
változott a idõ-
pontja, módosult az

, valamint változott a
és

a
leve-

lezési címe.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság és a Zalaegerszegi Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság
levelezési címe korábban a
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 7.
Pf. 221. volt. E cím mindkét
bíróság esetben 8900 Zala-
egerszeg, Várkör 2. Pf. 221.
címre módosul.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ságon 2017 januárjától a pa-

zalaegerszegi

panasznap
ügyfél-

fogadás
Zalaegerszegi Járásbíróság

Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság

Címváltozás

Panasznapi és ügyfélfogadási
változás

Változások a bíróságokon

nasznap idõpontja péntek he-
lyett szerda. Az elsõ szerdai
panasznapon, 2017. január 4-
én kollégáink 08:00 és 15:30
között fogadták az ügyfeleket
azzal, hogy 15:00 óra után új
sorszám kiadására nincs lehe-
tõség.

A gyorsabb ügyintézés ér-
dekében a bírósági panasz-
napokra megyeszerte mind
elektronikus úton, mind tele-
fonon idõpont foglalható az
alábbi linken: http://zalaeger
szegitorvenyszek.birosag.hu/
20160331/panasznapi-idopont
foglalas

A hatékonyabb ügykezelés
érdekében letölthetõ és szer-
keszthetõ formájú panasznapi
kereset- és kérelemminták
állnak rendelkezésre. Ezeket
elõre kitöltve be lehet vinni az
illetékes bíróságra az ügyek
intézésekor. Természetesen az
egyes bíróságok munkatársai
is segítenek a felmerült kér-
dések megválaszolásában, illet-

ve a dokumentumok kitölté-
sében a panasznapi ügyfélfo-
gadási idõ alatt. A dokumentu-
mok innen letölthetõk: http://
zalaegerszegitorvenyszek.biro
sag.hu/20150528/kereset-es-
kerelemmintak

A zalaegerszegi székhelyû
bíróságokon a panasznapi
változásokhoz igazodva 2017.
január 1-tõl az alábbiak szerint
módosult az ügyfélfogadási
rend:

Zalaegerszegi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék

- Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig,
szerdán 8-15.00 óráig

Egyesület, alapítvány rés-
zére a nyilvántartott adatokról
kivonat a hivatali idõben;
ügyfélfogadási idõn kívül is
kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Cég-csõd-felszámolási Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Cégkivonat, cégmásolat a
hivatali idõben; ügyfélfogadási
idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Végrehajtói Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 8-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Tartozás befizetésével kap-
csolatban csekk hivatali idõ-
ben, ügyfélfogadási idõn kívül
is kérhetõ.

Módosult az ügyfélfogadási
rend

Zalaegerszegi Törvényszék
- Bv. Csoport Irodája:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Pénzbüntetés és pénzbír-
ság befizetésével kapcsolatban
csekk hivatali idõben, ügyfél-
fogadási idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszegi Járásbíróság -

Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Zalaegerszegi Közigazgatá-
si és Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Közigazgatá-
si és Munkaügyi Bíróság -
Kezelõiroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

A nagykanizsai, a keszthe-
lyi, valamint a lenti bíróságok
a megszokott rend szerint fo-
gadják az ügyfeleket:

Nagykanizsai Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Keszthelyi Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Lenti Járásbíróság
Kezelõiroda: hétfõtõl csü-

törtökig 8-11 óráig, pénteken
8-15 óráig

További információkat talál
a Zalaegerszegi Törvényszék
honlapján: http://zalaegersze
gitorvenyszek.birosag.hu/

Forrás:

30

30

30

Zalaegerszegi Törvényszék

Megváltozott a panasznap idõpontja.

Felújítási munkálatok miatt
átmenetileg máshol helyezik el
a
irattári anyagait.

A 2017. február közepén
kezdõdõ felújítás során a 1937-
ben átadott épület rossz álla-
potban lévõ, vizesedõ alag-
sorában utólagos vízszigetelés-
re kerül sor. A 60 milliós be-
ruházás fedezetét az Országos
Bírósági Hivatal biztosította a
Wagner Gyula program ke-
retében.

Miután az alagsori épület-
részben mûködik az irattár, így
azt a munkálatok idejére át
kell költöztetni. Ez azt jelenti,
hogy ideiglenesen más helyre
kerülnek a 2014-nél régebbi
dokumentumok, ezért aki
ezen iratokba szeretne bete-
kinteni, annak – a hatékony és
gyors kiszolgálás biztosítása

Nagykanizsai Járásbíróság

Átmenetileg költözik a Nagykanizsai Járásbíróság irattára
érdekében – elõzetesen jelez-
ni kell a bíróság felé az irat-
tanulmányozási igényét. A jel-
zés alapján az iratokat a Nagy-
kanizsai Járásbíróság illetékes
irodáiban rendelkezésre bo-
csájtják.

Irattanulmányozási igé-
nyét a pontos adatok megje-
lölésével az alábbi elérhe-
tõségeken, illetve személye-
sen a kezelõirodákban tehe-
ti meg:

Telefonszám: +36 93 509 840
E-mail cím:

birosag@nkanizsa.birosag.hu
A felújítás várhatóan 2017

májusában fejezõdik be, s az
iratok 2017 júniusáig visszake-
rülnek a bíróság épületébe.

Megértésüket ezúton is
köszönjük.

Forrás:
Zalaegerszegi Törvényszék A felújítás várhatóan 2017 májusában fejezõdik be.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezé-
ben és azon töpreng, ho-
gyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát el-
hozni. Ezért felhívta And-
rást, hazafelé menjen be ér-
te. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a for-
galom. András amint sorra
került, mondta, hogy meg-
jött a tortáért. Az eladó el-
ment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.

András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bi-
zony nagy baj, esett kétség-
be András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli szü-
letésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatá-
sára kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idege-
sen kérte Juditot, hogy jö-
võre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak eny-
nyit tudott mondani:

– Már idén sem itt ren-
deltem, ezért nem találták…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az élet nem egyszerû…

Találkozóra hívták azokat,
akik az adventi idõszakban
CsodaPontokat – vagyis gyûj-
tõhelyeket – mûködtettek

Az Egy doboznyi
szeretet elnevezésû jótékony-
sági akció kezdeményezõje és
fõvédnöke,
azt mondta: most is bebizo-

Nagy-
kanizsán.

Cseresnyés Péter

Több ezren a jó ügyért

nyosodott, hogy a Nagyka-
nizsán és környékén élõ em-
berek a jó célok érdekében
képesek összefogni, és hajlan-
dók nagyon sokat tenni azért,
hogy azok megvalósuljanak.

Az államtitkár, országgyûlé-
si képviselõ kiemelte, hogy az
egy hónap során több mint

4300 szeretetdobozt gyûjtöt-
tek össze, amelyekbõl Nagy-
kanizsa mellett mintegy fél-
száz zalai településre és még a
Kárpátaljára is jutott. A tér-
ségben 70 CsodaPont mûkö-
dött: intézményekben, vállal-
kozásoknál, civil szervezetek-
nél és magánszemélyeknél.

A politikus arról is beszélt,
hogy a jótékonysági kezde-
ményezést évekkel ezelõtt a
református gyülekezet indítot-
ta el, amit most városi és tér-
ségi összefogással sikerült ki-
bõvíteni. Több ezren mozdul-
tak meg a jó ügyért, és ezzel
több ezer gyermeknek tették
szebbé a karácsonyát – tette
hozzá Cseresnyés Péter.

A találkozón
polgármester arról beszélt, ezt
a hatalmas összefogást ki kell
terjeszteni a városépítésre is,
és bízik abban, hogy a kani-
zsaiak más jó ügyek mellé is
odaállnak. refor-
mátus lelkész pedig kiemelte,
nagy erõ van az összefogásban.

Dénes Sándor

Hella Ferenc

Cseresnyés Péter (jobbról a második): – Városi, térségi össze-
fogással sikerült kibõvíteni.

Vince-napján pincebejárást
tartottak a és
borászkodó gazdák közel har-
mincan, melynek során 13 he-
gyi hajléknál tettek látogatást a
Bende- és a Kövecs-hegyen. A
dobriak ezzel a meghívással
viszonozták a vörcsöki szõlõ-
termelõknek a János-napi ven-
déglátást.

A pincék látogatása során a
hideg idõjárás miatt, a bor kós-
tolása mellett pálinka és forralt
bort is kínáltak a gazdák. A
népi hagyomány szerint ha
Vince napján látható a nap,

dobri vörcsöki

Vince-napi vendéglátás a Dobri-hegyen

akkor jó termésre lehet szá-
mítani az idei évben. Ebbõl a
jóslatból kiindulva jó termést
várnak a gazdák, mert a hideg
ellenére kellemes napsütésben
volt része a csapatnak.

A helyi szervezõk elmond-
ták, hogy minden pincénél

többfajta bort kóstolhattak, a
termelõk szívesen vettek részt
a programban. Este a dobri
kulturházban közös vacsorára
került sor, ahol a napi ta-
pasztalatokat vitatták meg a
szõlõsgazdák.

Káli É.

Résztvevõk egy csoportja a Dobri-hegyen.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Kistolmács Község Önkor-
mányzata, mint sok más kis-
település az országban, pályázott
a Belügyminisztérium által ki-
írt szociális tûzifaprogramra.

Ennek segítségével 32 köb-
méter tûzifa vásárlására kapott
állami támogatást.

A településen 33-an adták
be igényüket, ebbõl 29 kérel-
mezõ pozitív elbírálásban ré-
szesült.

Szociális tûzifa Kistolmácsnak

Az igények elbírálásának
alapját a rászorultsági szem-
pontokat megfogalmazó idevá-
gó szociális helyi rendelet
adja.

A közmunka programban
résztvevõk segítségével, az
önkormányzat traktorával szál-
lították ki a fát.

Remélhetõleg ez a tûzifa
valamelyest segíti a rászorulók
szociális helyzetét.

32 köbméter vásárlására kapott az önkormányzat állami támo-
gatást.

Január 28-án (szombaton)
került megrendezésre a kisvá-
rosban a II. Letenyei Hagyo-
mányõrzõ Népi Disznóvágás,
amelyet a település önkor-
mányzata és civilek közösen
szerveztek meg.

fõszervezõ, a

elnöke lapunknak elmond-
ta, két disznót, egy 350 és egy
150 kilósat vásároltak meg Mu-
raszemenyérõl, melyeket a per-
zselés után szakemberek bon-
tottak fel a város fõterén, majd
a rendezvénysátorban külön-
féle ízes ételeket fõztek, sü-
töttek belõlük a helyi civil
szervezetek ügyes csapatai.

A to-
ros pörköltet, a

véres hurkát,
a

húsos káposztát és sült
húst, a

Gyuricz Má-
ria Letenyei Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat

Mura Mentõcsoport
Derûs Évek

Nyugdíjas Klub
Letenyéért Közéleti Egyesü-

let
Dunántúli St. Flórián

Disznóvágás Letenyén
Hagyományõrzõ Olimpiai
Tûzoltó Egyesület Derû Ze-
neegyesülettel

Fi-
desz-KDNP

Letenyei Polgári Egy-
let

Ivan Gud-
lin

a
közösen sült

kolbászt, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat húsos káposz-
tát, hagymás toros húst, a

csapata csülökpör-
költet, a

lesütött húst és abált sza-
lonnát készített.

A program nemzetközivé is
vált, hiszen a közeli Júlián-
hegyen már régóta pincével és
szõlõvel rendelkezõ

édesanyjával a horvátor-
szági, goricani és prelogi íze-
ket prezentálta a finom hús-
pogácsával, a pjeskavicával –
mondta a Dél-Zala Murahíd-
nak Gyuricz Mária.

Az eseményre Tótszentmár-
tonból hívtak lakodalmas ze-
nészeket és fellépett a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
éneklõ csoportja is. A prog-

ramot hivatalosan kora dél-
után állam-
titkár, országgyûlési képviselõ
nyitotta meg, aki elmondta,
maga is falusi születésû lévén
örül annak, hogy egyre több
önkormányzat és civil szerve-
zet kelti újra életre a régi, már-
már elfeledett hagyományokat.
Majd letenyei

Cseresnyés Péter

Farkas Szilárd

polgármester köszönte meg a
kora reggelig tartó munkát a
civileknek és a segítõknek és
ajándékot nyújtott át a szer-
vezetek képviselõinek. Lete-
nyén a városi disznóvágás és a
dínomdánom késõ estig tar-
tott, az összes finomság az
utolsó falatig elfogyott.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az eseményt hivatalosan Cseresnyés Péter államtitkár nyitotta
meg, mellette jobbról az elsõ Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester.

A karácsony elõtti készü-
lõdés az év egyik legszebb
idõszaka. A fa díszítése mellett
a mézeskalács sütése is az
ünnepi pillanatok része. A

által szer-
vezett mézeskalács készítés jó
alkalom volt arra, hogy a tele-
pülésen élõk ráhangolódjanak
a kis Jézus születésére. Ka-
rácsony elõtt néhány nappal
ezért, a helyi IKSZT-ben gyûlt
össze minden sütni vágyó. A
nemzetiségi önkormányzat ál-
tal biztosított hozzávalókból
kisebb és kicsit nagyobb kezek
is tésztát gyúrtak, nyújtottak. A
legkisebbek számos sütemény
kinyomó forma közül választ-
hattak, milyen mintát szaggas-
sanak a mézes-fûszeres tésztá-

Semjénháza Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat

Mézeskalács-sütés Semjénházán
ból. A fenyõfa, maci, rénszar-
vas, hópehely, harang és a ha-
gyományos mézeskalács ember
bizonyultak a legnépszerûbb-
nek. Rövid idõn belül pedig a
mézeskalács illata lengte be az
épület minden helyiségét.

A munka legfontosabb,
ügyes kezeket igénylõ része
még csak ezután kezdõdött,
hiszen az aranybarnára sült
kalácsok mind díszítésre vár-
tak. E munkafolyamat során a
résztvevõk kreativitása nem
ismert határokat. Szebbnél
szebb mézeskalács költemé-
nyek születtek, melyek egy
része nem kerülhetett a kará-
csonyfára, vagy az alá, hiszen
ott helyben elfogyasztották az
ügyes kis kezek tulajdonosai.

Kárpáti Edina

A nemzetiségi önkormányzat volt a szervezõ.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Letenyén

Dömõk
József

Farkas Szi-

január 22-én (va-
sárnap) délután a mûvelõdési
ház nagytermében rendezték
meg a Magyar Kultúra napi
ünnepséget. Elsõként az in-
tézmény igazgatója,

köszöntötte a nézõkkel
zsúfolásig teli nagyterem kö-
zönségét, majd

Nívódíj a letenyei Cselényi-házaspárnak

lárd, a város polgármestere
mondta el az ünnepet kö-
szöntõ szavait. Mint elhang-
zott, Kölcsey, a Himnusz köl-
tõje ezen a napon fejezte be a
nemzet imájának megírását. A
Himnusz azok imájává is vált,
akik kortársként talán kritiká-
val illették õt, mégis képesek

voltak meglátni benne a kö-
zöst, azt, ami mindannyiunké
– mondta többek között a vá-
rosvezetõ.

Az ünnepség másik szóno-
ka , a szlové-
niai magyar közösség parla-
menti képviselõje volt, aki
hangsúlyozta: mint Magyaror-
szágon, mint pedig Szlovéniá-
ban régi hagyomány a magyar,
illetve a szlovén kultúra nap-
jának megünneplése. Ez még
inkább kifejezi a nemzet kö-
tõdését anyanyelve, mûvésze-
te, kulturális értékei és hagyo-
mányai iránt – fogalmazott a
képviselõ. Kiemelte, a 25 éve
Letenyérõl Lendvára járó lete-

dr. Göncz László

nyei és
felesége

a magyar kultúra napi ün-
nepségen a határon túli ma-
gyarság kulturális szolgálatá-
ért Zala György kulturális ní-
vódíjat vehetett át a szlovén
város szombati ünnepségén.

A szónokok után a Presser
Gábor és Sztevanovity Dusán
A padlás címû musicaljét adta
elõ a lendvai

. Az elõadásra
a jegyek már egy héttel
ezelõtt elõvételben elkeltek,
ezért a Padlást a színház feb-
ruár 18-án Letenyén újra be-
mutatja.

Kép és szöveg:

Cselényi József Attila
Cselényiné Erõs Eni-

kõ

Egy Más
Vándorszínház

Mirkó Imre

&

Farkas Szilárd polgármester ünnepi beszédét mondja.

A letenyei Vox Varietas Kamarakórus jubileumi koncertje.
Jobbról az elsõ Cselényiné Erõs Enikõ a kórus vezetõje, a hát-
só sorban jobbról a második Cselényi József Attila. Elõl Dö-
mõk József az FMHK igazgatója.

FÁKLYA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Február 28. 18 órától

V. HÓVIRÁG TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL
március 6- 24.

március 6. 18,00 óra

március 8. 18,00 óra

március 10. 11,00 óra

18,00 óra

március 11. 18,00 óra

- LETENYE
- ELÕZETES -

Húshagyó keddi farsangi vigasság

- Bakonyiné Kramarics Zsuzsanna letenyei származású alkotó
kézmûves remekei

- Ludvig Zoltán és Ludvig Dániel festõmûvészek kiállítása

Nõnapra szeretettel - közremûködik: Letenyei Versmondó Kör
„Egy szál virág helyett...” - zenés ajándékmûsor Gregor

Bernadett, Plásztán Anett és Czakó Ádám
(a Madách Színház mûvészei)

Pódium Színház: Óz a nagy varázsló

„Szelek szárnyán” - Vendégünk: Ferincz Vince sportrepülõ
világbajnok

Showder Klub sztárjai - Szõke András és Lorán Barnabás
Trabarna Stand up mûsora

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Magyarország teljes terü-
letére elrendelte a baromfik
zártan tartását
országos fõállatorvos. Az in-
tézkedést az indokolta, hogy
11 megyében és Budapesten
összesen 83 vadmadárban
mutatták ki a madárinfluenza
vírusát, valamint, hogy két
hete – valószínûsíthetõen vad-
madártól eredõ fertõzõdés
miatt – Gyõr-Moson-Sopron
és Veszprém megyében is
megjelent a betegség – kö-
zölte a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal a hon-
lapján minap.

A tájékoztatás szerint az
elõírással tovább csökkentik
az állományok vadon élõ ma-
darakkal történõ érintkezé-
sének lehetõségét. Közölték:
a járvány kezdete óta mint-
egy 3 millió baromfit kel-
lett leölni, az ebbõl szár-

Bognár Lajos

Baromfik zártan tartása
mazó közvetlen kár körül-
belül 3,5 milliárd forintra
tehetõ.

Közölték, az állategész-
ségügyi hatóság haladéktala-
nul megtesz minden szük-
séges intézkedést. Ezzel pár-
huzamosan, a jogerõs hatá-
rozatok alapján, a járványvé-
delmi intézkedésekbõl eredõ
közvetlen károk miatt járó
100 százalékos állami kártala-
nítás kifizetése is zajlik, ed-
dig 45 gazdálkodónak mint-
egy 1,16 milliárd forintot fi-
zettek ki – írták.

Kiemelik: kulcsfontossá-
gú, hogy az állattartók szigo-
rúan betartsák az általános
járványvédelmi szabályokat
és jelezzék az állatorvosuk-
nak vagy az állategészségügyi
hatóságnak, ha állataikon bár-
milyen betegségre utaló tü-
netet észlelnek.

Január 17-én a
szálloda kon-

ferenciatermében sajtótájékoz-
tató keretében került aláírásra
az a megállapodási szerzõdés,
amivel hivatalosan is

hosszú-
távfutó, többszörös ultramara-
ton és Spartathlon gyõztes lett
a térségi turisztikai deszti-
náció új arca.

A sajtótájékoztatón
, a .

ügyvezetõ igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket és el-
mondta: Lubics Szilvia ven-
dégként is járt a hotelben, il-
letve a gyógyfürdõben, és rég-
óta szerettek volna egy olyan
hiteles személyt találni a tér-
ségi turizmus legnagyobb
komplexumának képviseleté-
re, aki emberileg, szakmailag
és sportteljesítménye tekinte-
tében is kiemelkedõ eredmé-
nyeket tudhat magáénak.

Thermal Ho-
tel Balance****

Lubics
Szilvia, nagykanizsai

Kutfej
Attila Lenti Gyógyfürdõ Kft

Lubics Szilviára esett a választás
– Korábban már családom-

mal együtt jártam a szállodá-
ban és mély benyomást tettek
az itt látottak. Egyrészt a kör-
nyék, ami nagyon tetszett, hi-
szen aktív sportolóként na-
gyon jó dolog volt nekem,
hogy a szállodából kilépve egy-
bõl egy kerékpárútra léphet-
tem ki, ahonnan bebarangol-
hattam a környéket. Ez nyilván
nem csak rám vonatkozik, ha-
nem minden ide látogatóra,
akik szeretik a szabadtéri
sportokat és akár kerékpárral
vagy éppen futva gyönyörû
tájakkal ismerkedhetnek meg.
Az edzés utáni regenerációra
is minden adott, hiszen a ter-
málvíz, a gyógyvíz és az új
élményfürdõ masszázs meden-
céi minden lehetõséget meg-
adnak arra, hogy a regeneráció
tökéletes legyen egy-egy edzés
után. A szálloda konyhája,
mint az egészséges életmód

kedvelõi, mint a különleges
ízeket keresõ vendégek számá-
ra is minden igényt kielégítõ
kínálattal rendelkezik. Ami en-
gem leginkább megfogott a
szállodában és a fürdõben az a
családias hangulat, ami az ide
betérõ vendégeket fogadja. Há-
rom gyermekem van, így tu-
dom, hogy a szálloda és a
fürdõ is kiváló lehetõsége-
ket nyújt a családi progra-
mokhoz, az újonnan kiala-
kított élményfürdõ egy igazi
gyermekparadicsom a kicsik
számára. Boldog vagyok, hogy
én képviselhetem a lenti
szállodát, mert úgy gondo-
lom, hogy a céljaink közö-
sek, mint az egészséges élet-
mód népszerûsítése, mint a
családi programok terén –
mondta a sajtótájékoztatón Lu-
bics Szilvia.

A tájékoztatón részt vett
a

elnöke, aki elmondta,
kiváló ötletnek tartja, hogy egy
kiemelkedõ eredményeket ma-
gáénak tudható sportolót kér-
tek fel a lenti szálloda kép-
viseletére.

– Zala megye már koráb-
ban észrevette azt a tehetséget,
ami a sportolónõben rejlik és
próbáltuk szerényen elismerni
az õ eredményeit azzal, hogy
Zala Megye Díszpolgárává vá-

dr.
Pál Attila, Zala Megyei Köz-
gyûlés

lasztottuk, ami nagy megtisz-
teltetés számunkra. A másik
dolog pedig egy országos elis-
merés, amit Lubics Szilvia tud-
hat magáénak, ugyanis 2016-
ban megkapta a Magyar Be-
csület Rend kitüntetést. Ha ki-
csit a távolabbi jövõbe tekin-
tünk, akkor azt kell monda-
nunk, hogy ennek a térségnek
már nagyon hiányzott egy mi-
nõségi szálláshely és ezzel a
beruházással sikerült a határ-
menti régiót is bekapcsolni a
hazai gyógyturizmusba. Újabb
vendégek fognak a megyébe
érkezni és amíg azt látjuk,
hogy a belföldi vendégek
többsége jellemzi a hazai kö-
zép régió látogatószámát, ad-
dig itt a határ mentén inkább a
külföldi turisták vannak több-
ségben. Az elmúlt fél év is azt
mutatta, hogy elég széles ven-
dégkörre kell felkészülni, hi-
szen Lenti kedvelt turisztikai
célponttá vált a cseh, német,
osztrák és szlovén vendégek
számára is – mondta dr. Pál
Attila a tájékoztatón.

A megyegyûlés elnöke hoz-
zátette: Zala megye kezd fel-
zárkózni a körülöttünk lévõ
megyékhez, mivel Lentivel
együtt már négy olyan telepü-
lése van, amely megkapta a
gyógyhely minõsítést.

K.R.

Lubics Szilvia dr. Pál Attila (balról) és Kutfej Attila társaságában.
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Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

18.30 vendégérkezés,

21.00-21.45:

Program:

19.00-tól Valentin napi Gála büfévacsora,
19.00-23.00 zenés est: Leslie Night Band,

Sztárvendég:
György-Rózsa Sándor

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

VALENTIN NAPI ZENÉS VACSORAEST LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE****-ban
2017. február 18-án (szombat) 19.00 órától

Helyszín: L16 Étterem

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek)
Belépõ: 5 995 Ft /fõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


