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Gombosszegi falunap színes mûsorral
Az elmúlt évben megkezdett hagyományt az idén folytatták Gombosszegen. A tavaly
felavatott faluháznál színvonalas, családias hangulatú falunapot rendezett a község önkormányzata június 17-én vasárnap délelõtt.
A hatalmas, öreg, épp virágzásnak indult hárs árnyékában
ezúttal is összegyûltek a kis
falu lakói és mindenki, akinek
kötõdése van Gombosszeghez
és fontosnak érezte a közös
ünneplést: elszármazottak, rokonok, barátok hallgatták a
szentmisét, amelyet Rába Imre plébános celebrált. A szertartást a környékbeli fiatalok

gitárjátéka és éneke tette még
ünnepélyesebbé. A szentleckét
a megjelent hívekkel a helybeli
Németh Szabolcs osztotta meg,
idézve Ezekiel könyvébõl. Rába Imre plébános szólt a
krisztusi tanok fontosságáról,
a példabeszédek értékérõl és
jelentõségérõl, a rejtett igazságok feltárásáról. A rendezvényt két szomszédvár polgármestere, Gellénházáról Farkas Imréné, Petrikeresztúrról
pedig Gérczei Mónika is megtisztelte jelenlenlétével.
Az istentiszteletet követõen
az ünnepi áhítatot szabadabb
hangulat váltotta. A kánikulai
(Folytatás a 2. oldalon)

VISA Business kártya

Miért bajlódna készpénzzel?
Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!
Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.
A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,
amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,
és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.
Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.

A nagylengyeli Tini Girls profi fellépésével szórakoztatta a
nagyérdemût.

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330

Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.
A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ
chipmemória is biztosítja.
A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának
a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.

Nincs több villanyszámla.
Termelje saját áramát napenergiából.

A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.
A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt
költségeket és díjakat számítja fel.
A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64.
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62.
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1.
8800 Nagykanizsa, Király út 39.
8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1.
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100.

Tel.: 92/511-004
Tel.: 83/510-556
Tel.: 83/560-115
Tel.: 93/326-588
Tel.: 92/351-676
Tel.: 1/343-0970
Tel.: 99/363-018

- Tanácsadás és értékesítés.
- Tervezés
- Szerelés felsõ fokon

Zalaegerszeg 06/30/9373660
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Idõskorúak ünnepe Nemeshetésen

Szárnyal a dal a szentlászlói asszonyok ajkán.
Nemeshetésen június 10-én
délután került sor a község
idõskorú polgárainak köszöntésére. A mára több évtizedes
élõéletû ünnepség az önkormányzat és a Nemeshetésért
Kulturális Munkacsoport közös munkájával került megrendezésre.
Az ünnepségre érkezõ idõseket pohárka lélekmelegítõvel várta Huszár Gábor, majd
miután mindenki elfoglalta
helyét, Magyar Kálmán polgármester köszöntõjével kezdetét vette a színes kulturális
program. Versek hangzottak el
a helyi iskolások elõadásában,
Horváth Jenõ pedig saját, Ne-

meshetés nacionáléját rímekbe foglalt költeményét mondta
el. Nótáztak a búcsúszentlászlói asszonyok, akik Kajos
Kornél tanár úr vezetésével
egyre sikeresebben szerepelnek a hasonló rendezvényeken.
Emlékezetes perceket szereztek a jelenlévõknek a Söjtöri Talpraesett Asszonykák. A
fellépõ hölgyek varázslatos keleti táncot lejtettek, csárdást
táncoltak, majd fergeteges, sok
humoros elemmel átszõtt kánkánnal zárták mûsorukat.
A fellépõ szereplõk hangulatkeltõ mûsora után a vendéglátás hétköznapibb, de korántsem elhanyagolható „mûsor-

Gombosszegi falunap
(Folytatás az 1. oldalról)
melegben jól csúszott kinek az
üdítõ, kinek a sör, kinek a
harmatos fröccs a környezõ
szõlõhegyek jófajta levébõl. A
további program változatos szórakozást kínált a népes közönségnek. A hangulatot a Nagylengyelrõl érkezett Tini Girls
táncosai alapozták meg, majd
a Petrikeresztúri Amatõr Színjátszók – pontosabban ezúttal
a legkisebbek – folytatták a
mûsort nagy tapsot érdemlõ
elõadásukkal. Teskándról a TASZACS hozta el az Ádám tragédiája címû bohózatot, amelyben saját feldolgozásban helyezték nagyon is mai szövegkörnyezetbe az örökbecsû darabot. A zalai dallamok kedvelõit pedig a gellénházi Vajda
József Népdalkör elõadása szórakoztatta.
A faluház elõtti térségen az
aprónép is megtalálta a szórakozását: büfé, kirakodóvásár,

lovas és csikós bemutató adott
színes programot piciknek és
nagyoknak egyaránt. Az önkormányzat jóvoltából az elõzetesen kiadott programhoz képest ráadásként még ingyenes
arcfestésre is sorba állhattak a
kisebbek, akiknek a képes felére a petrikeresztúri Horváth
Fanni pingált ügyesen változatos figurákat.
A hangulatos mûsort követõen az önkormányzat ízletes
vadpörkölttel látta vendégül
Gombosszeg lakóit és vendégeiket. Török Zoltán polgármester elmondta, örömére
szolgál, hogy ezúttal is sokan
megtisztelték látogatásukkal
az egyre szépülõ kis települést. A hagyományt természetesen jövõre is folytatják, hogy
Gombosszeg faluközössége és
rokoni, baráti köre minél
összetartóbb nagycsaládot alkosson.
Farsang Lajos

A helyi szervezõk lelkes csapata.
száma” következett. Töltött káposztát szolgáltak fel a közremûködõ asszonyok, sörrel is borral is koccinthattak az ünnepeltek, majd finom házi sütemények kerültek az asztalokra,
és hangulatos élõzenére táncra is perdülhettek az ünnepeltek.

Az estébe hajló órán azzal
az óhajjal búcsúztak egymástól és a közremûködõktõl az
idõskorúak, hogy esztendõ
múlva minél többen találkozhassanak a 2013. évi rendezvényen.
f.l.

Eltérõ települések, más feladatok
A Fidesz volt a leggyorsabb: a parlamenti pártok közül elsõként nevezte meg a választókerületek elnökeit. Miután Zala megyében az eddigi
öt helyett csak három országgyûlési egyéni választókerület
lesz (2014-tõl), lényeges átrendezõdés van a körzetekben.
Így elõfordul, hogy az eddig
azonos körzethez tartozó közeli települések most „elválnak” egymástól, vagyis lapjaink
megjelenési területén lévõ falvakban, városokban más a választókerületi elnök.
A Közép-Zala olvasóival
ezúttal Vigh László, Zala megye 01. számú (Zalaegerszeg)
országgyûlési egyéni választókerületének Fidesz-KDNP-s elnöke osztja meg gondolatait.
– A legfontosabb a munkahelyteremtés, ezzel kapcsolatban megkezdtem a kapcsolatfelvételt és a tárgyalásokat. A
Zalaegerszegi Ipari Parkban
mintegy 1 000 munkahely teremtését célozzuk meg. A megyeszékhely kisugárzása fontos a térség településeinek foglalkoztatására, oktatására, egészségügyére, kulturális és sportéletére – véli az elnök, aki
jelenleg az 5. sz. egyéni választókerület országgyûlési képviselõje.
– Hatalmas a körzete…

Vigh László
– Ráadásul eltérõ adottságú
települések találhatók itt. Egészen más a feladat a 60 ezres
Zalaegerszegen és a 11 lelket
számláló Iborfián.
– Érdekes helyzet alakult
ki, hiszen egy kis zalai település, Felsõrajk polgármestereként a megyeszékhely ügyeivel is foglalkoznia kell.
– Szerintem elsõsorban az
emberi kvalitás, mentalitás számít. Ez a történet nem csak
Zalaegerszegrõl szól. Változott
a helyzet. Fordítsuk meg a
helyzetet! Ha zalaegerszegi
lenne a választókerületi elnök,
akkor neki is mennie kellene a
körzet 75 másik településére,
nem csak a megyeszékhelyen
lenne feladata, kötelessége.
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Zebra a faluközpontban
– Teskándon már régóta
szerettek volna az emberek
egy gyalogátkelõ helyet, a falut
átszelõ fõutcán. A településen
átvezetõ, Zalaegerszeg - Pórszombat összekötõ úton jelentõs forgalom zajlik szinte minden nap, szünet nélkül. A falu
keleti részébõl az iskolás gyerekek is csak a forgalmas úton
átkelve érhetik el az iskolát, s a
falu lakói számára pedig a
fõutcán levõ orvosi rendelõ, a
posta és az üzletsor, boltok
megközelítése okozott már egy-

re nagyobb problémát – ismertette az elõzményeket Tóth
István Jánosné polgármester.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ az elmúlt
évben kiírt egy megfelelõ
pályázatot az országos közutak
átkelési szakaszain a forgalom
csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, valamint a jármûvek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására. Az önkormányzat benyújtotta a pályázatot a faluköz-

Falunap és megyei polgárõr nap Teskándon
Kétnapos, mozgalmas programsor várja a helybelieket és
a vendégeket Teskándon a
július 21-én, szombaton megrendezendõ Zala megyei polgárõr napon és Teskánd falunapján és másnap, vasárnap
pedig a Technoroll focikupán.
A hétvége hangulatát minden
bizonnyal már a bál megalapozza, amelyre elõzõleg, péntek este kerül sor.
A polgárõr nap szombaton
délelõtt tízkor ünnepélyes keretek közt kezdõdik, amelyen a
megye legjobb polgárõrei elismeréseket vehetnek át a Zala Megyei Polgárõr Szövetség
vezetõségétõl. A nap hivatalos
programja során délelõtt fórumot tartanak a polgárõrök,
amelyen a meghívott vendégek és egyesületenként 2-2 fõ
képviselteti magát. A nap so-

rán már reggel kilenctõl véradásra várják a polgárõröket és
civileket.
A falunapon délelõtt kilenctõl fõzõverseny és borverseny, tizenegytõl pedig célba
rúgó verseny és vízi foci kezdõdik. A kulturális programok
a sportpályán felállított színpadon zajlanak. A helyi iskolások, ovisok mûsora, néptánc,
népzene, pom-pom lányok, operett slágerek, Molnár György
harmonika mûvész és együttese szórakoztatja a közönséget.
A falunapokon Teskánd vendége lesz az erdélyi Marosoroszfalu focicsapata és képviselõ-testülete is. Az erdélyi
futballisták természetesen megmérkõznek a falunaphoz kapcsolódóan, szokásosan megrendezendõ Technoroll focikupán résztvevõ csapatokkal.

A fõutcán egyre növekvõ forgalom indokolta a közlekedési
beruházás megvalósítását.
pontban, a Petõfi utcában dezés, valamint a felfestett sárforgalmat csillapító beruhá- ga csíkok az úttesten a forzásra, amely végül az idén nyá- galom lassítását szolgálják. A
ron elkészült. A posta közelé- beruházás összege 13.955.095
ben megépített gyalogosátkelõ forint, amelybõl az önrész
a középszigettel, sárgavillogó 1.169.510 forintot tett ki.
A Magyar Aszfalt Kft.
lámpával a forgalom csillapítását és a közlekedés bizton- kivitelezésében elkészült forságát szolgálja. A Sport utcá- galomcsillapító beruházás az
ban pedig a Boncodfölde felõl idén nyáron már a közlekedõk
bejövõ szakaszon egy sebes- nagyobb biztonságát szolgálja.
Farsang Lajos
ségkorlátozó fényjelzõ beren-

Ismét ingyenes angoltanulás
Az idén ismét több zalai
településen lehetõséget ad a
Learning Enterprises Organization „Angolul tanuló falvak” programjának keretében
az ingyenes nyelvgyakorlásra.
Teskándon június 25-tõl 3
hétig tanítja a nyelvet az érdeklõdõk számára Brittany
Sue Martino amerikai egyetemistalány.
A Kemence-házban három
csoportban, délelõtt tíz órától,
délután fél háromtól és kora
este öt órától folyik a gyakorlás. A délelõtti és kora délutáni
órák a fiatalabb korosztályoké,
estefelé pedig a felnõttek veszik át a terepet, akik számára a kenyérkeresõ munkájuk

miatt ez az idõpont a megfelelõbb.
Tóth István Jánosné polgármester elmondta, hogy közel harmincan élnek az ingyenes nyelvgyakorlás nyújtotta
lehetõséggel az idei Enterprises program során. Ez a
szám is jelzi, hogy az emberek
egyre inkább érzik a szükségét
egy széles körben használható
idegen nyelv elsajátításának.
Az ingyenes tanfolyam részesei közösségi programokat is
szerveznek, valamint gondoskodnak a vendégtanár szórakoztatásáról és arról, hogy
megismerhesse környékünk
nevezetességeit.
(Farsang)

www.zalatajkiado.hu
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Seba – Egy ghanai verbita fiú látogatása
ghánai nyelvû ének tanításával
színesítette a nem mindennapi
elõadó. A gyerekek szájtátva
hallgatták Sebát, akinek a mosoly egy pillanatra sem tûnt el
az arcáról, türelemmel, szeretettel válaszolt a néha lehetetlennek tûnõ kérdésekre is.
A felsõsök foglalkozásán
hamar megmutatkozott igaz
missziós lelkülete, a kamaszodó, az élet sok területérõl kérdések megválaszolását váró, a
mindennapokban a helyüket
keresõ fiatalok között tanulságos elõadásával, az útvesztõkre
Seba atya a zalai gyermekekkel.
A közelmúltban rendhagyó
hittanórán vehettek részt a tófeji „Kincskeresõ” Általános Iskola hittanosai.
A gutorföldei és a tófeji római katolikus plébánia keresztény közössége régóta jó kapcsolatot ápol a verbita atyákkal, szerzetesekkel. Rendszeresen jelen vannak lelkigyakorlatainkon, a korábbi hittantáborokban, plébánia napokon, az
imacsoportok életében, és
minden évben nagy szeretettel

jönnek a gyermekekhez is.
Gergely atyát Lengyelországból, Éli atyát Indonéziából jól
ismerik a hittanosok. Ebben az
évben Tengan Sebastian látogatott el a hozzájuk, rendhagyó hittanórát tartava mesélt
missziós hivatásáról, hazájáról,
Ghánáról, vetített képekkel illusztrálva a távoli ország szépségeit, szokásait, életét.
Az elsõ foglalkozás a kisebb
hallgatóságnak szólt. Az érdekes elõadást vidám dalokkal,

való tapintatos, de határozott
figyelemfelhívásával
értékes
útravalót adott nemcsak a
nyolcadikos, az iskolát elhagyó
kamaszoknak, de valamennyi
felsõs diáknak, különösen a
nyári szünidõ miatt.
Az óraközi szünetekben a
legkisebbeket, az ovisokat is
meglátogatta, akiknek a pár
perces találkozás biztosan sokáig emlékezetes marad, a bátrabbak búcsúzóul boldogan
csaptak bele a hatalmas barna
tenyérbe.
-g-

HIRDETÉSÉT

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

www.zalatajkiado.hu
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Gyereknap Tófejen
Június 3-án, vasárnap az
idõjárás is kegyeibe fogadta azt
a kb. ötven 14 év alatti gyermeket és kísérõiket, akik eljöttek
a sportpályán rendezett gyereknapi programunkra. A kis
lurkók gyorsan birtokba vették
a hatalmas csúszdás ugráló-várat, amely a nap végéig teltházzal üzemelt. Akik elfáradtak,
azok sem maradtak program
nélkül, hiszen kézmûves foglalkozás keretében bábokat ké-

szíthettek, különbözõ vidám
mintákkal díszíthették az arcukat, vagy épp lufiból készült állatfigurákkal szórakozhattak.
15 órától a Palinta Társulat
foglalta el a szabadtéri színpadot, tagjai mai magyar költõk
megzenésített verseibõl állítottak össze komplex programot.
Minden daluk tartalmazott
azonnal és könnyen énekelhetõ, az ovisok illetve kisiskolások életkorának megfelelõ vi-

A bábparádé folytatódik

Tekergõk, Magamura és Zirano
Az idén még nagyobb szabású rendezvénnyé érlelõdött
a tavaly elsõ ízben megrendezett Hottói Bábparádé. A
családi vigadalom július 21-én,
szombaton délután kettõtõl
egészen este nyolcig várja a
hottói faluház környékére az
apróbb és nagyobb érdeklõdõket közelbõl és távolból.
A közönség érdekesnél érdekesebb produkciókat láthat
a délután során. Színre kerül
Pályi János: Vitéz László, Ziranó

Színház: Három kismalac, és az
ESZME: Szemenszedett mese
címû darabja. A Tekergõtérben
– csakúgy, mint az elmúlt esztendõben – ezúttal is ötletes,
izgalmas játékok várják a gyerekeket, akiket a gólyalábas
Rumi László, valamint a bábkészítõ Magamura Mûhely látnivalói is szórakoztatnak.
A vendégeket szeretettel
várják a résztvevõ mûvészek és
a község önkormányzata.
-f-

Alkalomhoz illõ volt a mûsor.
dám részeket, így a gyerekek
aktív részesei lehettek a mûsornak. A szülõk, nagyszülõk is
aktívan bekapcsolódtak a mûsorba, hiszen mindegyikünkben ott rejtõzik a valamikori
kisgyerek és együtt csillogott a
szemük a játék folyamán.
A mûsor után uzsonna várta a fáradt és éhes csapatot,
majd új erõre kapva folytató-

dott a játék. A legtöbb energiával rendelkezõk a felajánlott csokoládé díjakért még
egy futóversenyre is kaphatók
voltak.
S, hogy miként értékelték a
gyerekek a programot?
„Kár, hogy nincs minden
nap gyereknap!”- hangzott el
zárásként egy gyerekszájból!
L.Gy.

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.

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

Nagylengyel

um
ik
ar
ng
Hu

CZOTTER IRODATECHNIKA

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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„Az ének megszépíti az életet…”
Évadzáró hangverseny Gellénházán

A házigazda és a vendég kórus közös Örömóda elõadása.
Az idei nyár elsõ vasárnapján koncertet kínált a gellénházi kulturális közösség. A
2004-ben a helyi nõklub tagjaiból alakult, immár nívódíjas,
számos siker birtokában lévõ
Orchidea Kamarakórus várta
a falubeli és a környékbeli zenekedvelõket.
– Tavaly hívtuk életre évadzáró hangversenyünket hagyományõrzõ jelleggel, amelynek
keretében a környékbeli szólistáknak és együtteseknek is lehetõséget adunk a bemutatkozásra. Ez a nyári szünet elõtti

utolsó fellépésünk, majd a helyi és a szomszédos településeken megrendezett falunapokon és egyéb események alkalmával fogunk színpadra állni.
Kiemelném ezek közül is a
község falunapját – amely a
Szent Iván-nap is egyben –, valamint a karácsonyi koncertünket is. A mai összejövetelünk
pedig egyfajta örömzenélésnek is mondható – hallottuk a
karnagyi nívódíjban részesült
Kincses Ildikótól.
Gellénháza egyik legjelentõsebb mûvészeti csoportjá-

nak tagja a falu polgármestere,
Farkas Imréné is, aki meghitten köszöntötte a közönséget.
Beszélt arról a csodáról, amit a
zene tud adni a léleknek, majd
Kodály Zoltán gondolatával kívánt kellemes idõtöltést: „Az
ének megszépíti az életet, az
éneklõk másokét is.”
A koncert nyitásaként az
Orchidea Kamarakórus vonult
a színpadra összeállításukkal,
amelyben hallhattunk német
kánont, továbbá a Salve regina
és Tüzed Uram, Jézus, Rorando Coeli, a Simuljon mindig
lábad elé, valamint Baranyi Ferenc: Hódolat Liszt Ferencnek
és Farkas Ferenc: Hajnalnóta
és az Üzenet a kék bolygónak
címû mûveket, utóbbit Fridrich Eszter kísérte zongorán.
A meghívott fellépõk közül
a megyeszékhelyi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei mutatkoztak be – a 8 éve
alakult CON FUOCO Kamaraegyüttes –, tagjai reneszánsz
énekeket és táncokat hoztak
Gellénházára. A mûsor folytatásaként a 15 éve mûködõ zalaszentgyörgyi, arany diplomával minõsített Örömzene Kórus kapott lehetõséget színes

mûsoruk elõadására. Magyar
népdalcsokorral, Kodály Zoltán mûvével, valamint Taisei
gitáros dalokkal ajándékozták meg a közönséget, a közös
éneklés és muzsikálás jegyében.
A vendégkórus produkcióját Kincses Ildikó szép szóló
éneke színesítette, majd ismét
a zalaegerszegi zeneiskola növendékeinek – ezúttal fuvolásainak –, muzsikájában gyönyörködhetett a nagyérdemû.
A tartalmas délutáni program folytatásaként az Orchidea Kamarakórus könynyedebb mûvekkel lepte meg
a vendégeket, így egy angol
népdallal és a Valahol egy lány
címû ismert slágerrel, utóbbit
a dr. Papp Simon Általános
Mûvelõdési Központ igazgatója, Horváth László gitármuzsikája kísért.
Az évadzáró hangverseny
zárásaként az Orchidea Kamarakórus és az Örömzene
Kórus közös elõadásában az
Örömóda dallamai csendültek fel, lélekemelõ pillanatokat
szerezve a zenekedvelõ közönségnek.
Török Irén

II. Gáni-hegyi nyitott pincék délutánja
2012. május 26-án, szombaton került megrendezésre a II.
Gáni-hegyi nyitott pincék délutánja. A tavalyi év sikerét látva a
Kertbarát Kör – Tófej Egyesület
szõlõsgazdái idén bõvítették a
meghívott vendégek körét. Bocföldérõl 4, Söjtörrõl 5, Bakról 13,
Pusztaszentlászlóról 12, Baktüttõsrõl 3 fõ érkezetett 14 órára Németh János és Nátrán Jenõ pincéje elé felállított sátrakhoz. A házigazdák mézes pálinkával fogadták a szomszédos
településekrõl érkezõket. A helyi kertbarátokkal 70 fõsre
duzzadt csapat jókedvûen indult a felsõ hegyvégre, Gerencsér Lászlóné Marika szépen
rendezett birtoka felé.
A pincénél az alkalomra
matricázott kóstolópoharakba
fehér- és vörösborok kerültek,
mellé sajtos, tepertõs pogácsát
és perecet kínált a háziasszony.
A diófa árnyékában megterített asztalokra a második állomáson Széll István és Sipos
Dezsõ borosgazdák fehér- és
rozéborai kerültek, hozzá sajt,

pogácsa, meggyes lepény,
hagyma, kolbász, kenyér. Felvértezve az újabb borok kóstolására, elindultunk Horváth
Károly, Draskovics Tibor és
Molnár József pincéihez. Horváth Károly kemencéjébõl tálalt, gazdag feltétû kenyérlángosok gyorsan fogytak a tálcákról. A kellemes melegben a fehér- és vörösborok kitûnõ hûsítõként szolgáltak.
A hegygerincen tovább sétálva Léránt István, Boronyák
Gyõzõ, Horváth Tibor pincéihez érkeztünk. Fehér-, rozé- és
vörösborok, sajtos pogácsák,
virslis kiflik közül válogathattunk.
Varga Jenõ birtokára a jelentõs szintkülönbséget leküzdött
társaság vidáman érkezett. A
több pincébõl álló családi birtok elõtt a fehér abrosszal terített asztalon sörkifli és zsíros
kenyér várta a betérõket. A szõlõsgazda pálinkával és a saját receptû csicskenye, kivi likõrrel
kínálta a vendégeket, de fehérés vörösborból is több fajta
került elõ a pince mélyérõl.

Jó hangulatú szombat délután és este volt.
Idõközben Zoli szakácsunk
bográcsába is belekerült minden összetevõ a pincepörkölthöz. A sátrakhoz visszaérkezve
a gõzölgõ vacsora mellé kenyér, savanyúság és természetesen a pincéknél kóstolt borok is az asztalra kerültek. A jó
hangulatú szombat délutánon
nem csak az elfogyasztott bo-

roknak köszönhetõen, minden jelenlévõ jól érezte magát.
Régi futballista társak, leány és
legénykorukban együtt bálozók ismertek újra egymásra. A
harmonikaszó és dalolás kísérte jókedv este 11-ig kitartott.
www.kertbartattofej.
ingyenweb.hu
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Perjászló ismét ünepelt
László-búcsú a felújított keresztnél
Jeles ünnepet hozott a nyár
eleje ismét a Perjászló-hegyen.
Június 24-én az évi rendes
László-búcsúra gyûltek össze a
környékrõl, mintegy százötvenen. Böde, Hottó, Babosdöbréte, Dobronhegy, Csonkahegyhát, Milejszeg, Pálfiszeg
gazdái és pár újgazda városi
család is eljött a közösségi eseményre, a tavalyelõtt épített,
tavaly felszentelt kápolnához.
Az idén is volt apropója az
ünneplésnek, ezúttal a kápolna „elõdjének”, a korhadófélben levõ fakeresztnek a felújítását ünnepelték.
Az idei búcsú mellõzte a
vásári komédiát, nem volt körhinta, nem volt céllövölde, kirakodó…, így aztán a mise után
– sõt, sokan már a szertartás
ideje alatt is – a pincék elõtti
fák hûsében, vagy épp a présházban töltötték az idõt, oldott, családias hangulatban. Estefelé már többhelyütt vígan
szólt a harmonika és a sramli, s
kedélyes szomszédlátogatásba
torkollt a László-búcsú jeles
ünnepe.
A Kandikó szomszédságában hosszan elnyúló szõlõhegy

– Göcsej második legmagasabb pontja – kevéssé ismert,
bár akadnak már felfedezõk, új
tulajdonosok is. A „városiasodást” jelzi, hogy bizony már itt
is elõfordul, hogy az újgazda
ímígyen köszönti a földje sarkára lépõ fényképezõt: „Ez magánterület!” Amiben kétségkívül igaza van, meglehet, ez
már nem annak a vendégszeretõ hangulatnak az öröksége,
amelyet szerencsére még sokan õriznek itt az egykorvolt
barátságos emberek örökösei
közül. Már kevesen veszik kézbe a kapát, a metszõollót, de az
elhagyott pincék közt a keleti
és nyugati domboldalon egyaránt fel-feltûnnek a mûvelt
szõlõsorok. Ujj Tibor bödei
polgármester is az ünneplõk
közt töltötte a napot a családjával, s örömét fejezte ki, hogy
megnövekedett az érdeklõdés,
bár mint mondta, a tapasztalatai szerint egyre kevesebben
vállalják a hegyi munkát, így
annál inkább becsülni kell azokat, akik az elõdök nyomdokaiba lépnek.
Perjászló híre tehát újra
messzire ér, s tán még annál is

Perjászlóra a környezõ településekrõl is sokan eljöttek
ünnepelni.
messzebb el lehet látni minden irányba: tiszta idõben még
a Dunántúl közepén magasló
Somló és az Alpok közelebbi
csúcsai is ide-idekacsintanak a
borozgató gazdákra. Abban,
hogy Perjászlót a környéken
sikerült újra felfedezni, felfedeztetni, oroszlánrésze volt
Lakatos Ferencnek, aki 1994
és 2002 között töltötte be
Böde polgármesteri tisztségét.
Õ szorgalmazta a régi kereszt
mellett elõször a kápolna felállítását, majd idén a kereszt
felújítását. A szertartást követõen szót váltottunk a hegyen
gazdálkodó egykori polgármesterrel.
– Nagyon vegyes, több településen élõ tulajdonosi kör érdekelt az itteni kis szõlõhe-

Szünidõköszöntõ gyermeknap Kisbucsán

Biciklis ügyességi versenyt rendeztek.
2012. június 16-án, szombaton 15 órai kezdettel szünidõköszöntõ gyermeknapra került sor Kisbucsán a tornaterem és az IKSZT épület elõtti
téren. Az önkormányzat, a
Kisbucsa Községért Közalapítvány és az IKSZT közös szer-

vezésében került megrendezésre a szünidõ elsõ napján a
vidám, játékos délután, mely a
kisgyermekektõl kezdve a fiatal korosztály számára is kínált
szórakoztató programokat.
Az IKSZT sikeres pályázatának köszönhetõen egy két-

csúszdás légvárat, ugrálóvárat
és egy meglepetés játékot –
egy segwayt – biztosított a
Humán-Innov Szolgáltató Kft.
felügyelettel, ingyenesen, 6
órán keresztül a gyermekek és
fiatalok részére. A rendõrség
és a polgárõrség biciklis ügyességi versenyt rendezett a gyermekeknek, ahol minden bátor
biciklis gyermek kipróbálhatta
ügyességét az akadálypályán. A
kreatív gyermekeket kézmûves
játszóház várta, és volt aszfaltrajzverseny is, melynek témája
természetesen a vakáció volt.
A forró, nyári melegben az alapítványi tagok üdítõt kínáltak
a nagyszámú résztvevõknek,
segítõkész munkájukat ezúton
is köszönjük. A zenét a Téglagyári Megálló együttes szolgáltatta. A rendezvény este tábortûzzel és szalonnasütéssel
zárult. A szünidõköszöntõ gyermeknap programját az IKSZT
dolgozói, Hegedüs Márta és
Kozmáné Gál Bernadett állították össze.

gyekben, ugyanakkor nagyon
összetartó emberek a perjászlóiak – veti elõre Lakatos Ferenc – Nagy ünnep volt, amikor – 1979-ben – felállítottuk a
keresztet, még az újság is megírta – emlékezik a régi idõkre.
– Mivel nagyon tönkrement,
arra gondoltunk, hogy inkább
egy kápolnát építünk, s a gazdák adakozásából meg is tettük. A legjelentõsebb adományt, a költség mintegy felét
– a családunk egy messzire
elszármazott rokona, Lakatos
András adományozta. Így már
itt áll egy olyan kegyhely,
amely mellett méltó módon
megünnepelhetjük a Lászlóbúcsút. A Perjászló (régiesen
Perlászló) név egyébként, amelyet elõször az 1300-as években említenek, könnyen lehetséges, hogy egyenesen Szent
László királyunkhoz kötõdik. A
kereszt egykori felállításának
kezdeményezõi közt is voltak
Lászlók, így például Makasics
és Csejtei László. Örülök, hogy
sikerült szépen felújítani, s külön köszönet illeti érte a
milejszegi Németh Józsefet, aki
a kereszt fém alkatrészeit pótolta és helyrehozta. Így az
összefogás eredményeként minden évben együtt ünnepelhetünk itt, Göcsej tetején – mesélte lapunk olvasói számára
Lakatos Ferenc.
Farsang Lajos

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

Az ünnepi könyvhét jegyében

Kanda Pál mûsorát Z. Lukács Sándor gitármuzsikája kísérte.
A könyvünnep immár több
mint nyolcvan éve hagyományosan a magyar irodalom kortárs íróinak seregszemléje. Az
idõk során a könyvnapból
könyvhét lett országosan, így
Zala megyében is, ahol idén 42
rendezvény zajlott. Gellénháza Község Önkormányzatának és a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtár szervezésében zenés színpadi produkció megtekintésére várták
a helyi irodalomkedvelõket.
Pál Éva, a könyvtár munkatársa dicsérte a falu aktivitását –
amelyet a kultúra terén mutat –,
majd rövid áttekintéssel szolgált e jeles nap gazdag múltra
visszatekintõ eredetérõl és napjainkban megélt jelentõségérõl.
– Supka Géza író, újságíró,
történész, mûvelõdéstörténész,
polihisztor 1927-ben a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedõk Országos Egyletének
közgyûlésén vetette fel a következõ gondolatokat: „Az évnek
egyik napján az ország minden
városában és falujában könyvnap rendeztessék, amely az
írót és a közönséget közvetlen

kontaktusba hozza egymással,
ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás, és a könyvkiadás mûvészete is kimenjen az
utcára, éspedig ingujjban, közvetlen, bohém formában”. E
kezdeményezésbõl 1929-ban valósult meg elõször a könyvnap,
majd az idõk során egy hetes
ünnepé bõvült. Az idei, 83. ünnepi könyvhétre és a 11. Gyermekkönyvnapokra 95 kiadó
335 újdonságot jelentetett meg
– magyar szerzõk mûveit –, és
ebbõl 46 a gyermekekhez íródott – hallottuk a szervezõ
könyvtárostól.
A Gellénházára hozott mûsort Simonyi Imre, erdélyi születésû költõ verseibõl állította
össze és adta elõ Kanda Pál, a
Hevesi Sándor Színház színmûvésze, Z. Lukács Sándor elõadómûvész zenés kíséretében.
A József Attila-díjas költõnek
16 kötete jelent meg. Költészetének gyökerei szülõföldjébõl, majd a bihari tájon történõ felnõtté válásból táplálkoztak. Az ez alkalommal hallott mûvek az útkeresés állomásait tárták a hallgatóság elé,

2012. június

utalva a szülõföldre, születésre
és a hazára, végül a hazatalálásra. Mindeközben ismert és kevésbé ismert dallamok fûzték
össze a színmûvész által tolmácsolt gondolatokat, köztük
Kiss Szilvia színmûvésznõ
temperamentumos elõadásában, egy napjainkban íródott
dal: „Talán eltévedt kicsi századosom, Nálunk régen nincsenek katonák…”
A tartalmas és pergõ színpadi produkciót követõen Pál
Éva könyvtáros mutatta be a
mûvészeket, majd kötetlen beszélgetésre hívta a gellénházi
közönséget. Így fény derült arra is, hogy Kanda Pál verses
összeállítása miért is esett Simonyi Imre mûveire.
– Számos olyan költõnk
van, aki nem annyira közismert, de érdemes alkotásaikra

odafigyelni. Én 14 évesen ismertem meg Simonyi Imre
verseit, amelyek azóta is elkísérik az életemet – közölte a
mûvész, akinek vallomását nagy
átéléssel elõadott színpadi játéka támasztja alá.
Z. Lukács Sándor gitármuzsikájával és a különbözõ hangulati világot sugárzó dalok
elõadásával aktív részese volt a
szövegvilágában és zenéjében
is vibráló játéknak. Pál Éva
méltatta a zenész eddigi pályafutását, így a dalszerzõrõl megtudtuk azt is, hogy a közelmúltban nemzetközi díjban részesült. A produkció zárásaként a dalszerzõ, Keresztury
Dezsõ: Cserebere címû versének soraival köszönt el: „Ezért
szólíts tégednek, ezért hívlak
engemnek.”
Török Irén

„Szárnyaló” receptek
Zöldséges pulykaragu
Hozzávalók: 1 kg pulykamellfilé vagy kicsontozott
pulyka felsõcomb, 2 nagyobb
fej vöröshagyma, néhány gerezd fokhagyma, 3-4 zöldpaprika, 2-4 paradicsom, 50 dkg
zöldborsó (friss vagy fagyasztott), só, bors, morzsolt majoránna, morzsolt kakukkfû,
õrölt kömény, tört pirospaprika, 2-3 babérlevél, 1 dl olaj
vagy egy csapott evõkanálnyi
sertészsír, kevés tejföl, rizs,
petrezselyem.
Elkészítés: A pulykahúst
leöblítem, majd felkockázom.
A zöldségféléket (vöröshagyma, fokhagyma, zöldpaprika,
paradicsom) felaprítom. A zsiradékot felhevítem, s elõször
a kockára vágott pulykahúst,
a felaprított vöröshagymával
fedõ alatt, kevergetés mellett
párolom. Majd hozzáadom az
apró kockára vágott zöldségféléket (fokhagyma, zöldpaprika, paradicsom), a zöldbor-

sót kivéve. Hozzáadom a fûszereket (morzsolt majoránnát, morzsolt kakukkfüvet,
õrölt köményt, ízlés szerint a
sót, borsot, a tört pirospaprikát és a babérleveleket), és
ezekkel együtt fedõ alatt félig
puhára párolom. Ezután adom
hozzá a zöldborsót, és teljesen készre fõzöm. A végén a
babérleveleket kiszedem. Ha
kevés tejföllel megöntözöm,
még finomabb lesz. Párolt rizst
adok hozzá, és fodros petrezselyemlevélkékkel díszítem.
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

2012. június
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Falunap a helyi értékek jegyében
Fõzni jó!
Ezért hívtuk magát…

Demjén Ferenc fellépése sokak számára a nap fénypontja volt.
A 2012-es Szent Iván NapFalunap a reggeli órákban tekeversennyel, majd motocross
és terepjáró bemutatóval indult Gellénházán.
– Önkormányzatunk a sikeresen benyújtott Leader pályázat eredményeként, a „Helyi
érték rendezvénye” címmel,
250.000 Ft-hoz jutott. Az elnyert összegnek és az önkormányzat e célra elkülönített
anyagi fedezetének köszönhetõen az idei falunap sok tekintetben más, mint az eddigiek.
Gondolok itt a bõvebb programajánlatra, a vendégfellépõk
számára és a sztárvendég meghívására. Célunk volt továbbá,
hogy a faluban mûködõ csoportokat, egyesületeket – köztük az idén 70 éves Olajmunkás Sport Egyesületet – igyekeztük jobban bevonni a falunapi eseményekbe – informált
bennünket Farkas Imréné polgármester asszony.
A község orvosi rendelõjében – a település védõnõjének
és a helyi háziorvosi szolgálat
asszisztensnõjének közremûködésével – egészségnapot tartottak.
– Nagy volt az érdeklõdés,
szép számmal keresték fel a
rendelõt a falubeliek. A Zalaegerszegrõl meghívott szakemberek 6 féle szûrõvizsgálattal
várták a lakosokat. Ez az alkalom arra is szolgált, hogy megszervezzük és lehetõvé tegyük
az itteniek számára a feliratkozást arra a buszra, amely a tüdõszûrõ vizsgálatra viszi õket –
hallottuk Bödõcsné Lukács
Andrea asszisztensnõtõl.
A mûvelõdési ház elõterében a Földgázszállító Vállalat vándorkiállításának megnyitására került sor, melyet Farkas László nyugalmazott üzemvezetõ ajánlott a közönség figyelmébe.
A délutáni órákban a helyi
mûvészeti csoportok és a vendégfellépõk vették birtokba a
színpadot. Elsõként az Albatrosz Táncegyüttes dinamikus
produkcióját láthatta a közönség, melyet a Galagonya Citeracsoport mûsora követett,
majd a számos sikert elért Vaj-

da József Népdalkör és az
Orchidea Kamarakórus, valamint a nagy múltú KISZÖV
Néptánccsoport, késõbb a Teskándi Amatõr Színjátszók. A
fellépõk közt újdonságként
szolgált a zalaegerszegi „Ezer
Rózsa Kertje” hastánccsoport.
– A hagyományossá vált fõzõverseny eredményének elbírálása és jutalmazása eltérõ az
elõzõ esztendõkhöz képest. 11
csapat mérettette meg magát a
fõzés terén, amelyeket önkormányzatunk csapatonként
8.000 Ft-tal támogatott. Ez
alkalommal egy vándor fakanál
kerül átadásra a gyõztes számára – közölte a polgármester
asszony.
A zsûri döntése alapján a
fõzõverseny elsõ helyezettje a
helyi Fodor János, aki babgulyásával érdemelte ki, hogy a

vándor fakanál elsõ tulajdonosa legyen. Míg a többi csoport
és baráti társaság – köztük a
Gellénházi Nyugdíjas Klub, a
Dalkör, a Nõklub, a Buda-hegyi gazdák, a MotoCross egyesület és a polgárõrök, valamint
Czigány Róbert és csapata –
emléklapot kaptak.
Az esti program egy sokak
által várt vendégmûvész produkciójával vette kezdetét. A
több mint négy évtizede a pályán lévõ Kossuth-díjas elõadómûvész, Demjén Ferenc lépett színpadra, majd felcsendültek az általa komponált ismert és méltán népszerû dalok.
A gellénházi falunapi forgatag távcsöves bemutatóval, a
bátrak részvételével tûzugrással és a táncolni vágyóknak utcabállal zárult.
Török Irén

Andrásnak az otthona
már kezdett egy öreg autóra
hasonlítani. Egyre gyakrabban ment tönkre valami.
Már nem volt olyan szép, ittott megkopott az elmúlt
évek alatt. De ami legjobban zavarta, hiányoztak
azok a modern megoldások,
amitõl jobban érezte volna
magát. Ezért eldöntötte, ez
így nem mehet tovább. Itt
az ideje, hogy belevágjon a
lakásfelújításba. Ez azonban
nem olyan egyszerû.
Eltelt egy év, a felesége
is egyre türelmetlenebb lett.
Már a barátaik elõtt is szóvá
tette a felújítás elmaradását.
Ilyenkor András mindig elmondta: – ha csak festésre
és bútorcserére lenne szükségünk, már régen készen
lenne. De én ennél többet
akarok! Ha már nekiállunk,
akkor hozzunk ki többet az
otthonunkból. És sorolni
kezdte, hol és min akar változtatni. Ilyenkor a barátai
döbbenten néztek rá:
– Szerinted hogyan lehet megoldani? Azt nem tudom – válaszolta. De egy jó
szakember biztos megtalálja
rá a megoldást. Ezért felhívott. A helyszíni felmérés
során láttam, hogy a feladat
nem egyszerû, de nem reménytelen. Minden szaktudásunkat bevetettük azért,
hogy András vágyai teljesüljenek.
Elkészítettük a 3D-s látványterveket, a költségvetést, a munkák ütemezését.
Újra találkoztunk. Átbeszéltünk minden részletet a
gyártás és a beszerelés elõtt.
András és felesége elégedett
volt a tervekkel.
– Hát megmondom õszintén, nem volt egyszerû a terveket összehozni.
– Tudjuk, ezért hívtuk
magát …
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zalaszentmihályfán kitáncolták a májusfát
polgármester, aki kezdettõl
fogva fontosnak tartotta az
együttes munkát a földrajzilag
kissé távolabb esõ, ám a közös
munkában annál inkább összetartozó falurésszel.
A közösségi tér és sportpálya megelevededett a kettõs
rendezvény délutánján – ugyanis a gyermeknapot is ez alkalommal tartották meg. A délután izgalmas perceket tartogatott a különféle vetélkedõk
résztvevõi s szurkolói számára.
Célbadobó verseny, íjászat, kötélhúzás, aszfaltrajz, gólyalábas
futóverseny, bringás ügyességi
vetélkedõ, valamint a nem kis
derültséget okozó cseresznyemagköpõ verseny követte egySikert arattak a lovasok a zalaszentmihályfai rendezvényen.
Hottón ezúttal a zalaszentmihályfai településrész adott
otthont a hagyományos májusfa-kitáncolásnak, amelyet június 9-én, szombaton rendezett meg az önkormányzat.

– A kitûnõ hangulatban
megtartott rendezvény fõszervezõje Kovács László zalaszentmihályfai önkormányzati
képviselõtársunk volt – osztotta meg velünk Vincze Ferenc

ORMÁNDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2012. július 14-én szombaton

FALUNAPOT

szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívom a környezõ
községek szórakozni vágyó lakosságát.
PROGRAM:
09.00 órától: Fõzõverseny
13.00 órától: „Ormándlak krónikája” c. könyv bemutatója
a szerzõvel, Cseh Valentin történész,
múzeológussal
14.00 órától: Fõzõverseny eredményhirdetés
17.00 órától: Betli Duó mûsora
18.00 órától: Sramli Kings mûsora
19.00 órától: Szabadtéri buli a Roller zenekarral
A rendezvény helyszínén 13.00 órától rendelkezésre áll
légvár, vízifoci és játszóház, melyet térítésmentesen használhatnak a jelenlévõk.

Vakáció!
Véget ért a tanév, a diákok
a közelmúltban kézhez vehették egész évi munkájuk tükrét:
az év végi bizonyítványt. Így
volt ez a pusztaedericsi gyerekekkel is, akiknek június 16-án
volt a tanévzáró-ballagó ünnepség a tófeji „Kincskeresõ”
Általános Iskolában.
Valamennyi edericsi tanuló eredményesen zárta az évet, kinek
jobb, kinek kevésbé jó jegyek
kerültek a bizonyítványába, tehetségtõl, szorgalomtól, lehetõségektõl függõen. Két nyolcadikos fiú ballagott „el” az iskolából – Horváth Patrik és
Lenner Márk –, helyükbe a
következõ tanévtõl sajnos csak
egy kisdiák lép. Az idei évben
a 10 tanulónkból 3 kisdiák is
– mindhárman 1. osztályosok
– könyvjutalmat vehettek át

mást. Az apa-fiú focimeccs szintén hozott izgalmas pillanatokat, s a lovaglás iránt érdeklõdõket pedig a lovasbemutató
szórakoztatta. A vendéglátásról is gondoskodtak a szervezõk, a gyermekeknek hot-dog
és palacsinta, felnõtteknek
bográcspörkölt biztosította a
megújuló energiát.
Este hattól a Kishottói Népdalkör foglalta el a színteret és
adott színvonalas mûsort a
publikum számára, majd a Kiszöv Senior néptáncbemutató
következett. Végül a sötétedés
kezdetével megkezdõdött a májusfa kitáncolása, amelyet hajnalba torkolló mulatság zárt.
Farsang Lajos

jó tanulmányi eredményükért,
egész évi szorgalmukért, teljesítményükért. Büszkék vagyunk
Gergály Ramóna, Varga Fruzsina és Bedi Balázs tanulóinkra, bízunk benne, hogy a
következõ években is szép
eredményeket érnek el, szorgalmukkal, jó tanulmányi eredményükkel sok örömet szereznek tanítóiknak, családjuknak
és az egész faluközösségnek.
A vakáció elsõ hetében, a
kánikulában jól esett a gyerekeknek a közös strandolás a
Lenti fürdõben. Reméljük, hogy
lesz lehetõségünk a nyáron több
szép, tartalmas programmal, a
szülõkkel karöltve – gazdagítani és szinesíteni a gyerekek
nyári programját, a szabadidõ
hasznos, értékes eltöltését.
-g-

Ormándlak, 2012. június 22.
Önkormányzat nevében:
Méry Zoltán
polgármester

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

Jól esett a közös strandolás Lentiben.
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A településrészek kiegyensúlyozottabb képviseletéért
Új tagok a babosdöbrétei képviselõ-testületben
Nemrégiben új képviselõk
vették át a babosdöbrétei képviselõ-testületben a két, lemondás következtében megüresedett helyet. Az új képviselõkkel, Adravecz Istvánné rámi nyugdíjas pénzintézeti dolgozóval és Ambrus Zoltánné
kökényesmindszenti nyugdíjas fogtechnikussal az elképzeléseikrõl váltottunk szót. Bár
még kevés idõ telt el a tisztségükbe való belépéstõl, részletekbe nem bocsátkoztunk, ám
mindkettõjük álláspontja igazolta Kaczor Tamás polgármester elképzelését, amely
szerint elõnyös a település
egésze számára az, hogy a testület két új tagja révén a résztelepülések is magasabb szintû
képviseletet nyertek.
Adravecz Istvánnét elsõsorban a rámi lakosság korösszetétele aggasztja. A kis településrészen alig több, mint harmincan élnek, a kétharmaduk
nyugdíjas, s tíznél is kevesebb
az aktív korú lakó.

– Már mintegy 25 éve élek
itt, ismerjük egymást és bízom
benne, hogy közösen, a közösség erejével többet tehetünk a
lakókörnyezetünkért – fogalmazta meg. – Remélem, sikerül fiatalokat ide vonzani. Egy
fiatal család épp az elmúlt idõszakban költözött Rámba. Gazdákodnak, állatokkal foglalkoznak. Kedveljük õket, barátságos emberek. Reméljük, többen is követik a példájukat, hiszen akad még itt eladó, üres
ház. A másik elképzelésem a
régi iskolaépület rendbetétele
és közösségi használatba vétele, illetve hasznosítása. Nagyon
leromlott az állapota, bár az istentiszteletek megtartására még
alkalmas. Bízom benne, hogy
sikerül valamilyen módon, például pályázati forrásból megtalálni a módját, hogy rendbehozzuk ezt a jobb sorsra
érdemes építményt. De mindent csak közösségben lehet
valóra váltani, s bízom benne,
hogy segítséget kapunk a kö-

A rámi régi iskola épülete kívül és belül is megérett a felújításra.
zös feladatokhoz a testület
részérõl.
A családias léptékû Kökényesmindszenten mintegy tizenöt család él. Errõl a településrészrõl Ambrus Zoltán Lászlóné személyével egészült ki
Babosdöbréte
képviselõ-testülete.
– Egyelõre még csak ízlelgetem a közösségi munkát, de
látom a feladatokat, amelyeket
mindenképen jó lenne véghez
vinni – tervezget Ambrus Zoltán Lászlóné. – Kökényesmindszenten például nincs
megoldva a fûtési rendszer,
nincs gáz, tehát mindenkinek
egyénileg kell megoldania, fával, szénnel, ki-ki amilyen módon fel tud készülni a télre.
Több lakásban a tartályos Totalgáz rendszerrel fûtenek, de
ennek a magas költsége ismert… A korösszetétel biztatóbb, mint Rámban, jóval fiatalosabb a településrész, itt csak
egy idõs házaspár él. A közlekedéssel sincs probléma, hiszen a Gellénháza-Bazita elágazótól alig kilométernyire fekvõ
házcsoportot érinti a 30-as

zalaegerszegi helyi buszjárat,
közúton pedig Teskándon át is
elfogadható a közlekedés.
A váltás tehát biztató. A remények szerint a következõ
idõszakban az egyes településrészek kiegyensúlyozottabb
képviselete az eddiginél jobb
közös munkára nyújt lehetõséget.
Farsang Lajos

Megyei elismerés
A Zala Megyei Közgyûlés június 15.-iki ülésén
döntöttek a kitüntetõ címek
és díjak adományozásáról.
Lapunk megjelenési körzetében „A szociális gondoskodásért” díj elismerésben részesült Soós Lászlóné
tófeji gondozó.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
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e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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AKCIÓ
A Széchenyi István Hitelszövetkezet
akciós számlavezetési ajánlata magánszemélyek részére!
Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén
a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja
a számlavezetési díjat
és 1 évig
a bankkártya díjat

Fürödjön, pihenjen a megye közepén,

Pusztaszentlászlón,
az Aqua Barbara Termálstrandon!
0

50 C-os kúthõmérsékletû, nátrium-hidrogénkarbonátos
gyógyhatású
termálvíz táplálja az 1,7 hektáros területen
lévõ:
0
2
27 C-os sportmedencét (375 m )
0
2
35 C-os macimedencét (350 m )
32 0C-os gyermekpancsolót (180 m2)
40 0C-os 3 ülõmedencét (27 m2)

• Csoportoknak kedvezmény
• Szép-kártya elfogadóhely
• Ingyenes fürdõzés születésnaposoknak
• Minden pénteken és
szombaton éjszakai
fürdõzés
20.30 - 24 óráig

A strand nyitva tartása: minden nap 10.00 - 19.00
További információk: 36 20/432-3333

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:
Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók
Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64.
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62.
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1.
8800 Nagykanizsa, Király út 39.
8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1.
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100.

Tel.: 92/511-004
Tel.: 83/510-556
Tel.: 83/560-115
Tel.: 93/326-588
Tel.: 92/351-676
Tel.: 1/343-0970
Tel.: 99/363-018

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Aug. 1-5.
72.900 Ft/fõ
PRÁGA- kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug. 2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT: Róma-Pompei-Capri-AmalfiPositano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER
Aug. 18-20.
39.900 Ft/fõ
Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug. 19-25.
102.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 7-9.
42.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA szigete
Szept. 12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept. 13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
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

