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(Folytatás a 4. oldalon)

KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 Ft-TÓL
10-30 % „MENNYISÉGI”

KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

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

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

SZOMBAT: 8:00 - 12:00

A
április 21-én ren-

dezte meg másodszor jóté-
konysági bálját. Az alapítvány
vezetõsége a faluházban fogad-
ta a vendégeket. Azt estet

a kuratórium el-
nöke nyitotta meg. Köszöntõ-
jében elmondta, hogy a bál be-
vétele az alapítvány tevékeny-
ségét szolgálja. Kiemelte, hogy
ebben az évben is támogatja a
nyári tábort, továbbra is hozzá-
járulnak a faluszépítéséhez. Re-
ményeik szerint a bál bevétele
által mindezeket a feladatokat
magasabb színvonalon tudják
elvégezni – szólt az elnök.

A jó hangulat megterem-
téséhez színvonalas mûsorral
készültek a helyiek. Fellépett a
nagylengyeli lányokból össze-
állt csapat, a a „Ten-
ger hullámain” és a „Nyári
mix” koreográfiákkal. Az utób-
bival nemrégiben arany minõ-
sítést szereztek. Természetesen
hallhattuk a falu pacsirtáját,

gyönyörû éne-
két is. A mûsort a

fergeteges mûsora zárta.
A kellemes és bõséges va-

csora után a táncos mulatság a
Tini Girls lányok és barátaik
nyitótáncával vette kezdetét.
Külön köszönet a rengeteg
gyakorlásért, hogy ilyen csodás
élményben lehetett részünk.

„Nagylengyelért Köz-
alapítvány”

Dö-
mötör Béla,

Tini Girls

Szalay Ráchel
Kutyaköly-

kök

Együtt Nagylengyelért
A hangulat fokozásához

hozzájárult a „Rendhagyó bor-
verseny” megrendezése. A kör-
nyéken termett finom nedûket
a vendégek bírálták és javasla-
taik szerint a következõ ered-
mény született:

Arany minõsítést kapott:
(rizling),

ezüstöt:
(rizling-fehér dela-

vári), bronzot:
(királyleányka).

És még mindig nem volt
vége a meglepetésnek. Éjfél

Vugrinecz László
Scheiberné Horváth

Magdolna
Szabó József Nemes cél vezérelte a fellépõket és a vendégeket.

Negyedik alkalommal gyûl-
tek össze a tele-
pülés szép kort megélt lakói-
nak köszöntésére. Az április

Ormándlakon

Az idõseket köszöntötték Ormándlakon

Fiatalok és idõsek együtt töltötték a délutánt.

28-án tartott eseményre kikül-
dött harmincöt meghívó nagy-
részt célba talált, hiszen jó kis
társaság gyûlt össze a község

faluházában. A megjelenteket
ilyentájt helyi és környékbeli
fellépõk szórakoztatják, s idén
a tán-
cát, valamint nó-
tamûsorát kapták ajándékba.

– A vacsora mellett a höl-
gyeknek desszerttel, az urak-
nak egy üveg borral kedves-
kedtünk, és idén külön tor-
tákkal köszöntöttük az április-
ban és májusban születetteket
– mondta polgár-
mester.

A faluvezetõ elárulta, hogy
idén is folytatják a már jól be-
járatott, sikeres programjaikat,
így elõször június 23-24-én a
falu lakosságát ingyenes, két-
napos közös kirándulásra vi-
szik

útvonallal. A közös
barangolásnak már hat-hét
éves hagyománya van, melyre
olykor két busszal is nekivág-
nak. Május vége felé hegyi bú-
csút, július 14-én falunapot,
augusztus 11-én sportnapot
tartanak. A faluban jelenleg is
zajlik az 500 éves templom
felújítása, illetve május végén
egy komoly helytörténeti kiad-
vány, Ormándlak története je-
lenik meg tör-
ténész gondozásában.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

petrikeresztúri iskolások
Kaczor Ferenc

Méry Zoltán

Balatonfüred, Sümeg,
Veszprém

Cseh Valentin

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

elõtt hastáncos hölgy szóra-
koztatta a jelenlévõket. Két vál-
lalkozó kedvû, fiatal legényt

bevonva a táncba fergeteges
siker arattak. Éjfél után a
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A természet ébredését mind
több ünnepi összejövetel jelzi
országszerte, így
is, ahol április utolsó szombat-
ján a színes
eseménye zajlott. A

a délutáni órák-
ban kezdetét vették a termék-
bemutatók, valamint a kultu-
rális programok. Nagy volt a
sürgés-forgás az épület elõtt és
az elõterében is, majd egyre
nõtt a vendégek száma a virá-
gokkal díszített épületben.

A tavasz színeibe öltözött
teremben helyet foglaló ven-
dégeket az intézmény igazga-
tója, köszön-

Gellénházán

Tavaszi Fesztivál
dr. Papp

Simon Általános Mûvelõdési
Központban

Horváth László

Tavaszköszöntõ fesztivál Gellénházán
Zene, tánc és termékek bemutatója

A helyi Galagonya citerazenekar is fellépett.

tötte. Kiemelte az itteni kiállí-
tók egyediségét, a termékek
sokszínûségét és változatossá-
gát, amelyek a községbõl és a
környezõ fakvakból érkeztek.
A közönség számára már jól
ismert fellépõk névsorát felso-
rolva kívánt tartalmas, élmé-
nyekben gazdag szórakozást az
ünnepi délutánra.

– Visszatérõ rendezvény a
mai a település életében, amit
általában márciusban szok-
tunk tartani. A lényege a tavasz
köszöntése, mind a kulturális
programunkban fellépõk mû-
sorait illetõen – melyek a dal,
zene és a tánc köré épülnek fel
–, mind pedig a felvonultatott

termékek vonatkozásában –
kaptuk a tájékoztatást Horváth
Lászlótól.

A kistermelõk és kézmû-
vesek az intézmény elõterében
– gondosan kihasználva min-
den férõhelyet – a közönség
elé tárták portékáikat, sajátké-
szítésû termékeiket. Így a

gazdag válasz-
téka többféle kenyérfélétõl a
fonott és ízesített kalácsokig
kínált a vendégeknek finom
portékát. A helyi
speciális göcseji ízesítésû hús-
termékeit hozta el kóstolásra
és természetesen eladásra is.
Sárhidáról érkezett

kecsketejbõl elõállított
különlegességekkel. A zalahás-
hágyi számos
mézkülönlegessége, a fûszer-
mézek is gazdagították a sort.

mézeskalács
készítõ, a közelgõ Anyák napja
ünnepére gondolva, mutatta
be csodásan díszített édessé-
geit. A megyeszékhelyi

kínálatát is megis-
merhette a vendégsereg. Egy
hosszú asztal ügyes kezek
munkáit dicsérve roskadásig
telt a szebbnél-szebb csuhéfi-
gurákkal, melyeket a zalalövõi

készített.
A szomszédos faluból, Nagy-

lengyelbõl a
kreatív mun-

káit mutatták be a közön-
ségnek.

Nagy-
lengyeli Pékség

Soós Lajosné

Herczeg
József

Pass Méhészet

Herczeg Lajosné

Pais
Méhészet

Pálmai Krisztina

Szent Család Szo-
ciális Központ

A terem egyik sarkában egy
különleges életképeket felvo-
nultató kiállítás tárult elénk,
amelyet számos gyönyörû ru-
hába öltöztetett baba és egy-
egy kor eszközei, mint – baba-
kocsi, bölcsõ és játékok kínál-
tak látnivalót – Lickóvadamos-
ból érkezve.

A település életének egyik
rangos eseménye volt az el-
múlt hetek során a borverseny,
amelynek résztvevõi, többek
közt vegyes fe-
hérbora a Pupi hegyrõl,

szintén vegyes fehérbora
a Budai hegyrõl – adta a le-
hetõséget a borkóstolásra, va-
lamint pálinka különlegessé-
gek is rendelkezésére álltak az
ínyenceknek.

A sok étel és ital, valamint
termékek és sütemények élve-
zete mellett és után, a már
ígért kulturális program vette
kezdetét. Gellénháza ismert és
sikeres mûvészeti csoportjai –
a , az

és a
gyermekek alkotta

– adták elõ szín-
vonalas produkciójukat. A he-
lyi kisiskolások sorra álltak
színpadra, verseik és dalaik a
kikeletet, a növények az állatok
világát és a napsugarak ébre-
dését helyezve középpontba.
Vendégfellépõ is megtisztelte
az ünnepet, így a nagylengyeli

szórakoztatta a
nagyérdemût. A termékbe-
mutatót és a kulturális mûso-
rokat követõen zene és büfé
tette egésszé az áprilisi szom-
bat délutánt.

Szabó Dezsõ
Gellén

Tibor

Vajda József Népdalkör
Orchidea Kamarakórus

Galagonya
citerazenekar

Tini Girls

Török Irén

A is
csatlakozott az országos sze-
métszedési akcióhoz.

Az iskolások nagy számban
már szombaton munkához fog-
tak, így a hétfõi iskolanap za-
vartalanul lezajlott. A gyerekek
a falu belsõ területén, a patak-
parton, a templom környékén
tevékenykedtek és találtak is
gyûjtenivalót. Ám a hétfõi nap
– amikor közmunkások és tár-
sadalmi munkát vállaló teskán-
diak végezték a feladat meg-
maradt részét – azt igazolta,
hogy sajnálatos módon az át-
menõ forgalom sokkal több
elszórt hulladékot „termel”,
mint a helybeli lakosság. A falu
szélén, elsõsorban a kivezetõ
útszakaszok mentén, a nyilván-
valóan autóból kidobált kis al-
koholos üvegek és italos do-
bozok formájában jelenik meg
az áthajtó kocsikban utazó
felelõtlen szemetelõk áldatlan
tevékenysége.

Föld Napján Teskánd

A Föld Napja Teskándon
Az akcióban résztvevõk szá-

mára a bizto-
sított eszközöket, védõkesz-
tyût, mellényt és hulladékzsá-
kokat, valamint gondoskodott
az összegyûlt hulladék elszál-
lításáról.

Az esemény tanulságokkal
is szolgált az idõpontot ille-
tõen – osztotta meg velünk

polgár-
mester. Szerencsés volna, ha a
szervezõk – ha nem is Föld
Napjához kötõdõen, de sokkal
célszerûbben – korábbi idõ-
pontban határoznák meg a
szemétgyûjtési akciót, hiszen
az ekkora már nagyra nõtt fû-
bõl nehezebb összegyûjteni a
gondatlan emberek által hosz-
szú idõ alatt szétszórt hulla-
dékot. Másrészt pedig figye-
lembe kellene venni az akció
idõpontjának kitûzésekor azt,
hogy hétköznap délelõtt az is-
kolások tanulnak és jobb len-
ne ennek szem elõtt tartásával

Magyar Közút

Tóth István Jánosné

szervezni az eseményt, akár
hétvégére. Teskándon megol-
dódott a dolog az iskolások
szombati mozgósításával, ám
az idei akció a késõbbiekre vo-
natkozóan felvetette a kérdést

az illetékesek számára, hogy
célszerûben kellene szervezni.
A remények szerint jövõre már
márciusban sor kerülhet a ta-
vaszi nagytakarításra.

Farsang Lajos

A teskándi téglagyárnál, a faluból kivezetõ út mentén több
zsáknyi hulladék gyûlt össze.
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Hozzávalók:

Elkészítés

4 szelet puly-
kamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsem-
lemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tv-
paprika, 1 szelet császárszalon-
na, 1 csokor petrezselyem.

: A húst kiklop-
foljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császár-
szalonnát a hagymával meg-
pirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az át-
tört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

tén apróra vágott petrezse-
lyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyom-
juk, és a szokásos módon pa-
nírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.

Burgonyapürével vagy pá-
rolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Gombás töltött
pulykamell bundában

Ismét két jelentõs beruházás indul – tudtuk
meg polgármestertõl. A településen átve-
zetõ forgalom egyre nagyobb gondot okoz, így a gyalogosok
védelmében a faluközpontban „zebra” épül. A gyalogátkelõ-
hely kiépítése a posta közelében valósul meg, járdaszigettel és
figyelemfelhívó, sárga villogó lámpával. A munkálatok május-
ban megkezdõdnek, már megtörtént a munkaterület átadása.
A forgalomcsillapító esz-
közök létesítését célzó pályázatában megvalósuló tízmilliós
nagyságrendû beruházásban a sportpálya közelében sebes-
ségmérõ táblát is kihelyeznek. A terveztetést elvégezte az ön-
kormányzat, s a pályázat mintegy 600 ezer forintos önrészét
is biztosította. A kivitelezést a
koordinálja, a munkát pedig a végzi.

A másik beruházásban a temetõ felújítását, aszfaltos parko-
ló építését, a kerítés cseréjét és növénytelepítést végeznek el.
Erre a munkára az FVM pályázata révén kerülhet sor. A 2009-
ben készített pályázatra idén januárban érkezett kedvezõ
válasz, hogy megkezdõdhet a mintegy 13 millió forint értékû
beruházás. A kivitelezõt lapzárta idején választotta ki a tes-
tület. A munka végeztével – várhatóan már május végén – ko-
vácsoltvas temetõkerítés és a hozzá vezetõ térkövezett út, va-
lamint újonnan ültetett dísznövények növelik a létesítmény és
a környék esztétikai értékeit.

Teskándon
Tóth István Jánosné

Közlekedési Koordinációs Központ

Magyar Állami Közútkezelõ
Magyar Aszfalt Zrt.

- farsang -

Új beruházások Teskándon

A
az intézmény megnyílta

óta élénk élet folyik. Nem volt
ez másként áprilisban sem,
amikor kézimunkaszakkör be-
mutató, húsvéti tojásfestés és
fõzõtanfolyam is lezajlott, ame-
lyet a már kialakult szokás
szerint közös ünnepi fõzõcské-
vel zártak a teskándi hölgyek
és férfiak egymás, valamint az
elkészített finom étkek és a
nemrégiben megrendezett ver-
senyen elbírált díjnyertes bo-
rok társaságban.

A kézimunkaszakkör már a
Kemence-ház indulásától fog-
va mûködik. A helyi lányok-
asszonyok, idõsebbek és fiata-
lok – köztük iskolások – vasár-
nap délutánonként össze-ösz-
szejöttek. Tanultak egymástól
horgolni, hímezni és egyre

teskándi Kemence-ház-
ban

Programok a Kemence-házban
szebb munkákat készítettek.
Tán nincs is a kézimunkának
olyan ágazata, amelyet ne pró-
báltak volna ki. A húsvét je-
gyében – hozott tojásból – a to-
jásfestés-díszítés különféle mó-
dozatait is kipróbálták. Végül
az április elsejei zárófoglalko-
záson kiállították az elkészült te-
rítõket, horgolt kiscsibéket, nyu-
szikat és faliképeket, gobelint,
tojásfát, és más dísztárgyakat.

A fõzõtanfolyam záróese-
ményére is ebben az idõszak-
ban került sor, amelyet szintén
évek óta megrendeznek Tes-
kándon. A rendezvénysorozat-
ra ezúttal is élénk érdeklõdés
mellett került sor

szakács vezetésével.
A tanfolyam önköltséges volt,
azaz a részvevõk közösen vá-
sárolták a hozzávalókat. A ren-

Gerencsér
Rudolfné

dezvényt
polgármester értékelte:

– Az idei fõzõtanfolyam már
negyedik a sorban, s ez alka-
lommal kihasználva a lehetõ-
ségeket, már a Kemence-ház-
ban került sor a programra.
Szombatonként gyûltek össze
a sütés-fõzés iránt érdeklõdõk,
s azt is kipróbálták, hogyan
lehet a kemencében sütni, hi-
szen épp ezért tartottuk meg a
ház felújításakor. A résztvevõk
természetesen tudnak fõzni,
tehát nem alaptanfolyamról
beszélünk, hanem különbözõ
új, részint meglehetõsen bo-
nyolult és sokrétû ismeretet
követelõ ételeket készítettek el
nagyon igényesen. A különféle
fortélyokat megosztották egy-
mással és csapatmunkában ké-

Tóth István Jánosné szültek el a finom ételek. Az
egyes foglalkozások is közös
vacsorával fejezõdtek be, a zá-
rórendezvényre pedig – amely
ünnepi ételek elkészítésére
adott alkalmat – a férfiakat is
meghívták a tanfolyam résztve-
või. Õk hozták a teskándi bo-
rokat, így azokat is megkóstol-
hattuk a finom vacsorához. A
vacsorára vad- és marhapörköl-
tet, töltött fasírozott különle-
gességet, langallót és egy ér-
dekes, rétegelt túrós rétest
sütöttek a teskándi lányok-
asszonyok. Végül összeállítot-
ták a receptgyûjteményt, ame-
lyet mindenki hazavihetett,
hogy otthon, családi körben is
elkészíthesse a kipróbált étel-
költeményeket.

Farsang Lajos

Jó hangulatban zajlott le a fõzõtanfolyam záróvacsorája.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Már kora tavasszal megkez-
dõdött az idei faluszépítés

– tudtuk meg
polgármestertõl. Új fes-

tést kapott mindkét – a hot-
tói és a – tele-
pülésrész temetõjének rava-
talozója.

– Az idén jelentõs számú
közmunkás foglalkoztatására
adtunk be igényt és a kéré-
sünk meghallgatásra talált. Így
várhatóan az egész év során
mintegy hét-nyolc közmunkást
foglalkoztathatunk folyamato-
san, hosszabb távon. Egy köz-

Hot-
tón Vincze Fe-
renc

szentmihályfai

Hottó az idén is tovább fejlõdik
Folyik a tavaszi faluszépítés, megújul a faluház

munkás a közösen fenntartott
Csukás István Nevelési és
Oktatási Gyermekközpontban,
pontosabban az óvodában dol-
gozik, ezzel a költségvetésbõl
jelentõs összeget megtakarít-
va. A többiek pedig Hottón el-
osztva, a közterületek karban-
tartásán dolgoznak. A tavaszi
munkákat már elvégezték és
lefestetették az összes olyan
köztéri faszerkezetet, amelyek-
nek a megóvása és esztétikai
megjelenése ezt indokolta, így
például az emlékoszlopokat, a
buszmegálló elõtti fakeresztet,
a játszótér kerítését. Mindez
csak anyagköltséggel járt, hi-
szen a saját dolgozóink végez-
ték a munkát. Megkezdõdött a

Látványterv a faluházról.

Együtt Nagylengyelért

fûnyírás, az esõzéseket köve-
tõen ez folyamatosan munkát
ad a közterületeken. A köz-
munkások jelentõs értékben
hozzájárultak a faluház terve-
zett felújításának elõkészítésé-
hez is. Leverték a külsõ vako-
latot, bent a nagyteremben is
megkezdték a munkát, s össze-
takarították az épület környé-
két – ismertette Vincze Ferenc
polgármester.

A tavalyihoz hasonló nagy
létszámú társadalmi munka az
idén tavasszal nem szükséges,
hiszen az elmúlt esztendõben
– több éves lemaradást bepó-
tolva – nagy feladatot teljesített
a falu népe. Ám a faluban má-
jus elején sor kerül a limlom

akcióra. Ezt megelõzõen sze-
métgyûjtõ akciót is szerveznek
Hottó lakosságának, s a nyári
önkéntes parlagfûirtási akció-
ra is sor kerül még a virágzás
elõtt. Az önkormányzat regiszt-
rált önkéntes-munkáltató lévén
– építési munkára is – alkalmaz-
hat önkénteseket. Így várható,
hogy az országból bárhonnan
érkeznek majd regisztrált ön-
kéntes munkavállalók. Számuk-
ra a védõfelszerelést kell bizto-
sítani, egyébként az általuk vég-
zett munka teljesen ingyenes.

– Rendelkezünk a szükséges
tervekkel, és építési engedéllyel,
s a szükséges források is ren-
delkezésünkre állnak, mivel az
önkormányzat – különösen az
elmúlt év során – jól gazdálko-
dott. Jelenleg a tárgyalásos
közbeszerzési eljárás ajánlati
szakaszában vagyunk. Remél-
hetõen hamarosan beérkeznek
az egyes munkafolyamatokra
vonatkozó ajánlatok, amelyeket
a bírálóbizottság és a képvi-
selõ-testület elé terjeszt. A tes-
tület kiválasztja a kivitelezõket,
akikkel szerzõdést kötünk. Má-
jus elején megkezdõdnek a
munkálatok, amelyek várható-
an három és fél hónap alatt be-
fejezõdnek. Remélhetõen a hot-
tói, augusztus 20-i falunap ün-
neplésére már a megújult falu-
háznál kerülhet sor és az ad-
digra megújuló épület eset-
leges rossz idõben már helyet
adhat a rendezvénynek.

– A faluház felújítása hol
tart?

Farsang Lajos

tombola fõdíj is gazdára talált,
és utazhat

decemberben a bécsi adventi
vásárba a Best Holiday utazási
iroda jóvoltából. A vendégek
hajnalig ropták a táncot. A
talpalávalót biztosította,
aki nagyban hozzájárult a vi-
dám hangulathoz.

Köszönet a bál résztvevõi-
nek, hogy részvételükkel, illet-
ve azoknak, akik támogatói
jegy vásárlásával, tombola fel-
ajánlásaikkal hozzájárultak az
alapítvány céljainak megvalósí-
tásához.

Nem feledkezhetünk meg
azokról, akik munkájukkal hoz-
zájárultak a bál sikeréhez:
asszonyok, akik pogácsát és
finom süteményeket sütöttek;
akik kigondolták és megvaló-
sították a díszletet, és akik
részt vettek a szervezésben és
a lebonyolításban. Köszönet
odaadásukért.

Köszönjük mindazoknak a
segítségét, akik adójuk 1%-át az
alapítványunknak ajánlották fel!

Rózsás István párja

Anti

H.B.

A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagy-
lengyeli Szervezete 2012. június 30-án (szombaton) nem-
zeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét rendez

a . A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet újra meg-
kapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlo-
véniai lendvai kennellel együttmûködve tart.

A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a Városgaz-
dálkodási Kft. a kutyakiállítás megtartására a területet
rendelkezésre bocsátja. 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, tenyész-
pár verseny, tenyészcsoport verseny, baby BIS, kölyök BIS,
junior BIS és felnõtt BIS címek is kiosztásra kerülnek.

A kiállítással egyidejûleg tartandó tenyészszemlén 24
fajta klub által gondozott 240 fajta kutya vonulhat fel. A
szervezet vezetõsége mindenkit szeretettel vár, mind
kiállítóként, mind vendégként.

Zala-

egerszegen Gébárti Szabadidõközpontban

Orbán Sándor,

CAC-kiállítás és tenyészszemle

Információ:

92/314-954, 30/2603988, csacsligeti@t-online.hu.
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A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan között adhatók be a mezõgaz-

dasági termelõket érintõ elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok –

– a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:

2012. április 2. és május 15.
területalapú támogatások

idõpont egyeztetést
követõen

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek

telefonszámkörzeti iroda falugazdász

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00

Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00

Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00

Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00 Keresztes János 06/30/356-2147

Deákné Vas Szilvia

Kötél Lajosné

Szabó Gyula

Páternoszter Anna

Palkóné Hosszú Katalin

Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula

Balogh István

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

Szabó Lilla

Pusztainé Fodor Ágnes

Nagy Ferenc

Ujj Aurél

06/70/436-5315

06/70/436-5317

06/30/434-6837

06/70/417-4343

06/30/663-5420

06/70/436-5322

06/30/434-6837

06/30/530-4746

06/30/335-4561

06/70/436-5354

06/70/436-5329

06/30/663-5419

06/30/480-2199

06/70/436-5273

Közel tíz éve már, hogy

borminõsítést és kistérségi
borversenyt rendez. E prog-
ram lehetõséget kínál a bemu-
tatkozásra, a bor népszerûsíté-
sére, no és teret ad a verseny-
szellem kibontakozásának is. A
szervezõk április 13-án, a helyi
Öregek Napközi Otthonában
megrendezett eseményre vár-
ták a borászati szakma képvise-
lõit, és a téma iránt érdek-
lõdõket.

– A minõsítésre bármelyik
pincészetbõl lehetett nevezni,

Gellénháza önkormányzata

Ízek, zamatok és elismerések
Borok versenye Gellénházán

és a megfelelõnek tartott bo-
rok a bronz, az ezüst és az
arany minõsítés kategóriákban
részesülhetnek. A borverseny-
ben a Gellénháza Térsége Kis-
térségi Társulás minõsített bo-
rai vehetnek részt, így a kör-
jegyzõség legjobb fehérbora, a
körjegyzõség legjobb vörösbo-
ra cím elérése a tét. A rendez-
vényünkön résztvevõ boros-
gazdák és borbarátok az Arany-
hordós Borosgazda címet ado-
mányozzák az arra érdemes-
nek. A borok bírálatát rangos
zsûri végzi, – Bakonyi László,

Bernáth Tibor, Kaszás Balázs

Cse-
man Istvántól.

Farkas Imréné

Rába Imre

borlovagok személyében –
kaptuk a tájékoztatást a prog-
ram egyik szervezõjétõl,

polgármes-
ter rávilágított a verejtékes
munkára, a pohár csengésére.
„Az elsõ pohár a jókedvvé, a
második a barátságé, a harma-
dik pedig a bánaté” – mondta.
Ezt követõen a település plé-
bánosa, áldotta
meg a mintákat, és kezdetét
vette a verseny. A beérkezett

borok számokkal ellátva ke-
rültek az értékelést végzõk
asztalára, amiket

, a környék borászatának
bemutatkozását jelentõ ese-
mény egyik rendezõje kon-
ferált fel.

– Vannak, akik 2010-2011-
es borukat mutatják be a szak-
ma képviselõinek és kedvelõ-
inek. A rendezvényünk abban
más, mint általában az ilyen jel-
legû találkozások, hogy itt a
zsûri és a vendégek kötetlenül
fogalmazhatják meg a benyo-
másukat, alkothatnak véle-
ményt, valamint tanácsokkal
láthatják el a bemutatott borok
készítõit. Ily módon, a késõ es-
tébe nyúló értékelés egyfajta
tanulás, tapasztalatcsere, be-
vonva a fiatalokat is – fûzte
hozzá

A díjakat a
ajánlotta fel a

versenyre. A finom nedûk mel-
lett a és

által készített pogá-
csák és vacsora emelte a ven-
déglátás színvonalát.

A körjegyzõség legjobb fe-
hérbora pincé-
szetébõl való, míg a legjobb
vörösbor cabernet
sauvignonja lett. Dénes Pál a
szavazatok alapján kiérdemel-
te az Aranyhordós Borosgazda
címet is.

A benevezett 50 bor minõ-
sítése így zárult; a fehérborok
közül 8 arany, 14 ezüst, 6
bronz és 1 oklevél. A vörösbo-
rok megmérettetésénél: 4
arany, 8 ezüst, 5 bronz és 1 ok-
levél, a rozéknál: 3 arany, 1
ezüst, 1 bronz és 1 oklevél.

Váradi Ist-
ván

Cseman István.
Gellénházi Mo-

tocross Egyesület

Váradi Istvánné Soós
Lajosné

Cseman Attila

Dénes Pál

Török Irén

A borászat iránt érdeklõdõ vendégek is szavaztak.

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452
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22 éve hagyománya van an-
nak, hogy az alig 170 lelkes te-
lepülésen évente egyszer idõ-
sek napját tartanak. Ebben az
évben erre április 14-én, szom-
baton került sor.

lassan elöre-
gedõ település, az idõsek száma
a lakosság egyharmadát adja.
El is fogadták a meghívást szép
számmal, szinte csak azok marad-
tak távol, akiknek megjelené-
sét betegségük akadályozta.

Déli 12 órára finom ebéd-
del fogadták az érkezõ szépko-
rúakat. plébá-
nos és
körjegyzõ köszöntötte a meg-
jelenteket. Mindketten méltat-
ták azt az életútat és örök-
séget, melyet a több évtizedet
megélt idõs emberek maguk
mögött tudnak, amivel gyer-
mekeik, családjuk és közös-
ségeik életét gazdagították,
szépítették, értékessé tették. A
meleg szavak után közös ebéd
következett, az étkeket a min-
dennapi gondozásban is helyt-
álló gondozónõk és az önkor-
mányzat dolgozói készítették
el számukra. Ezt követõen

evangé-

Pusztaederics

Bognár István
Pappné Varga Angéla

Sza-
bóné Piri Zsuzsanna

Idõsek napja Pusztaedericsen

Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ a színpadon. Tartalmas mûsor köszöntötte az idõseket Pusztaedericsen.

likus lelkész asszony meleg
szavakkal köszöntötte a jelen-
lévõket, késõbb kedves, játé-
kos interaktív dalolással színe-
sítette a délutánt.

A gyermekek köszöntése
sem maradt el. Kedves versek-
kel, dalokkal köszöntötték a
nagymamákat, nagypapákat,
megõszült hajú, megkérgese-
dett kezû öregeket. A könnyfa-
kasztó mûsoruk után a vidá-
mabb mûfaj kapott teret. A tó-
feji örök-
zöld melódiáit mindig szíve-
sen hallgatják Pusztaedericsen
(ez fennállásuk óta éppen a
100. fellépés volt, ahogy utólag
megtudtuk), és amikor az alka-
lomhoz illõen felcsendült a
„Nem csak a húsz éveseké a vi-
lág” kezdetû dal, a közönség
együtt énekelt a dalosokkal.
Nagyon tetszettek az egyéni
produkciók is.

Egy-egy mûsorblokk között
polgármester

asszony szólt a település idõ-
seihez, kifejezte abbéli örö-
mét, hogy ilyen sokan együtt
vannak, megköszönve munká-
jukat, áldozatukat. A program
zárásaként és

Szivárvány dalkör

Gál Lászlóné

Leblanc Gyõzõ

Tóth Éva

Virrasztó László

Pál Péter Csíkszentlélek –
Csíkmindszentrõl

Horváth Zol-
tán,
Olasz Jánosné

párosa számtalan fül-
bemászó melódiával szórakoz-
tatta közönségét, akik boldo-
gan hallgatták a fiatalságukat
visszaidézõ melódiákat, dúdol-
ták a szebbnél szebb dalokat,
és köszönetüket, hálájukat a
szûnni nem akaró tapssal fe-
jezték ki. A közel másfél órás
egyveleg felejthetetlen él-
ményt nyújtott, és kedvet kap-
va a nótázáshoz, voltak, akik a
szomszéd településrõl érkezõ

– szintén
nyugdíjas - harmonika zenéjé-
vel nótáztak még egy kicsit.

Színesítette a délutánt,
hogy éppen ezekben az órák-
ban érkezett meg az erdélyi
testvértelepülés polgármeste-
re

– is a család-
jával, aki szintén szólt a nyug-
díjasokhoz.

Az idõsek napját megtisz-
telte jelenlétével

Tófej polgármestere,
iskolaigazgató,

dr. Barbalics Marianna
Ku-

rucz Istvánné Kamilla

Ger-
gály Csaba

házi-
orvos, és természetesen

, aki a
helyi idõsek nappali intézmé-
nyét vezeti, illetve az idõsel-
látást koordinálja. Így együtt
ünnepeltek a szépkorúakkal
mindazok, akik a mindennapi
teherviselésben megpróbál-
nak segítségre lenni, akik so-
kat dolgoznak azért, hogy az
évnek ne csak egy napja le-
gyen megkülönböztetett, ha-
nem minden nap elviselhetõ,
élhetõ, szerethetõ legyen.

Ezt a település önkormány-
zata is kiemelt feladatának
tartja, és természetes volt,
hogy a képviselõk segítettek a
kiszolgálásban és a köszöntés-
ben, egy-egy szál virággal, a
legidõsebbnek csokorral.

Akik betegségük miatt nem
tudtak eljönni, azok sem ma-
radtak köszöntés nélkül.

falugondnok szá-
mukra is ebédet és virágot vitt,
otthonukban felkeresve õket.

Hungarikum

Hungarikum

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

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az elmúlt napokban arról
jutott el hír a szerkesztõségbe,
hogy képviselõváltás zajlik

. A történtek felõl
az április 26-i választási bizott-
sági ülést követen megkérdez-
tük

körjegyzõt, aki megadta
számunkra a pontos tájékozta-
tást. Eszerint az április ötödi-
kei képviselõ-testületi ülésen
indokolás nélkül lemondott a
tisztségérõl és

önkormányzati képvi-
selõ. Ezeket a döntéseket
egyébként nem szükséges az
érintetteknek megindokolni.
Mivel a legutóbbi választáson
többen is indultak, mint a lét-
rehozott testület létszáma, így
idõközi választás nélkül betölt-
hetõ a két tisztség.

– Az elõzõ választáson ti-
zennégy képviselõjelölt indult,
akik közül négyen kerültek a
testületbe. Ezúttal a „kívül ma-
radt” jelöltek közül a két leg-

Ba-
bosdöbrétén

Gothárdné Baumgartner
Anikó

Vas László Vass
Mónika

– Kik töltik be megürese-
dett helyeket?

Képviselõ-testületi személycserék
Babosdöbrétén

Babosdöbréte tovább szépülhet a következõ idõszakban, bele-
értve Kökényesmindszent és Rám településrészeket is.

több szavazatot kapott jelölt
lép a lemondott képviselõk he-
lyére. Így településrész-
rõl

pedig
személyé-

vel egészül ki Babosdöbréte
önkormányzati képviselõ-tes-
tülete. Az új tagok eskütételére
és beiktatására a következõ
képviselõ-testületi ülésen, má-
jus negyedikén kerülhet sor –
osztotta meg velünk az inform-
ációt Gothárdné Baumgartner
Anikó körjegyzõ.

Megkérdeztük a történtek-
rõl polgármes-
tert, aki a következõket fûzte
hozzá a történtekhez:

– Mivel a két újonnan belé-
põ képviselõ Kökényesmind-
szent, illetve Rám település-
rész lakója, így az egyes tele-
pülésrészek kiegyensúlyozot-
tabb képviselete, így várako-
zásaink szerint az eddiginél
jobb közös munkára, összefo-
gásra nyílik lehetõség.

Rám
Adravecz Istvánné, Köké-

nyesmindszentrõl Amb-
rus Zoltán Lászlóné

Kaczor Tamás

a

Farsang Lajos

A kivételes életutat bejárt
jeles költõnk, szü-
letésének ideje április 11-e,
amely hazánkban 1964 óta a
költészet napja is egyben. E
nagyformátumú tollforgatóra
emlékezve kisebb-nagyobb kö-
zösségek kulturális programok
keretében idézik fel a költõ

József Attila

A költészetet ünnepelték
„…az emberiség nyelve”

munkásságának meghatározó
verseit, állomásait és hitvallá-
sát. e neves nap
alkalmából felolvasásokkal, ze-
nés mûsorszámokkal várták a
helyi irodalomkedvelõket a

. Az ünnepi
pillanatok szervezõi teadélu-

Gellénházán

dr.
Papp Simon Általános Mûve-
lõdési Központban

tán formájában adtak teret az
elõadásoknak, amelyeket rész-
ben a helyi általános iskolások
és tanáraik, valamint a telepü-
lés verskedvelõ lakói tettek
emlékezetessé.

igazgató köszöntõ szavaival
– aki utalt arra, hogy József At-
tila versei segítenek bennün-
ket eligazodni az élet dolgai-
ban – kezdetét vette a líra talál-
kozása.

– Hagyomány itt a telepü-
lésen, hogy e napon ünnepi
mûsorral emlékezünk a nagy
költõre. Úgy gondoltuk, hogy
ha az egészen kicsiktõl a fel-
nõttekig mindenkit bevonunk
és lehetõséget adunk a kibon-
takozásnak, figyelemfelkel-
tõbb lesz a téma fontossága.
Ily módon ki-ki elõadhatja ked-
venc versét, dalát a közönség
elõtt – tudtuk meg a szervezés-
ben és a mûsorban is szerepet
vállaló igazgatótól.

A színpad elõterében mik-
rofon elé lépett többek közt

, aki Csoóri Sán-
dor: Csodakutya címû versével
indította el a prózai mûsorszá-
mokat, majd a ki-
csik számára is ismert Csíp,
csíp, csóka… Gólya, gólya címû
sorait furulyázta el. Így tavasz

Horváth Lász-
ló

Radics Palkó

Tráj Jázmin

tájékán Szabó Lõrinc Nyitni-
kék címû sorai igazán aktuáli-
sak. Sorra csendültek fel a
nagy költõ ismert versei és
más szerzõk sorai is.

Köztük a minden korosz-
tály számára ismert József At-
tila mû az Altató, de hallottuk
Gazdag Erzsi, Simon István,
Áprily Lajos, Budai István és
Garai Gábor, Szabó Lõrinc,
Dsida Jenõ, Reviczky Gyula,
Völgyesi Jenõ és Simon Lajos
költõi munkáságának egy-egy
versét is. A zenei mûsorszá-
mokat a helyi általános iskola
kis diákjainak furulyajátéka és
Horváth László igazgató gitár-
muzsikája tette emlékezetessé.

A tanulókat felkészítõ
tanárok zenés produkcióval
álltak a közönség elé, ahol le-
hetõséget kaptak a helyi iro-
dalomkedvelõk is kedvenc ver-
sük elmondására.

Az estébe nyúló rendez-
vényen elfogytak a hozott ver-
sek és elhalkult a furulyaszó,
és azzal a reménnyel zárult az
irodalmi találkozó, hogy e szín-
vonalas program résztvevõi vá-
laszt kaphattak arra a kérdés-
re; hogy mire is való a köl-
tészet?

Török Irén

A versek mellett dalok is felcsendültek.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
szervezésével a Válic-

ka-völgye és Térsége Területfej-
lesztési és Idegenforgalmi Tár-
sulás településén élõ szõlõs-
gazdák 2012. április 21-én,
szombaton mérették meg bo-
raikat az I. Válicka-völgyi Bor-
mustrán. A 11 település közül
öt helyrõl érkeztek a borok:

20, 8,
10,

6, pedig 9,

Kertbarát Kör - Tófej
Egyesület

Bakról Baktüttõsrõl
Bocföldérõl Pusztaszent-
lászlóról Tófejrõl

Térségi borverseny Tófejen

összesen 53 minta került a
megye elismert borbírái elé. A
külön meghívóban értesített
polgármesterek közül

(Sárhida),
(Tófej) és

(Bocfölde) tették tiszteletüket
a rendezvényen.

A

és
alkotta zsûri

poharaiba a 34 fehér minta

Mázsa
Ferenc Horváth Zol-
tán Pálfi István

dr. Kántor Mónika, Var-
ga Eszter, dr. Pálfi Dénes, So-
rok Pál, Pusztai Ferenc
Vízvári Sándor

közül 8 arany -
(Tófej), (Bak),

(Bak),
(Bak),

2 minta (Bak),
(Tófej), (Boc-
földe), 15 ezüst, 11 bronz ke-
rült. A 3 rozé minta közül 1
arany - Léránt István (Tófej), 1
ezüst, 1 bronz eredmény szü-
letett. A 16 vörösbor közül 3
arany - (Bocföl-
de), (Tófej),

(Pusztaszentlászló), 7
ezüst, 5 bronz, 1 oklevél mi-
nõsítést osztott a zsûri. A meg-
tisztelõ „Válicka-völgy Bora
2012” címmel ifj. Horváth An-
tal büszkélkedhet pátria fehér
borával. A 2011. évi idõjárás
sajátosságai miatt a túlérett bo-
gyók, magas cukorfokkal, de
alacsony savakkal kerültek a
hordókba. A februári hidegek
további savcsökkenést okoztak.
A települési borversenyeken
már elõszelektált minták ki-
sebb részénél jelentkeztek ezek
a jegyek. Ezt jól tükrözi az
összesített eredmény is: 12
arany, 23 ezüst, 17 bronz és
mindösszesen 1 oklevél minõ-
sítés. A zsûri nem fukarkodott
a dicsérõ és bíztató szavakkal.

Varga Ferencné
Szommer László

Simon Gyula Horváth
Antal ifj. Horváth Antal

Léránt István
Boronyák Endre

Vizsy Csaba
Varga Jenõ Varga

János

A bõséges, jóízû vacsora
után

a jókedvû társaság kötetlen
beszélgetéssel, a megmaradt
borkészlet elfogyasztásával, a
bírákkal közös nótázással töl-
tötte az estét. A jó hangulatot
mi sem bizonyítja jobban,
hogy utolsó vendégeink fél 11-
kor indultak hazafele.

, a rendezvény fõvéd-
nöke, a zsûri, a településekrõl
érkezett vendégek és a szer-
vezõk is látva a többi település
érdektelenségét, nem adják
fel, jövõre is megrendezik a
Válicka-völgyi Bormustrát.

Talán egyszer a távoli jö-
võben és nem egy távoli ga-
laxisban, hanem a mi mikro-
térségünkben sikerül össze-
hozni egy olyan rendezvényt,
ahol félretéve a vélt vagy valós
sérelmeket, ellenszenvet, egyéb
problémákat mind a 11 telepü-
lés képviselõi le tudnak ülni
egy asztalhoz, amin jó ízû bo-
rok sorakoznak. Mert ha jól
sejtem, ez lenne a lényege és
a célja a mikrotérségi tár-
sulásnak.

alelnök
Kertbarát Kör Tófej Egyesület

(Vöröskõ Étterem, Söjtör)

Pálfi
István

Léránt Szilvia

Értékel a zsûri.
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Fõzni jó!
Csabát régóta ismerem,

nem a pehelysúlyú embe-
rek közé tartozik. Öt éve
együtt mentünk egy tár-
gyalásra. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmez-
tetett – zakó – nyakkendõ
elengedhetetlen. Másnap reg-
gel Csaba pulóverben szállt
be az autóba. Bosszúsan
mondta:

– 3 hónapja a méreg-
drága zakómat át kellett sza-
batnom, mert lefogytam.
Most meg nem tudom fel-
venni, mert újra meghíz-
tam!

– Egy jó konyhára lenne
szükséged!

– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!

– Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tablet-
ták, mozgás. A tartós ered-
mény elmaradt. Fogyott,
majd még többet visszahí-
zott. A helyzet egyre aggasz-
tóbb lett. Az orvosa szigorú
diétát írt elõ. Az elsõ hónap
után nyûgösen ment vissza
kontrollra.

– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátra-
lévõ részében sárgarépát
rágcsáljak. Lehet fõzni, fû-
szerezni – válaszolta nevetve
az orvos. Ezért Csaba fõzni
kezdett. Fogyott tovább. Bol-
dog volt. De rengeteg idejét
emésztette fel a fõzés. A
konyhája kicsi és rosszul fel-
szerelt volt. Ezért néha
kénytelen volt ételt ren-
delni, fõzés helyett. Ami mi-
att nem fogyott tovább. Et-
tõl már nem lett boldog. El-
gondolkodott, felhívott.

– Nekem egy jó konyhá-
ra lenne szükségem! Ami-
ben fél óra alatt végzek a fõ-
zéssel és a rendrakással.
Tudtok nekem ilyet tervezni
és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem vagy normális…

A
2012. április 14-én,

szombaton rendezte meg a
alkal-

mából évrõl évre meghirdetett
szavalóversenyt a településen.

– Ebben a törékeny, békétlen
békében, amelyben élünk, egy-
re több az emberhez méltó, meg-
oldásra váró feladat, jogosan ve-
tõdik fel a kérdés: kell-e a vers?
Nem lehet vitás: igen, kell. A köl-
tészet több mint egyszerû rím-
be szedett verssorok összessé-
ge. A költészet maga az élet, ol-
vassuk, szeressük az év min-
den egyes napján, mert amíg
verset olvasunk, egy pillanatra
minden más megáll... – köszön-
tötte e gondolatokkal a részt-
vevõket , az
IKSZT munkatársa, a verseny
egyik szervezõje.

A versenyre 14 gyerek je-
lentkezett: 2 óvodáskorú, 9 al-
só tagozatos és 3 felsõs tanuló.
A verseket szabadon választ-
hatták a gyerekek, a versmon-
dók sorrendjét számhúzással

Kisbucsa Községért Köz-
alapítvány

Magyar Költészet Napja

Hegedüs Márta

döntötték el. A szavalók tel-
jesítményét három tagú zsûri
értékelte:
tanítónõ, aki a búcsúszentlász-
lói általános iskolában tanított,

ta-
nárnõ, a zalaegerszegi Csány
László Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában tanít és egyben
a közalapítvány elnöke, vala-
mint , Kisbucsa
polgármestere.

Az eredményekrõl: az óvo-
dás korcsoportban

lett elsõ helyezett. Az
alsós korosztályban

végzett az élen,

Porpáczy Miklósné

Rákosiné Fábián Katalin

Takács Ferenc

Goldfinger
Blanka

Kozma
Boglárka

Goldfinger Adél Pá-
ternoszter Anna

Nyíri Fanni Kádár
Anetta Filó
Jázmin

második,
harmadik he-

lyezést ért el. A felsõ ta-
gozatban két elsõ helyezett
lett: és

, a második helyen
végzett.

Minden helyezett és részt-
vevõ értékes könyvjutalmat,
oklevelet, illetve emléklapot
kapott, valamint az elsõ helye-
zettek egy évig birtokolhatják
a vándorkupát. Kozma Bog-
lárka és Kádár Anetta a ver-
senyt harmadik alkalommal
nyerték meg, így a kupát vég-
legesen megkapták.

A szavalóverseny résztvevõi a zsûri társaságában.

Szavalóverseny Kisbucsán

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni

lehet:
92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

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.
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Az utóbbi idõben hangu-
latos gyermekmûsorok színesí-
tik közösségi ünnepsé-
geit. polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta, hogy

óvónõ veze-
tésével, elnevezéssel
jött létre és mûködik a gyer-
mekcsoport, amely az idõsek
napján és több más rendez-
vényen is fellépett, s már a falu
határán kívülre is elvitték mû-
soraikat.

– érdeklõdtünk a kis
közösséget összefogó Császár
Jánosnétól.

– A legutóbbi választást
követõen Ujj Tibor polgármes-

Böde
Ujj Tibor

Császár Jánosné
Prücskök

– Mikor, hogyan jött létre a
csoport?

Egyévesek múltak a Bödei Prücskök

ter úr felkért, hogy a kará-
csonyi ünnepségre készítsünk
a gyerekekkel az ünnepi alka-
lomhoz illõ mûsort. Ekkor
mintegy húsz gyermeket hív-
tam össze, akikkel munkához
is fogtunk. Verseket és színda-
rabokat tanultunk és ezeket
adtuk elõ karácsonykor, majd a
tavalyi idõsek napján szintén
hasonló összeállításban készí-
tettünk a vendégek számára
ünnepi mûsort. A közönség
örömmel fogadta a színdara-
bokat, verseket, dalokat, a fu-
rulyaszót… Utána adódott az
ötlet, hogy hozzunk létre egy
amatõr színjátszó csoportot.
Végül kialakult egy kilenc fõs

mag, majd kellemes meglepe-
tésként még egy kisfiú döntött
úgy, hogy csatlakozik hozzák,
így a jelenlegi létszámunk tíz
fõ. Ám, ha úgy hozza a sors,
egy-egy közös fellépéshez
ugyanúgy mozgósíthatjuk a
többi gyermeket is.

– Ha kell, akár naponta jön-
nek próbálni a gyerekek, kü-
lönösen a fellépéseink elõtti
idõszakban. Otthon tulajdon-
képpen keveset foglalkoznak a
szerepükkel a gyerekek, a ver-
seket, színdarabokat a próbán
tanulják meg szorgalmasan és
fõként eredményesen. A fon-
tosabb mûsorokon, így a falu-
napon és az idõsek napi,
karácsonyi elõadások során a
szûkebb csoport kiegészül a
többi gyermekkel. Felléptünk
már tavaly a hottói idõsek nap-
ján is, és szerepeltük a tes-
kándi Csukás Napokon is, ahol
mi is oklevelet kaptunk. Ahhoz
képest, hogy mindkét értelem-
ben egészen fiatal a csopor-
tunk, jó kritikát kaptunk, s ez

– Mi jellemezte az eddigi
felkészülést és fellépéseket?

biztatást adott a gyerekeknek.
A közönség számára emléke-
zetesek a gyerekek mûsorai: az
ötvenedik házassági évforduló
kicsit másként, a Hacsek és Sa-
jó, az Ede bácsi, a vetélkedõ
nagymamák és más, nagyobb-
részt humoros mûsorszámok.

– Úgy indultunk, hogy nem
csupán megtanulunk és elõ-
adunk színdarabokat, hanem
meséket dolgozunk fel és szi-
tuációs játékokat állítunk ösz-
sze. Bár nagyon leterheltek a
gyerekek, nem tettünk le errõl
a szándékunkról. Most egy
hosszabb darabot, a Paris Al-
máját készítjük elõ és már pró-
báljuk is… A gyerekek szándé-
ka szerint a klasszikus darabot
a mai fiatalok nyelvezetére, a
mai gyerek-szlengbe átírva dol-
gozzuk fel. Bizonyosan kitartó
munkát követel, amíg színre
kerül. Folynak a próbák, s már
készülünk a falunapra is,
amelyen zenés-táncos mûsor-
ral lépünk a községünk lakói
és a vendégeink elé.

– Tervek?

Farsang Lajos

A Bödei Prücskök a csoport megalakulásának egyéves szüle-
tésnapján: Császár Botond, Cséber Dominika, Cséber Gyula,
Farkas Renáta, Kovács Zoltán, Pilise Richárd, Salamon Ri-
chárd, Szabó Kinga, Ujj Bettina és Varró Patrik.

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675

Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2. Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32. Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990

Elérhetõségeink:

személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,

lassú jármû és pótkocsija

MINDEN TÍPUSÚ

GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
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Hosszú ideig vajúdott a
felújításával kap-

csolatos pályázat ügye, amely-
ben végül idén év elején elju-
tott a vádemelésig, majd április
3-án a

meg is kezdõdött
polgármester

pere, amelyben az ellene emelt
vád költségvetési csalás és hût-
len kezelés.

Az ügy még 2009 augusz-
tusában kezdõdött, az Ady utca
felújításával, amelyre 6 millió
forint vissza nem térítendõ
pályázati támogatást nyert az
önkormányzat. Ám az összeget
végül kamataival, részletekben
vissza kellett fizetnie a város-
nak. A pályázati pénzbõl ugyan-
is további területek: a
és utcák és részben a
mentõállomás kocsimosójának
burkolatát is elkészíttették. Mi-
vel a pályázat elszámolásának
során, a befejezett munkát kö-
vetõen – beleértve két ellenõr-
zést is – sem jelezte az eltérést
a polgármester, s nem kérte a
szerzõdés módosítását, amikor
fény derült a történtekre, a

pa-
csai Ady utca

Zalaegerszegi Városi
Bíróságon
Henczi Zoltán

Kölcsey
Erkel

Bíróság elõtt a polgármester

Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács rendelkezett
a folyósított összeg visszaté-
rítésérõl és feljelentést tett az
illetékes hatóságoknál.

A vád szerint a pályázattól
eltérõen használtak fel 932 ezer
forint értékû anyagot, így a tá-
mogatást jogosulatlanul szerez-
ték meg. Mivel a pályázati ösz-
szeget kamatostul vissza kell fi-
zetni, Henczi Zoltán polgármes-
ter ezzel 6,4 millió forint hát-
rányt okozott a városnak. Henczi
Zoltán vitatta, hogy bûncselek-
ményt követett volna el. Úgy
vélte, a személye elleni támadá-
sok eredménye a bírósági ügy.

A következõ tárgyalásra ta-
núkihallgatással és további bi-
zonyítási eljárással május 15-én
kerül sor.

Az üggyel kapcsolatos
részletes cikk honlapunkon
(www.zalatajkiado.hu) olvas-
ható a Zalatáj áprilisi számá-
nak 5. oldalán.

Négy látványsportág, közte
a képviselõi –
köztük az amatõr együttesek is
– pályázhattak a társasági adó-
ra április 30-ig. ,
az

vezetõje arról szá-
molt be, hogy élénk érdeklõ-
dés volt a klubok részérõl, an-
nak ellenére, hogy a 2012-
2013-as bajnoki idényre az
egyszerûsített pályázati lehetõ-
ség forinthatára 3 millióról
kettõre csökkent. Kétmilliós
összeghatár felett csak normál
adatlapon lehetett pályázni.

– Megtörtént az MLSZ mû-
füves pálya akciójának ered-
ményhirdetése – mondta Józsi
György. – Hévíz egy nagy- és
egy kispályára, Nagykanizsa
nagypályára, Zalakaros egy, Za-
laegerszeg három grundpá-
lyára pályázott sikerrel.

Az elsõ ütemben augusztus
31-ig épülnek meg a létesít-
mények. Május hónapban meg-
kezdõdik a beruházások elõké-
szítése. Nagyméretû mûfüves
pályára csak a Bozsik-alköz-
pontok pályázhattak. Zalában
Egerszeg, Kanizsa, Hévíz ren-
delkezik ilyen minõsítéssel, így
az utánpótlás jó körülmények
közé kerülhet a megyében. Az
MLSZ-ben hamarosan kiírják a
pályázat második ütemét is. A
beruházások 70 százalékát az
MLSZ biztosítja a társasági
adóból. Az országos szövetség
kísérleti jelleggel beindítja a
grund-programot is, ezzel a
sportág népszerûsítése a cél.
Ebben az évben megyénként
egy település lett kijelölve. Za-
lában Zalaegerszegre esett a
választás, itt 3 grundpálya épül
meg: kettõ a Városi Sportcsar-
noknál, egy pedig Andráshidán.

labdarúgás

Józsi György
MLSZ Zala Megyei Igazga-

tóságának

Cél a labdarúgás népszerûsítése
Eredményes zalai pályázatok

– Megkötöttük a szerzõdést
a grundpálya felügyelõvel –
folytatta Józsi György. – A
grund-programban azok ve-
hetnek részt, akik nem sze-
repelnek a Bozsik-program-
ban, nincsenek regisztrálva az
egyesületeknél. Mi a program
keretében elsõsorban a nõi
labdarúgást célozzuk meg. Az
UEFA programjában is nagy
szerepet kap a nõi labdarúgás
fejlesztése. Április végétõl ok-
tóberig bezárólag tart a prog-
ram. Lesz értékelés, ettõl függ
a program további sorsa.

További színes, érdekes
rendezvények várnak még a
labdarúgás kedvelõire. Május
16-án Grassroots fesztivál lesz
a ZTE-stadionban: délelõtt óvo-
dások tornája kerül megrende-
zésre, amelyen egy-egy óvis
csapattal Lendva és Varasd is
szerepel. Délután leány és fiú
csapatok mérkõzéseire, vala-
mint a 60 évesek csapatainak a
tornájára kerül sor. Tervezik
még a megyei nagypályás öreg-
fiúk bajnokság beindítását,
õsztõl, kellõ létszámú csapat
jelentkezése esetén.

B.I.

Józsi György

Húsvéti játszóház Nagylengyelben

A hagyományoknak megfelelõen játszóházban készültek –
többek között díszeket készítve – a húsvéti ünnepekre a nagy-
lengyeliek.

A jogerõs ítéletig min-
denki ártatlannak tekin-
tendõ.

Az Ady utca felújítására nyerte a pénzt Pacsa.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCA-
HOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA

DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái

LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago Maggiore-
Milánó-Vicenza-Padova ( )

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja ( )

HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország

BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
( )

SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa

PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése

SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete

PÜNKÖSD

félpanzió)

félpanzió

félpanzió

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Máj. 18-20. 32.500,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,-Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 21-31. 239.900,-Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,-Ft/fõ

Aug. 20-30. 209.900,-Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900,-Ft/fõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


