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Verssel, dallal, színdarabbal…
Az idõseket köszöntötték Petrikeresztúron
Kellemes hangulatban telt
el Petrikeresztúron az idõsek
napi ünnepség, amelyet március 31-én a mûvelõdési házban rendezett meg az önkormányzat és a helyi Vöröskereszt. Gérczei Mónika polgármester elmondta, a települé-

sen immár hagyományos, hogy
nem õsszel, a hivatalos Idõsek
Világnapján rendezik meg a
szépkorúak ünnepségét, hanem tavasszal, amikor már
zöldül a mezõ és a szép idõ
egyébként is jobb kedvre deríti az embereket. A jeles

Faluszépítés
Bödén
A tavasz elhozta a faluszépítés idejét Bödébe is. A
település bevezetõ útja menti területet a korábban elburjánzott kökénybokroktól tisztították meg társadalmi munkában a falu lakói. Kézzel és
láncfûrésszel 12 fõ csinosította a falu bevezetõ útját.
– A munkát közmunkások bevonásával másutt is
szeretnénk folytatni – osztotta
(Folytatás a 2. oldalon)

A picinyek verssel, színdarabbal, tánccal köszöntötték az
idõseket.
eseményre több mint félszázan eljöttek a kultúrházba. Az
ünnepségen ezúttal is kitett
magáért a falu apraja és nagyja. Az apraja a mûsort szolgáltatta, míg a vendéglátásról
pedig a helyi asszonyok, köz-

tük a Vöröskereszt tagjai és a
színjátszók gondoskodtak.
A szép kort megélt, 60 év
feletti helybeli embereket Gérczei Mónika polgármester köszöntötte, köztük dr. Szemes
(Folytatás a 2. oldalon)
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Verssel, dallal, színdarabbal…
Az idõseket köszöntötték Petrikeresztúron

(Folytatás az 1. oldalról)
Róbert körjegyzõt és Tóth
Károlyné díszpolgárt. „Figyelnünk kell önökre, hiszen önök
azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdelmekkel teli
életet, helyére tudják tenni a
dolgokat, tudják, mi az a jó,
amit tovább kell adni és mi az a
rossz, amit el kell kerülnie az
utánuk jövõ generációknak!” –
hangsúlyozta a polgármester
és kívánt mindenkinek sok-sok
szép, mosolygós napot. A Vöröskereszt nevében Háriné Vida Hajnalka, az alapszervezet
titkára osztotta meg az ünnepeltekkel a szeretetrõl szóló
gondolatatait és jókívánságait.
A köszöntõk után a falu
legfiatalabb polgárai, az iskolá-

sok és az óvodások színes
tavaszi mûsorral lepték meg a
nagymamákat, nagypapákat.
Üde kis színdarabot adtak elõ
nekik a pillangókról és a virágokról, az esõrõl és napsütésrõl, majd tánccal kedveskedtek nekik. Az énekes Nagy
Evelin már rendszeres fellépõje a helyi és környékbeli
mûsoroknak, ezúttal az alkalomhoz illõ dalokat szólaltatott
meg zenetanára, Berkes Dániel kíséretével.
A falu legidõsebb hölgy lakóját, a 93 éves Szabó Mihálynét az ünnepséget követõen
köszöntötték a falu vezetõi, mivel nem jöhetett el. A település
legidõsebb férfi lakóját Tücsök
Jánost, aki 84 éves múlt ja-

CAC-kiállítás és tenyészszemle
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagylengyeli
Szervezete 2012. május
30-án (szombaton) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez Zalaegerszegen
a Gébárti Szabadidõközpontban. A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet
újra megkapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlovéniai lendvai kennellel
együttmûködve tart.
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft.
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre bocsátja. Orbán Sándor, a szervezet
elnöke elmondta, hogy
nagy az érdeklõdés a
közös kiállítás iránt, nemcsak határon belül, hanem a környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutyabírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in Show
programmal zárnak. A
programban fiatal felvezetõk
versenye, tenyészpár verseny,
tenyészcsoport verseny, baby
BIS, kölyök BIS, junior BIS és
felnõtt BIS címek is kiosztásra
kerülnek.
A kiállítással egyidejûleg
tartandó tenyészszemlén 24

Gérczei Mónika polgármester a 84 éves Tücsök Jánost
köszönti.
nuárban, az ünnepségen köszöntötte Gérczei Mónika.
A mûsort követõen uzsonna, sült csirke, fasírt és sütemények, no és a hozzá illõ

italok kerültek az ünnepi asztalra, majd hangulatos zene
mellett kötetlen beszélgetés
zárta az ünnepnapot.
Farsang Lajos

Faluszépítés Bödén
(Folytatás az 1. oldalról)
meg velünk Ujj Tibor polgármester. Ugyanakkor a faluban több kisebb fejlesztésre is
sor került, újságolta.
A faluházban a tavaszi hónapokban három zuhanyzót
alakítottak ki, mintegy 180
ezer forint költséggel, amelyet
társadalmi felajánlásokkal egészítettek ki a kivitelezõk. A vízvezeték szerelését a faluból
elszármazott Horváth László
végezte társadalmi munkában, a burkolást pedig Tolvaj
László kedvezményesen, s a
festésre is felajánlás révén került sor.
A futballmérkõzések idején
az épületben öltöznek a fut-

fajta klub által gondozott 240
fajta kutya vonulhat fel. A szervezet vezetõsége mindenkit
szeretettel vár, mind kiállítóként, mind vendégként.
Információ:
92/314-954, 30/2603988,
csacsligeti@t-online.hu.

ballisták, ezért sürgetõ volt
már a tisztálkodási lehetõség
megteremtése. A következõ
nagy lépés a falu sportjával
kapcsolatban a futballpálya áthelyezése lesz, ám a helyi sajátosságok miatt nem egyszerû
a feladat, mivel a pálya optimálisabb tájolása esetén több
tulajdonost is érintene az alkalmas terület.
A faluház új bútorzattal is
gyarapodott. Varró Attila jóvoltából gyakorlatilag vadonatújnak tekinthetõ konyhabútort és tûzhelyet építettek be,
amelyek az ünnepi események
alkalmával tesznek majd jó
szolgálatot.
(farsang)

A falu bevezetõ útját társadalmi munkában tisztították meg.
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Az európai éléskamra reneszánsza?

Pacsai beszélgetés a magyar vidék esélyeirõl dr.Fazekas Sándor miniszterrel
Egy évvel a pacsai Zalai
Baromfifeldolgozó Kft. alapkövének lerakása után idén február 21-én sor kerülhetett az
üzem felavatására. Az ünnepi
ceremónián dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
mondott avatóbeszédet. Ezt
követõen beszélgettünk a tárcavezetõvel.
– Valaha Európa éléskamrája voltunk a természet adta lehetõségeink és szakértelmünk révén. Lehetünk-e újra?
– Valóban közkeletû mondás, hogy Magyarország egykor Európa éléskamrája volt.
Az éléskamra azt is jelenti,
hogy az a hely, ahol kisebb
vagy akár nagyobb tartalék is
van! Magyarország ma – az önellátáson túl – még körülbelül
2-3 millió ember ellátását képes biztosítani. Az elmúlt évben 29 százalékkal nõtt a mezõgazdaság termelése hazánkban. A mezõgazdaság és az
arra épülõ ágazatok – az úgynevezett agrárbiznisz: feldolgozóipar, szolgáltatások, papíripar, bútoripar és számos további terület, amelyek az eredményes mezõgazdasághoz szükségesek – mintegy húsz százalékát jelentik az ország termelésének. Ez kellõ bázis arra,
hogy a termelést tovább tudjuk növelni és az exportpiacainkat el tudjuk látni. Hiszen
az elmúlt években nem csak az
volt a gond, hogy az aktív agrárdiplomácia hiányában feladtuk az exportpiacainkat és
ennek következtében belföldön munkahelyeket veszítettünk, hanem az is, hogy sok
helyütt az árualap, a termelés
is megszûnt! Ennek visszaállítása jó pár évet kíván. Ennek
valóra váltásához aktív támogatáspolitika szükséges, amelyhez az EU-források rendelkezésre állnak. Nagyon aktív ag-

rár-kormányzás szükséges, amely
mindig idõben reagál például
egy uborkaválságra, vagy akár
egy dioxin-problémára, de ide
sorolhatjuk az aszály- vagy
fagykárok okozta gondok leküzdését is. A jogszabályi akadályokat szintén e törekvés jegyében kell elhárítani. Az ágazat szereplõinek az együttmûködése, szorgos munkája szintén nélkülözhetetlen a siker
érdekében. Egyrészt azért,
hogy az adott területen belül
rendezzük a sorokat, másrészt,
vezessük ki azokat, akikre nincsen szükség, nevezzük a nevén, a spekulánsokat, élelmiszerhamisítókat, olyan kereskedõket, akik jobb lenne, ha
inkább nem kereskednének…
Ez a munka megkezdõdött és a
számok mutatják azt, hogy az
agrárium valamennyi szereplõje tisztában van ennek a
kérdésnek a fontosságával. S ki
kell jelenteni, van még egy
dolog, ami azt mutatja, hogy jó
munka folyik, mégpedig az,
hogy agrárbéke van! Viták természetesen akadnak, eltérõ,
megvitatásra alkalmas koncepciók vannak, de a legfontosabb célokat, hogy minél több
embernek adjunk megélhetést, minél sikeresebb legyen
az ágazat, minél többen boldogulhassanak, azt tudjuk tartani, ez megjelenik a plusztermelésben, a jövedelmezõség
emelkedésében is.
– A termelõktõl sokszor
hallani, hogy túl sok a szigorú
elõírás, a szabvány, amelyek
nehezítik és drágítják a
termelést...
– Nem egyszerû manapság
az élete annak, aki élelmiszereket állít elõ. De gondoljunk a
fogyasztóra, akinek a biztonságát védik ezek az elõírások
és amelyek jelentõs hányada
bizony valóban indokolt. Az

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

Dr. Fazekas Sándor
imént a Zalai Baromfifeldolgozó üzemében láthattuk, hogy
egy gyógyszergyárhoz hasonló
tisztaságban történik az élelmiszerek elõállítása, csomagolása. Ez a fogyasztó számára nagyon fontos, hiszen a termelõ
és a fogyasztó sok esetben nagyon messze van egymástól, s
különösen lényeges a minõség
és a tisztaság garantálása, ha
minõségi élelmiszert állít elõ
és értékesít valaki. Mi másfél
évvel ezelõtt véghezvittük azt
a könnyítést – s ez a vidékfejlesztési tárca elsõ intézkedései
közt valósult meg –, hogy a
helyi értékesítés, feldolgozás
szabályait egyszerûsítettük. Tehát az a gazda, aki állatot nevel,
feldolgozhatja, közvetlenül eladhatja a vásárlóknak. A falusi
turizmus keretében vendégül
láthatja az érkezõket, beszállítóként részt vállalhat a közétkeztetésben, a szociális étkeztetésben… Szabad disznótorozni, a pálinkafõzést is felszabadítottuk… Ebben az esetben
van egy személyes kapcsolat,
amely garanciát jelent arra,
hogy akitõl vásárolok például
egy kis házi kolbászt, annak az
eladóját ismerem, s tájékozódhatok róla, milyen tiszta, milyen megbízható. Ahol nincs
ilyen személyes kapcsolat, ott
szükségesek az elõírások, s mi

arra törekszünk, hogy ne legyen több elõírás annál, mint
amennyi valóban okvetlenül
szükséges.
– Ismeretes, hogy bizonyos
tekintetben határt szabnak az
exportértékesítés mértékének
a kvóták. Európában korlátok, ha úgy tetszik ellenérdekek mûködnek, itt volt például a „zöld maffia” kártétele
a libamáj-értékesítésben, azaz
a Hungerit-ügy… Mindezek
behatárolják a kivitel lehetõségeit. Egyrészt növeljük a termelést, munkát kapnak az
emberek, másrészt el is kell
adni a termékeket. Ezekkel a
gondokkal mit kezdhetünk?
Lehet-e Európa irányába megnyugtatóan növelni az értékesítést, s lehet-e más irányokba,
például keleti, közel-keleti
piacra törekedni?
– Csak néhány termék vonatkozásában van EU kvóta,
ilyen például a tejtermelési
kvóta, vagy a bor esetében a
telepítési jogok rendszere, amely
szintén felfogható kvótaként.
De nem csupán az Európai
Unióba lehet eladni, meglehet,
az élelmiszer-exportértékesítésünk 85 százaléka oda irányul.
De ez egy telített piac, hiszen
nézzünk be egy üzletbe, akár a
szomszédos Ausztriában, láthatjuk, hogy rengeteg az áru, s
másutt sem könnyû a piacon
tért hódítani. De ugyanakkor
láthatjuk, hogy az Európán kívüli országok egyikébe, Oroszországba például egy év alatt
21 százalékkal emelkedett az
értékesítésünk. Itt vannak továbbá az arab államok, Törökország, amelyekben sokkal nagyobb lehetõségeink nyílnak!
A népesség növekszik, sok
pénzük van, igényesek az élelmiszerek minõségére és választékára… A mi többlettermelésünket, amely többmillió ember élelmezésére, ellátására
elegendõ, mindezt ezek a piacok képesek felvenni, ha elég
ügyesek vagyunk!
Farsang Lajos

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok,
újságok készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Sikeres borverseny Teskándon
rok közül kiválasztották Teskánd 2012. évi legjobb borát.
A kitüntetõ címet Lukács József fehér Zengõ bora érdemelte. A nyilvános értékelést

és az eredményhirdetést követõen pincepörkölt mellett, baráti beszélgetéssel zárták a jeles eseményt a teskándi borosgazdák.

Gyümölcsös az utókornak
Az idei teskándi borversenyre nagyszámú borosgazda nevezett be.
Keresték, és gondos zsûrizéssel ki is választották a helybeli borászok Teskánd 2012.
évi legjobb borát. Az önkormányzat szervezésében a Kemence-házba invitálták borversenyre a Teskánd községben
élõ borosgazdákat és barátaikat március 3-a szombat délutánra.
– Az idei, hagyományos
borverseny sorrendben már a
negyedik volt, amelyen összemérhették szaktudásukat a falu borosgazdái. A rendezvényünk érdekessége, hogy Teskánd közigazgatási területén
nincsenek szõlõhegyek, így a
környezõ dombhátak – így például a Balásfai hegy, a Perjászló és a boncodföldei Öreghegy
– termését, és természetesen a
teskándi gazdák hozzáértését
dicsérik az elért eredmények.
Örömömre szolgál, hogy ennyi
jó bort hoztak a gazdák, hiszen
az eddigi borversenyek közül
az idei bizonyult a legsikeresebbnek, összesen 36 bor-

minta, közte 14 vörösbor érkezett – osztotta meg velünk
Tóth István Jánosné polgármester. Visszatekintve a hagyományokra elmondta, hogy elsõ
alkalommal a szüreti felvonulás adott alkalmat a helyi borok zsûrizésére, majd praktikusan kialakult a márciusi
idõpont.
A Bedõ Tibor elnökletével
felállt zsûri nagyon elégedett
volt a felhozatallal, az értékelésbõl kitûnt, hogy a teskándi
gazdák nagyon jól kezelik a boraikat. Ennek megfelelõen
végül 20 bor aranyérmes, 9
bronz, 5 ezüst minõsítést érdemelt, 2 bor tulajdonosa pedig oklevéllel térhetett haza.
Aranyminõsítést Nagy József,
Puskás János, Molnár László,
Lukács József, Fábián István,
Dömötör Csaba, Dormán József, Katona Kis György, Vass
János, Király László, Segesdi
Sándor, Badacsonyi Tamás és
Balázs Imre borai érdemeltek.
Végezetül a legjobb fehérbo-

Kovács Gyula értékes gondolatokat osztott meg a hallgatósággal.
Erzsébeti aprókörte, sózókörte, tüskés-körte, piros jakabalma, bõralma, batul, hájas
édes alma, barkóca cseresznye,
kúpalma, cukorkörte, mákalma, csibelábú körte… és még
sorolhatnánk.
A XIX. században több száz
féle alma, körte, szilva fajtát ismertek, fogyasztottak és felhasználtak: nyersen, sütve, fõzve, aszalva, ecetnek, bornak,
pálinkának. Ma már csak töredéke létezik és csak néhány
féle közismert. Ezek a gyümölcsfajták mára szinte teljesen eltûntek, csak egyet-egyet
találhatunk déd-, illetve nagyszüleink kertjében.
Március 1-jén este Kovács
Gyula erdész volt az elõadó
Nagylengyelben, aki az Õrség
és Göcsej gyümölcsészetének
egyik ismerõje és megmen-

tõje. Az õsi fajtákat gyûjti és a
hozzájuk kapcsolódó néphagyományokat kutatja. Ma már
gyûjteményében több mint
500 fajta sorakozik.
Munkásságával szeretné felhívni az emberek figyelmét a
környezetünkben rejlõ gazdagságra és annak védelmére.
Nem érezhetjük jól magunkat,
ha nem õrizzük meg hagyományainkat. Semmi sem veszõdhet el: minden értékre vigyázni kell, megóvni a különféle
fajták ízeit. Ha valaki ellátogat
hozzánk, távozhasson igazi helyi ízekkel, élményekkel, hangulatokkal az emlékeiben.
Nézzük meg mi is saját környezetünket, és ha találunk
szép, öreg gyümölcsfát, akkor ismerjük meg, védjük, és örökítsük tovább az utókor számára.
Hóbor Beáta
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Borverseny és faluszépítés Tófejen
revehetõ. Sajnos a múlt év különleges körülményeire eddigi
tapasztalat hiányában nem tudtak felkészülni, amit jól mutat,
hogy az eddigi évekhez képest
kiugróan magas lett az oklevél
minõsítések száma. A nevezett
35 fehér minta közül 3 arany –
Varga Ferencné, Léránt István,
Sipos Dezsõ, 8 ezüst, 6 bronz, 18
oklevél, a 7 rozé minta közül 1
arany – Léránt István, 2 ezüst, 3
bronz, 1 oklevél, a 22 vörös
minta közül pedig 3 arany – Virrasztó László, Varga Jenõ, Horváth László, 7 ezüst, 6 bronz, 6
oklevél minõsítés született.
Bognár István, a települések plébánosának fehérbor
ajánlásai: püspöki nagymisére,
pápalátogatásra: Varga Ferencné fehérbora, húsvéti, karácsonyi nagymisére: Léránt István fehérbora, évközi misékre:
Sipos Dezsõ és Léránt István
fehérbora felváltva lettek.
A rendezvényrõl rövid öszszefoglaló jelent meg a HírTv
Soroló címû mûsorában.
Az elsõ napsütéses tavaszi
napon, március 17-én a tófeji
Kertbarát Kör férfi tagjai
munkához láttak a temetõben
és a település virágágyásai
körül. A temetõben régóta
megoldatlan és sok bosszúságot okozó kerti csap vízelvezetésére került sor szombaton
délelõtt. A vasbeton összefolyó
elembõl a víz így már koncentráltan és irányítva távozik
a csap környékérõl, esélyt sem
adva a sártenger és a pocsolyák kialakulásának. A vödröket, öntözõkannákat ezután
mindkét csapnál frissen festett
tartókra lehet helyezni míg
vízzel telnek. A tavaly beültetett virágágyások köré az önkormányzat által vásárolt szegélyköveket is elhelyezték, így
május elején már csak a virágokat kell beültetni.
Kertbarát Kör - Tófej Egyesület
www.kertbarattofej.ingyen
web.hu

Három falu borosgazdái hozták el mintáikat.
2012. március 10-én, szom- 35 fehér-, 7 rozé- és 22 vörösbaton került megrendezésre a bor minta került. Sajnos a
Baktüttõs, Tófej, Pusztaederics 2011-es évjárat a várakozások
településeken élõ borosgazdák ellenére a mi térségünkben
megmérettetésére. Az eddig nem hozott kimagasló eredméévek során kialakult menet- nyeket. A szõlõk megértek,
rend szerint zajlott az ese- egyes esetekben túlértek, a cumény. A Pusztai Ferenc, Víz- korfokok alapján jó évnek mondvári Sándor, Iványi József, Sü- ható, de a savak több fajtánál a
le Krisztián alkotta négyes elé szüretre már lecsökkentek és a
februári hidegek további jelentõs savcsökkenést eredményeztek. A fehérborok esetében sok mintánál érezhetõ
volt a cukormaradvány és mellette a savhiány, a tisztulási
A Kertbarát Kör folyamatok is elmaradtak, opáTófej Egyesület
losak voltak. Több minta a készervezésével a
sõn elvégzett kénezés miatt
Válicka-völgye és
oxidált, levegõs volt és a frisTérsége Területfejlesztési
sen (borversenyre készülés)
és Idegenforgalmi Társulás
fejtett boroknál a magas kén11 településén élõ
szint volt jellemzõ 2-3 bornál.
szõlõsgazdák
Összességében a gazdák az
2012. április 21-én,
elõzõ évekhez hasonló módon
szombaton
végezték a mûveleteket, de a
14 órai
múlt év több odafigyelést igékezdettel mérettethetik
nyelt, fõleg a szüretkor és a
meg boraikat az
borkészítésnél is. Néhány bor,
I. Válicka-völgyi
ezek az arany minõsítésûek,
Bormustrán.
szép, gondos munkát és a bor
Reményeink szerint minszeretetét tükrözték. Másik
den település képviselteti
eredmény, hogy a gazdák minmagát a Tófej község Közösdig szép számban jelennek
ségi Házában megrendezésmeg és a javító szándékú krire kerülõ, vacsorával egybetikát egyre többen elfogadják,
kötött rendezvényen. Továbami a borok minõségén is észbi részletek weblapunkon
www.kertbarttofej.ingye
nweb.hu, illetve a települékeresünk a megye minden részébõl!
sek kijelölt szervezõinél érÉrdeklõdni lehet: 92/596-936,
hetõk el.
8-12 óráig, illetve
A rendezvény zártkörû,
30/378-4465.
részvétel meghívás alapján.
Bak - Baktüttös - Bocfölde -Csatár - Pusztaederics Pusztaszentlászló - Sárhida Söjtör - Szentkozmadombja Tófej - Zalatárnok

I. Válicka-völgyi
Bormustra

Hirdetésszervezõket

Fõzni jó!
Pici boldogság…
A téli szürke hónapok
után mindenki alig várja a
tavaszt. Valaki a kirándulások miatt, hogy végre ki
tudjon mozdulni az otthonából és élvezze a napsütést.
Valaki azért, hogy végre
friss zöld saláta kerüljön az
asztalra. Hiszen már annyira
hiányzik! Az utóbbit nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet, ezért
alig terem valami. Ennek ellenére keressük a megoldást, ami nem egyszerû. Bár
kézenfekvõnek tûnhet a
több ezer kilométerrõl származó zöldségekhez nyúlni,
de annyi mindent hallani
ezekrõl, hogy próbáljuk kihúzni ezt a pár hetet ezek
nélkül.
A múlt héten én is az
esti vacsorához vadásztam
alapanyagokat, amikor öszszefutottam Ágival. Ügyfelünk volt, konyhát terveztünk és gyártottunk neki.
Ezért tudom, hogy õ is szeret fõzni. Együtt érzõen mosolyogott, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.
– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel fel akarom dobni a vacsorát. Már hiányzik.
A hétvégén én is így voltam vele. Laci nem örül, ha
bizonytalan eredetû zöldséggel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, – mikor idénye van. Ezért nézett egy kicsit szúrósan, majd õ is
örült neki. Megfuttattam vajon, nagyon finom lett.
– Akkor volt egy pici
boldogság?
– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Környezetünk, egészségünk érdekében
Talajmûvelés, komposzt elõállítása

A hallgatóság figyelt, jegyzetelt és szakkönyvekkel ismerkedett.
A Göcseji Természetvédelmi Alapítvány „Fenntartható
háztáji-alkalmazkodó gyümölcsészetek létrehozása Zalában”
címmel sorozatot indított ez
év elején, amelynek egyik állomása Gellénházán az elsõ márciusi szombatra esett. Az egyre
melegedõ napok és a naptári
tavasz beköszöntével mind
többen érdeklõdtek e téma
iránt, így a dr. Papp Simon Általános Mûvelõdési Központ
kisterme zsúfolásig megtelt a
kertészkedõkkel és a természetkedvelõkkel.
E színes programot felvállaló alapítvány elnöke, Darázsi
Zsolt nyitotta meg a délelõtti
elõadást, amely filmvetítésekkel tarkítva tette szemléletessé
a komposzt-elõállítás különbözõ anyagokból történõ fázisait,
és annak felhasználási módjait.
Szó esett továbbá a talaj éltetésének többféle technológiájáról, a háztartásokban történõ
szelektív hulladékgyûjtésrõl, valamint az újrahasznosítás gyakorlati megvalósításáról, és a

CZOTTER
IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.
Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung
pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.
Tel.:
06-92/320-258; 06-20/9510-824

komposzttal való fûtési lehetõségrõl, az alomszék és a komposztkazán szerepét is érintve.
Elhangzott, hogy a háztartásokban felhalmozódó hulla-

dékok jelentõs része szerves
anyag, amely komposztálható.
A komposztot, a legtermészetesebb
tápanyag-utánpótló
anyagot, a hobbikertészek és a
biogazdálkodók már régóta ismerik és használják. Egy biokémiai folyamat során alakul
ki, amelynek lényege, hogy a
különbözõ mikroorganizmusok, gombák és enzimek, oxigén és hõ hatására lebontják a
szerves
anyagokat,
vagyis
„vissza a természetbe”. A komposztba belekerülhet többek
közt a zöldség, gyümölcs, növényi maradványok, fanyesedék, kender, len. Készítésénél
ismert a gyors és hosszabb ideig tartó mûvelet, amelynek
megfelelõ elõállításánál fontos
az elhelyezés, a rétegezés, sõt a
benne fellelhetõ élõvilág is.
A napi program egyik elõadója Almási Béla agrármérnök az effektív mikroorganiz-

musokra vonatkozó ismeretekkel szolgált, megemlítve a japán tudós, Bokashi nevéhez
köthetõ száraz komposztot,
amely során az életigenlõ anyagok szaporodnak fel. Ily módon a hagyományos komposzt
elõállítása mellé az EM-effektív
mikroorganizmusok általi komposztálás is jelentõs, hiszen
magas bioaktív anyag tartalma
miatt, jótékony hatással bírnak
a kertben termesztett növények alatt és a gyümölcsészetben egyaránt.
A nagyrészt hobbikertészek és a biogazdálkodók alkotta hallgatóság érdeklõdve
lapozgatta a növénytermesztéssel, kertészkedéssel kapcsolatos könyveket, és figyelemmel kísérte az e témát érintõ
ismeretterjesztõ filmeket is,
amelyek megvásárlására is lehetõség volt.
Török Irén

Rendhagyó fõzõcske

Havasi Edit tartott tanulságos elõadást.
Reményeim szerint egy sorozatot indítottunk el e rendhagyó fõzõcske nappal, melyre
nemcsak a klub tagjait, hanem
Nagylengyel többi lakóját,
nyugdíjasait is meghívtuk. Célunk, hogy a hagyományos táplálkozást felváltsa egy egészségesebb, hiszen az idõseket sújtó legtöbb, korral járó betegség megelõzhetõ a megfelelõ
táplálkozással. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani elõadásokkal, kóstolókkal és modern fõzési technológiák bemutatásával.
A sorozatot „A táplálkozás
szerepe az idõskori cukorbetegség kialakulásában” címû
elõadással és azt követõ vacsorával indítottuk. Szakértõnk

Havasi Edit osztályvezetõ fõápoló volt, aki a szombathelyi
Markusovszky Kórház Kardiológiai Osztályának munkatársa. Az elõadásában beszélt a
cukorbetegség típusairól, a betegség
következményeirõl,
majd arról az életmódról, ami
szükséges a baj megelõzéséhez. Felhívta a figyelmet arra,
hogy kedvelt, hagyományos
ételeinknél sokszor elég az elkészítés technológiáját megváltoztatni ahhoz, hogy szép
eredményeket érjünk el. Nem
kell új szokásokat erõltetni az
emberekre, hanem a meglévõ
étkezési szokásaik, ételeik
megválogatásával az egészséges étrend kialakítására kell
megtanítani õket.

A bemutató után jóízûen elfogyasztottuk a könnyû vacsorát.
Menü: burgonya krémleves, copfos csirkemell zöldségágyon, Bacon szalonnába csomagolt kelbimbó, gyömbéres,
õszibarackos csirke és cukkinis piskóta (A menü receptjeit
sorozatként közzétesszük újságunkban.)
Cukkinis süti:
Hozzávalók: 3 tojás, 20 dkg
cukor, 2 dl étolaj, 35 dkg rétesliszt, 1 marok darált dió, 40
dkg hámozott és reszelt cukkini, 10 dkg mazsola, 4 kávéskanál fahéj, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütõpor, 1 csipet
szódabikarbóna, egy kisebb marék durvára vágott dió a tetejére.
Elkészítés: a tojásokat, a vaníliáscukrot, a sütõport, az olajat, a cukrot és a szódabikarbónát összekeverjük. Hozzáadjuk a cukkinit, a lisztet, a mazsolát, a darált diót, és az õrölt
fahéjat, majd jól összekeverjük. A kivajazott, kilisztezett
közepes tepsibe öntjük a tésztát (de lehet sütõpapír is),
megszórjuk a tetejét durvára
vágott dióval, és a forró sütõben erõs lángon 10-15 percig,
majd takarékon sütjük tovább
(kb. 40 perc).
Arra számítunk, hogy ezekkel a rendezvényekkel hozzájárulunk ahhoz, hogy minél többen az egészséges életmód
mellett tegyék le a voksukat.
H.B.
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Március 15. Kisbucsán Március idusán Nagylengyelben
Kisbucsán 2012. március
15-én, délután 17 órakor a tornaterem elõtti téren került sor
az ünnepi megemlékezésre.
A helyi fiatalok felelevenítették az 1848-49-es forrada-

lom és szabadságharc eseményeit, majd Fincza Lászlóné alpolgármester asszony
mondott ünnepi beszédet,
melyet fáklyás-zászlós felvonulás zárt.

A diákok méltó mûsort adtak.

A helyi fiatalok voltak a szereplõk.

II. Tófej Kupa sakkverseny
2012. március 03-án, szombaton a tófeji közösségi ház
adott otthont a helyi önkormányzat által rendezett II. Tófej Kupa sakkversenynek. A viadal továbbra is a sakkjáték
népszerûsítését célozta meg a
Válicka-völgye kistérségben élõ
emberek számára.
A versenyre a kistérség településeirõl 20 nevezés érkezett. A legnépesebb mezõnyt
12 fõvel az általános iskolás fiúk alkották, felnõttek hárman,
lányok ketten neveztek, míg alsós fiúk kategóriában hárman
állították csatasorba bábuikat.
A verseny 9 fordulós svájci
rendszerbe került lebonyolításra. A helyezések sorrendjét
az olimpiai pontszámítás szerint a mérkõzéseken elért
játszmapontok összege határozta meg.

A versenybírói feladatok elvégzésére a Csuti SK játékosát,
Csiszár Zoltánt kérték fel, aki
a fordulók közti szünetekben,
játékszituációkat elemezve tanította is a fiatalokat.
A versenyrõl senki nem távozott üres kézzel, hisz az élményeken és az új ismereten
túl mindenki emléklappal gazdagodott, a kategóriák elsõ 3
helyezettje éremben részesült.
A gyõztesek pedig a verseny
2012-es kupáját is magukénak
tudhatják.
A verseny végeredménye.
Felnõttek: 1. Vass István, 2. Németh Zsolt, 3. Kolompár Alex.
Felsõs fiúk: 1. Varga Richárd, 2.
Németh Tamás, 3. Horváth Patrik. Alsós fiúk: 1. Nemes Péter
Alex, 2. Balatoni Krisztián, 3.
Szakál Félix. Lányok: 1. Káli Rebeka, 2. Török Luca.

Nemzeti ünnepünk 164.
évfordulója alkalmából tartott
megemlékezésen a résztvevõket Scheiber Ildikó polgármester köszöntötte Nagylengyelben az emlékmûnél. Ünnepi
beszédében kihangsúlyozta: ez
a nap a mai magyar ember számára a hazaszeretetet, a szülõföld iránt érzett felelõsségvállalást jelenti… Azoknak a márciusi ifjaknak a példája lebegjen a szemünk elõtt, akik akartak, tudtak és tettek is azért,

hogy céljuk megvalósuljon. A
mostani nehéz helyzetben fiataljainknak is meg kell találni
a lehetõségeket és együtt tenni
érte, akarni, küzdeni kell – hívta fel a figyelmet a polgármester.
A falu kis- és középiskolásai
versekkel, zenével színesített
mûsorral tisztelegtek, melyben felelevenítették az 1848-as
eseményeket. Végezetül a község elöljárói megkoszorúzták
az emlékmûvet.

Tisztán szebb!

Az „eredmény”…

Népszerûsítették a sportágat.

2012. március 16-án, a hoszszú hétvégét kihasználva, második alkalommal tavaszi nagytakarításra invitáltuk Nagylengyel apraját-nagyját. Bár sokan
jelezték, hogy elutaznak ezekben a napokban, de így is szép
számmal gyûltünk össze a faluház elõtt. Egy rövid megbeszélés után, kis csoportokban
a község összes utcáját, és a bejövõ utakat körbejárva szedtük
össze a hulladékot a tisztább
környezetért. A munkához a

szemeteszsákot és a kesztyût
az önkormányzat biztosította.
Eközben a férfiak tujákat ültettek. A megfáradt, dolgos falubelieket a fõzõcskés asszonyok gulyással és túrós csuszával várták ebédre.
Szerencsére nagyon jó idõ
volt, mindenki jól érezte magát, és örülünk, hogy ezzel tehettünk valamit a tisztább,
szebb környezetért.
…Még folytatjuk.
H.B.
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A helyi sajtó jelentõsége

A megyeházán a megyei önkormányzat és a kormányhivatal
vezetõi közösen adtak fogadást a médiamunkatársak számára.
Március 15-e elõestéjén a
Szabad Magyar Sajtó Napja
alkalmából a zalaegerszegi önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat és a kormányhivatal egyaránt közös
ünneplésre invitálta a megye
médiamunkatársait. 1990 óta
március 15-én a Magyar Sajtó
Napját is ünnepeljük, mivel
1848-ban ezen a napon nyomtatták az elsõ szabad magyar
sajtó termékeit, a Tizenkét

Pontot – köztük mindjárt elsõként a tájékoztatás szabadságáról szólót – valamint a
Nemzeti Dalt. Kiadónk is a
meghívottak közt szerepelt, hiszen lapjai révén – Zalatáj, Közép-Zala, Zalalövõ és Környéke,
Lenti és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke és
Észak-Nyugat Zala – a mindennapokban a hitelesség jegyében tudósít az eseményekrõl
és a társadalmi jelenségekrõl.

A hagyományos zalaegerszegi sajtónapi fogadást ezúttal 14-én délelõtt, a Pedro étteremben tartotta a város vezetõsége. Az ünnepelteket, az
írott és elektronikus média
képviselõit Gyutai Csaba polgármester köszöntötte. Szólt
róla, hogy Zalaegerszeget az
ország megyei jogú városai közül a legstabilabbak közt tartják számon, köszönhetõen a
kiegyensúlyozott gazdálkodásnak. A sajtószabadság, mint
a legfontosabb demokratikus
alapjog betartásában szintén
élen jár Zalaegerszeg – hangzott el. A médiamunkatársakat
Doszpoth Attila alpolgármester és dr. Kovács Gábor jegyzõ
külön is üdvözölte. Az ünnepség az alkalomhoz illõ rövid
zenei betéttel egészült ki '48-as
hangulat címmel, amelyet ifjabb Horváth Károly és zenészbarátai adtak elõ.
A jeles alkalomból a megyeháza Deák termébe a Zala Megyei Kormányhivatal a Zala
Megyei Közgyûlés Hivatalával
közösen invitálta sajtófogadás

keretében tartandó kötetlen
beszélgetésre a megyei média
munkatársait. A megye közigazgatását irányító hivatalok vezetõi köszönetet mondtak a sajtó
munkatársainak az egész éves
lelkiismeretes, felelõsségteljes
munkáért, a folyamatos érdeklõdésért és hiteles tájékoztatásért.
Manninger Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke a helyi sajtó
jelentõségét méltatta. Kiemelte: fontos, hogy a sajtó mûködésének feltételei is biztosítva
legyenek, hiszen rajtuk keresztül értesülnek a megyében
élõk a fontos eseményekrõl és
a környezetünkben zajló jelenségekrõl. Rigó Csaba kormánymegbízott külön megköszönte a médiamunkatársaknak a kormányhivatalt segítõ
munkáját és hozzáfûzte: közös
a cél, az állampolgárok minél
pontosabb, jobb kiszolgálása.
Az ünnepség további részében
a két hivatal vezetõi személyes,
kötetlen beszélgetéssel tisztelték meg a megjelent médiamunkatársakat.
Farsang Lajos

Tavaszköszöntõ a nagylengyeli óvoda javára

Fotó: Kovács Gábor
Színes mûsort láthatott a közönség.
A Tavaszelõ (március) utolsó napján ismét összegyûlt a
nagylengyeli faluházban a
község apraja-nagyja. A hagyományos Tavaszköszöntõ
jótékonysági estre készülõdött
mindenki.
Az óvoda kis lakói meghívták mindazokat, akik velük
együtt szeretnék köszönteni a
megújulást. Hetek óta lázasan
készültek, tanulták a verseket,
énekeket, táncokat, hogy megörvendeztessenek kicsiket és
nagyokat. A nagyterem hamar
megtelt zsibongó gyerekekkel,

szülõkkel, nagyszülõkkel, fiatalokkal és idõsebbekkel, izgatottan várták a mûsort. A gyerekek nagy örömére az idén is
volt zsákbamacska és tombolasorsolás.
A vendégeket Gyõrfi Lívia
óvónõ köszöntötte. Néhány
mondatban az óvoda megújulásáról beszélt, elmondta, hogy
az est bevételét a gyerekek fejlesztését segítõ eszközökre
fordítják.
A tavaszi hangulatot zenével és a kisiskolások versekkel
varázsolták a színpadra, színre

léptek a legkisebbek a „Négy
vándor” és a „Csillagszemû juhász” címû produkcióval. A
vendégek diaképek segítségével betekintést nyerhettek a
gyerekek óvodában töltött napjaiba, a foglalkozásokba.
„A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erõ,
lassúság mind együtt. Az egyik
ember ezt szereti, a másik azt,
de nincs, kinek ne tetszenék a
tánc…”(Kalidasza) A tánc, a
játék közösségre nevel, közösséget alkot, a közösség élményét adja. Ezt a sokféle táncos

mûsorszám is bizonyította: ovisok virágtánca, a gellénházi
néptánccsoport mûsora, a helyi hip-hop tánccsoport produkciója és a szülõk rögtönzött csapatának ABBA-tánca.
Az estét még színesebbé
tette Lakner Eszter klarinét
játéka, Szalay Ráchel éneke, és
Lakatos Kornél meséje, aki a
körzeti mesemondó versenyen
az elsõ osztályosok között elsõ
helyezést ért el elõadásával.
A Tini Girls zárta a mûsort,
akik ezen a szombat délután a
Festetics Kupán a „Nyári mix”
koreográfiájukkal arany minõsítést kaptak. Szívbõl gratulálunk a lányoknak.
Köszönjük az óvoda szülõi
munkaközösségének a helytállást és a sok finom süteményt.
Köszönjük, hogy ilyen sokan
eljöttek és részvételükkel támogatták községünk óvodáját.
H.B.
„Minden tavaszból õrizz
meg magadnak/ Egy szál
virágot, egy sor éneket,/ Az
évek akkor el hiába halnak,/
Mindig dalosabb kerted lesz
neked.”
(Juhász Gyula)
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Hölgyek ünnepe a Kemence-házban
Egész évben szeretetben
Hangulatos nõnapi összejövetelt tartott március 8-án este a Kemence-házban a Teskándért Egyesület Nõklubja.
Az összegyûlt hölgyeket
Tóth István Jánosné polgármester köszöntötte, megragadva az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a konyhában
sürgölõdõknek, akik a finom
harapnivalóról gondoskodtak.
Rövid ismertetõt adott a nemzetközi nõnap kezdeteirõl,
amikoris az 1857 március 8-i
New York-i textilipari sztrájkra
emlékezve a múlt század
elején elõször tartották meg a
nõnapot. Az eseményre rendszerint a nõk jogainak és
egyenjogúságának
védelmében került sor. Európán belül,

Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban
1911. március 19-én tartották
meg a világon elõször a nemzetközi nõnapot. Hazánkban a
múlt század eleje óta tartják
meg, s az esemény ma már jó
néhány éve a hölgyek megbecsülésének és tiszteletének ünneplésévé érett. Ám sokhelyütt jóval késõbb értek be a
nõk jogai, Portugáliában például csak 1967 óta rendelkeznek szavazati joggal… Olaszországban pedig a nõk és a család közös ünnepeként ülik
meg a nõnapot.
A hallgatók ezt követõen a
bók, szeretet, segítõkészség, a
megértés, elfogadás és udvariasság, a betartott ígéretek

beszélgetéssel, hangulatos vacsorával zárult a nõnapi ünnepség.
Farsang Lajos
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Aranyérmek
csirkemellbõl
Hozzávalók: 2 db csirkemell filé, 1 kávéskanál Knorr
aranysárga tyúkhúsleves ízesítõ, 1 fej vöröshagyma, 1 nagyobb padlizsán szeletekre
vágva, 1/2 dl olaj, õrölt szerecsendió.
Elkészítés: A csirkemelleket keresztben ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, majd félbehajtva nyársra húzzuk. Egy
keverõtálban összekeverjük a
Knorr tyúkhúsleves ízesítõt,
az olajat, a reszelt vöröshagymát és a szerecsendiót. Sütés
elõtt megkenjük a húst a
páclével, majd forró serpenyõben hirtelen mindkét oldalát megsütjük. Közben a

szükségességérõl hallhattak,
amelyeket az igazi férfiak
egész évben mindig jól alkalmaznak. Végül kötetlen

Hu

„Szárnyaló” receptek

A nõnapon Tóth István Jánosné polgármester köszöntötte a
nõklub tagjait.

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
padlizsánt felszeleteljük, besózzuk és egy darabig állni
hagyjuk. Utána alaposan lecsepegtetjük és szintén megsütjük. A nyársakat a padlizsánnal körítve tálaljuk. Az
ételt szabadban is készíthetjük grillezve vagy roston
sütve.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 600 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937.
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Valóban feltámadt! Húsvéti szimbólum
„Ha pedig Krisztus
nem támadt fel, akkor
hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló
a ti hitetek is.” Pál
apostol kinyilatkoztatása ez a korinthusiakhoz írt elsõ levelében.
S valóban. A keresztény hit felépítményének talpköve a feltámadás misztériuma.
Ha Krisztus nem támadt volna fel a halottak közül, semmit sem
érnének a prédikációk,
semmit sem érne a hitünk, mert a keresztény hit az élet halál feletti gyõzelmét hirdeti.
Jézus egész életmûve,
a kereszthalál és a feltámadás ezt az isteni
igazságot testesíti meg,
teljesíti be.
Nagypéntek
délutánjának harmadik
órájában az Ember Fia
kilehelte lelkét, teste
élettelenül függött a kereszten, csakúgy, mint
a vele együtt megfeszített latrok porhüvelye. A szerzõ illusztrációja.
De jött a harmadik
nap, húsvétvasárnap reggele,
amikor a sírhoz sietõ asszonyok üresen találták a sziklabarlangot, ahová Jézust temették. Az Isten Fián beteljesültek
A húsvéti ünnepkörhöz
azok a próféciák, melyeket három esztendõn át hirdetett ta- számos népszokás kapcsolónítványainak. Krisztus feltámadt! dik. Ezek közül leginkább élõ a
Ez a kétezer év elõtti tör- húsvéthétfõi locsolkodás. Maténelmi esemény az alapja a gyarország egyes tájegységein
keresztény hitvallásnak. „Hi- szokásban volt, hogy húsvét
szem a holtak feltámadását és hétfõjén a lányokat a kúthoz
az örök életet” – mondjuk Hi- vonszolták a legények, s egy
szekegy imádságunk záró so- vödör vízzel leöntötték. Más
raiban. Krisztus tanításának esetben a patakhoz vitték a
vezérfonala az élet halál feletti hajadonokat, s alaposan meggyõzelme. S ez a tanítás a leg- fürdették õket. Ezért a húsvétfõbb hitbéli támasza a keresz- hétfõt vízbevetõ hétfõnek is
tény embernek. A Jézus tanítása nevezték.
A húsvéti locsolkodás egy
szerint élõk szilárdan hisznek
abban, hogy ezzel a semmi föl- õsi termékenységvarázsló és
di élettel nem ér véget a létezé- megtisztító rítusban gyökesük. A Megváltó isteni ígéretet rezõ népszokás. Az eredeti
tett, hogy mindazok, akik hisz- jelentéstartalommal (víz tisztínek õbenne, számukra is eljõ a tó ereje és termékenység) renfeltámadás az utolsó napon. delkezõ szokást a keresztény
Krisztus követõi részesei lehet- egyház a keresztelés rítusához
nek annak a misztériumnak, kapcsolta. A kereszténység koamelynek csak az Isten Fia a rai idején a húsvét volt a
keresztelés ideje is.
birtokosa az idõk végezetéig.
Mára a locsolkodás szokása
Húsvét van. A templomokban zeng a gyõzedelmes ének: lényegesen megszelídült. A
„Feltámadt Krisztus e napon,
alleluja…” Fák és szívek virágot
bontanak. Éled az élet.
Rómában a Szentatya áldást
mond. Urbi et Orbi. A városnak és a világnak. „Krisztus
feltámadt! Valóban feltámadt!”
f.l.

Húsvét ünnepének szimbólumai, a tojás, a bárány és a
nyúl közül legnehezebb feltárni a legutóbbi, a tojást hozó
nyúl megjelenését. Ha a termékenység vonatkozásából indulunk ki, felmerülhet, hogy
az állat rendkívüli szaporasága
miatt került húsvéti szerepbe.
Az antik mitológia szerint a
nyúl ugyan a termékenység
szimbóluma, de még az Ószövetségben is mint tisztátalan
állat szerepel. Éjjeli állat volta
miatt a Holddal is kapcsolatba
hozták. Ez az égitest is a termékenység jelképe a keresztény mitológiában. Így a megjelenése a húsvéti ünnepkörben részben polgárjogot
nyerhet.
A nyúl évente többször is
bundát vált. E tulajdonsága
miatt Szent Ambrus a feltámadás szimbólumaként is értelmezte. Ez a párhuzam némileg közelebb vihet bennünket a kérdés megoldásához.
Mégis, hogyan került a nyúl
a húsvéti tojáshozók közé,
milyen változásokon kellett
alakjának átmennie, hogy a
mai alakját, szerepét elnyerje?

Vízbevetõ hétfõ

Ünnepi népviseletbe öltözött
kislány várja a locsolókat.
hajdani bõséges öntözés helyett kölnivízzel locsolkodnak
a legények. A vödör vizes
változat inkább már csak
hagyományõrzõ csoportoknál
van szokásban.

www.zalatajkiado.hu

Albrecht Dürer híres rajza:
A nyúl
Angol kutatók a nyúl és a
tojás kapcsolatát vélik felfedezni germán hagyományok alvilági istennõjének legendájában.
Eszerint a nyúl eredetileg madár volt, de az istennõ haragjában négylábú állattá változtatta.
E különös tulajdonságokkal rendelkezõ állat német
közvetítéssel került hozzánk.
De kialakulása mindmáig homályban maradt, csak feltevésekre szorítkozhatunk.
Solymossy Sándor néprajzkutató szerint egyszerû félreértéssel van dolgunk. Régen
egyes német vidékeken szokás
volt húsvétkor gyöngytyúkot
ajándékozni a tojásaival együtt.
A gyöngytyúk németül Haselhuhn, sok helyen röviden csak
Haselnek hívták. Szokás volt a
Haselrõl és a tojásairól beszélni. A nyúl német neve viszont
Hase, ami nagyon hasonlít az
elõbbire. Solymossy szerint
talán itt történhetett félreértés. Így volt, nem így volt?
Régen volt.
Mindenesetre hosszú idõ
kellett ahhoz, hogy a tojáshozó
nyúl olyan népszerûségre tegyen
szert, mint amilyennek napjainkban örvend. Felívelõ korszaka
igazából a múlt század végén, a
képeslapok elterjedésével következett be, s valószínûleg
hozzánk is ezúton jutott el.
Azóta az ipar jóvoltából
húsvét táján plüss- és csokinyulak árasztanak el mindent,
s a korábban még bájjal keveredõ giccsbõl mára jobbára
csak a giccs maradt.
S maradt a kissé kiforgatott
talány: mi volt elõbb? A tojás
vagy a nyúl?...
F.L.

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

Rajz: Farkas László

Licit

– Az apukámék tüntetésén sokkal többen voltak! Bee!
– De az én apukámék lufit is osztogattak! Beee!
– De az én apumat a rendõrök is bevitték! Bee!

Focitavasz 2012

Ússzon, szaunázzon Teskándon!
A teskándi tanuszoda
18 m hosszú,
75-140 cm mély,
29-30 oC-os feszített víztükre
minden korosztály
számára
egészséges idõtöltést kínál!
Szabadúszás: reggel: hétfõtõl-péntekig: 6.30 - 8.30
este: hétfõn és kedden: 18.00 - 20.00
szerdán: 19.00 - 20.00, pénteken: 16.00 - 20.00
Uszoda-belépõ: felnõtt, gyermek: 1. 000 Ft/ alkalom, 10 alkalmas
bérlet: 8. 000 Ft
csütörtökön: 18.00 - 20.00, csak teskándiaknak! (Ingyenes!)
Szauna-használat: hétfõtõl-péntekig: 6.30 - 20.00
szauna-belépõ: 1. 000 Ft/nap, 10 alkalmas bérlet: 8. 000 Ft
Aquafitness, alakformáló vízitorna:
mozgás a vízben, nem kell hozzá úszni tudni, speciális eszközökkel:
javítja a test mozgékonyságát, erõsíti a hát-és hasizomzatot,
jobb teljesítõképesség, formásabb alak, segít megszabadulni pár
felesleges kilótól!
Szerda: 18.00 - 19.00 Ára: 1 alkalom: 1. 300 Ft
5 alkalmas bérlet: 6. 000 Ft, 10 alkalmas bérlet: 8. 000 Ft
Jelentkezzen programjainkra!
babaúszás, gyermek- és felnõtt oktatás, medence-bérlés
(Önkormányzatok, civil szervezetek, csoportos oktatások
kedvezménnyel!)
Címünk: Teskánd, Rákóczi u. 22. Telefon: 92/570-084
A mozgás öröme, a test és lélek egészsége, a tehetség sikere!

120-140 kg-os minõségi hússertések elõjegyezhetõk!
Élve: 420 Ft/kg
Hasítva: 570 Ft/kg-os
áron.
Zalaszentiván

Érdeklõdni: 30/478-6485

Húsvéti árkorrekció

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Közép-Zala

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

Közép-Zala

– Sajnálom, Tapsikám, de az uniós rendelkezések miatt
kénytelen voltam végrehajtani egy kis árkorrekciót!

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

300 Ft-TÓL

KULCSMÁSOLÁS

10-30 % „MENNYISÉGI”
KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS
ÉLEZÉS

NYITVA TARTÁS:

EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00
SZOMBAT:

8:00 - 12:00

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

Az akció április 30-ig, illetve a készlet erejéig tart!

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD
(2 nap szabadság)
Ápr. 26-Máj. 1.
91.900,- Ft/fõ
EGER-AGGTELEK-BETLÉR-KASSAMISKOLCTAPOLCA-HOLLÓKÕ
Máj. 18-20.
32.500,- Ft/fõ
DOLOMITOK hegycsúcsai és DÉL-TIROL
gyöngyszemei
Máj. 19-22.
68.900,- Ft/fõ
LOMBARDIA: Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,- Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK: Chiemsee-InnsbruckLinderhof-Neuschwanstein.
Máj. 26-29.
61.900,- Ft/fõ
Barangolás ERDÉLYBEN (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,- Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI
(félpanzió)
Jún. 6-10.
62.900,- Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,- Ft/fõ
GÖRÖG KÖRUTAZÁS: az európai kultúra bölcsõje
tengerparti pihenéssel
Júl. 1-9.
135.500,- Ft/fõ
SVÁJC, a hegységek által körülölelt ékszerdoboz és a
Fekete-erdõ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,- Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:83-511-231
Hévíz:83-540-399
Lenti:92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

