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A rekkenõ nyári napok
utolsó szombatján ünnepi nap-
ra ébredtek Hottón, ahol szí-
nes falunapi rendezvényre és a
község dombján emelkedõ fel-
újított átadására ke-
rült sor. A kora délelõtti órák-
ban megkezdõdtek a közössé-
gi programok, így a terepjáró
tájékozódási verseny, az önkor-
mányzatok, baráti társaságok
közötti fõzõverseny, valamint a
kispályás labdarúgó kupa és a
családi sportverseny. A dél-
után fõ eseménye az újjáépí-
tett faluház épületének avatá-
sa volt.

faluház

Falunapi vigalom faluházavatással Hottón
Kultúra, versenyek és égbõl pottyant ajándék

– 2010-ben, polgármester-
ré választásom idején ígéretet
tettem a falu lakosságának,
hogy a négy év alatt el fog
készülni a faluház, amely na-
gyon leromlott állapotban volt
már évtizedek óta. A község
lakóinak hihetetlen összefogá-
sa segítette a terv megvalósítá-
sát, természetesen az átgon-
dolt és kellõen kivitelezett
szervezés mellett. Az épület
átépítésének tervrajzát Csá-
szár János bödei tervezõ ké-
szítette, majd 2,5 hónap eltel-
tével vállalkozók és az itteni
emberek társadalmi munkájá-

nak eredményeként valósulha-
tott meg teljesen önerõbõl.
Szinte mindenki hozzátette
keze munkáját, hogy ma ünne-
pelni tudjunk. Számos ter-
vünk, ötletünk van arra vonat-
kozóan, hogy milyen célra
fogja a település használni az
új közösségi színteret. Helyi
programok közül említhetném
a vetítéseket, különbözõ össze-

jöveteleket, helyi civil és mûvé-
szeti csoportok találkozóit – hal-
lottuk a lelkes szavakat

polgármestertõl.
Az ünnepi pillanatok elsõ

részében - az itt
élõ fafaragó
népi iparmûvész leánya – fu-
volajátékát hallhatta a közönség,
majd a térség országgyûlési

Vincze
Ferenc

Balogh Zsófia
Balogh Mihály

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Zirconium

1,7 m -es kalodás,

házhoz szállítva

megrendelhetõ a

fafeldolgozóban

3

kályhakész tûzifa

kemendollári

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY

Érdeklõdni: 30/901-97-97

A naptári nyár utolsó szom-
batján, egész napos rendez-
vény helyszíne volt a

, ahol ha-
gyományokat felelevenítõ, ge-

gellén-
házi mûvelõdési ház

Szépkorúak mûvészeti megmérettetése

nerációkat felölelõ értékek ke-
rültek a középpontba. A

és
a

Vajda
József Népdalköri Egyesület

Gellénházi Nyugdíjas Klub

A Sárhidai Dalkör népdallal és színjátszással is színpadra lépett.

A faluházavató felemelõ pillanatai.
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Falunapi vigalom faluházavatással Hottón
Kultúra, versenyek és égbõl pottyant ajándék

képviselõje, kö-
szöntötte az egybegyûlteket.
Beszédében hangsúlyozta a
falvak élni akarását, közösség-
formáló szerepét, visszavetítve
a történelem fonalát egészen
az 1848-as évekig.

Mondandóját
néhány sorával nyomatékosí-
totta: „A falu mindig megma-
rad, a falu mindig egy marad:
A falu mindig szent marad!”

Mindeközben a magasból
ejtõernyõs ereszkedett alá, aki
a falu legidõsebb polgárának, a
93 éves bácsi-
nak meglepetés dobozt nyúj-
tott át. Az ajándék tartalma egy
jelképes kulcs – a faluban élõ
báb, díszlet és jelmeztervezõ

keze munkája
– amelyet, Lajos bácsi Hottó
legfiatalabb lakójának adott
tovább. Ily módon a község
legkorosabb és legfiatalabb
lakója – a polgármesterrel és
Vigh Lászlóval közösen – fel-
avatták a felújított és megszé-
pült faluházat. A település ve-
zetõje által mondott megható
szavak utaltak e létesítmény
jelentõségére, melyet a község

Vigh László

Vass Albert

Hári Lajosnak

Boráros Szilárd
életében betölt, arra a sok-sok
segítõ kézre és példátlan ösz-
szetartásra, amivel az épület el-
nyerte mai formáját. A szalag-
átvágás felemelõ pillanatát kö-
vetõen mindenki elõtt kinyílt a
faluház ajtaja. A tágas tereket,
nagytermet, valamint korszerû
mellékhelyiségeket, pincerészt
és orvosi rendelõt, illetve a
helytörténeti kiállítást is magá-
ba foglaló épület került ily
módon az itt élõk birtokába.

A kis település középpont-
ja igazi kavalkáddá alakult. Az
árnyas fák körül 15 csapat ké-
szítette az ételeket, a focipálya
melletti tisztáson ugráló-vár,
vízi foci, kutyabemutató, má-
szófal és paintball várta a bát-
rabbakat. A lányoknak, fiúk-
nak arcfestésre és csillámteto-
válásra is lehetõségük volt. A
rendezvénysátor a kulturális
mûsorszámoknak adott helyet,
ahol a helyi és a szomszéd köz-

ségek csoportjai álltak szín-
padra: a
vidám dalcsokorral, a zalabol-
dogfai
tánccal, a
és a . Zenés
összeállítást hozott a

két mûvésze,
és

, akik operett és musi-
cal dalokkal lepték meg a kö-
zönséget. A színpadi elõadások
a Petõmihályfáról érkezett

, majd a
nívódíjas

produkcióival folytatód-
tak. A késõ délutáni ünnep-
lést a és
a zenekar klasszikus
rock elõadása színesítette. Az
önfeledt szórakozást a ver-
senyek eredményhirdetése
követte.

A falunapi vigadalmat az
önzetlen munka és összefogás
eredményeként elkészült falu-
ház átadása, valamint egy tar-
talmas kulturális fesztivál tett
emlékezetessé, amelyet a
bulizenekar muzsikája kísére-
tében éjszakába nyúló zenés-
táncos est zárt.

Kishottói Népdalkör

7 szoknya 7 nadrág
Hottói Gézengúzok

Bödei Prücskök
Hevesi

Sándor Színház
Hertelendy Attila Foki Ve-
ronika

Nap-
raforgó Táncegyüttes

Zalai Táncegyüt-
tes

Leslie Night Country
Fõnix

Légió

Török Irén

A számos sikert elért Kishottói Népdalkör is színpadra állt.

Teskánd Önkormányzata
még 2009-ben adott be pályá-
zatot az EMVA III. tengely Fa-
lumegújítás és Fejlesztés cí-
men. A pályázat elbírálásá-
ról 2011 decemberében kap-
tak értesítést, mégpedig azt a
jó hírt, hogy 9 millió forintot
nyertek elképzelésük valóra
váltására.

„Egy európai falu temetõkertje”

– Mit sikerült megvalósíta-
ni ebbõl az összegbõl?

Tóth István Jánosné
Németh Ágnes

– kér-
deztük

polgármestert.
– A temetõ elõtti kavicsos

parkoló aszfaltos felületet ka-
pott. A sírkertnél így 11 gépko-
csi tud szabályosan parkolni. A
temetõben kialakításra került
egy térburkolattal ellátott feljá-

ró út. A kaput kicseréltük, szá-
mos új bokrot és fát ültettünk.

– A térburkolást és a kerí-
tés építését a teskándi Szekér
Bt. végezte, az aszfaltozás és a
parkoló építése a Magyar Asz-
falt Zrt. nevéhez fûzõdik. A
projekt mûszaki ellenõre a
Zalaber Kft. volt. Érdekessége

– Kik voltak a kivitelezõk?

a beruházásnak, hogy mivel
2009-es árajánlatok voltak a
projektben, így nem volt egy-
szerû a kivitelezõk dolga, hogy
a három évvel ezelõtti áron va-
lósítsák meg ugyanazt a tartal-
mat. Megoldották ezt a felada-
tot, így szebb, korszerûbb,
gondozottabb lett a teskándi
temetõ és a parkoló.

(Folytatás az 1. oldalról)
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A fenti cím annak a szövet-
ségnek a jelmondata, melynek

község is tagja.
A

története 2000-
re nyúlik vissza, ekkor volt az
elsõ találkozó, melyen 12 tele-
pülés vett részt. A Szövetség
XIII. Nemzetközi Találkozójá-
nak 2012. augusztus 23-26-a
között a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei
adott otthont.

Az idei találkozón már 27
település vett részt, szerte Ma-
gyarországról és a határokon
kívüli magyarlakta területek-
rõl,

. Sajókeresztúr 1572

Petrikeresztúr

Keresztúr Nevû Települések

Szövetségének

Sajókeresztúr

Romániából, Ukrajnából,

Szerbiából

„Nevünk és szívünk összeköt”
lakosa fogott össze a rendez-
vény sikerérért, és nem volt hi-
ába, hiszen jó hangulatban, re-
mek programok között zajlott
a 3 napos rendezvény.

Az ünnepi megnyitóra pén-
tek délelõtt került sor. A ren-
dezvény fõvédnöke,

, vidékfejlesztési
miniszter köszöntõ levélben
üdvözölte a találkozón megje-
lent közel 1000 keresztúrit.
Köszöntötte a megjelenteket

polgármestere, a szövetség
elnöke, Sajóke-
resztúr polgármestere,

a térség országgyûlési
képviselõje is.

dr. Faze-

kas Sándor

Kovács József, Balatonkereszt-

úr

Kollár Miklós,

Csöbör

Katalin,

Pénteken és szombaton sor
került a résztvevõ települések
kulturális bemutatóira. Köz-
ben állandó programokat kí-
nált a termékfesztivál, a kéz-
mûves mûhelyek, az arcfestõ, a
játszóház és hagyományõrzõ
vetélkedõk. A községben utas-
kísérõvel mini vonat kínált be-
járást. Volt autóhifi bemutató,
madár-és hüllõkiállítás.

Természetesen a sokszínû
programrengetegben komoly
dolgokról is szó esett. Szombat
délután tartotta közgyûlését a
szövetség, ahol a szövetség
munkáján kívül az önkormány-
zatok feladatairól, nehézségei-
rõl is tárgyaltak a polgármeste-
rek. Többek között szóba ke-
rült a közbiztonság helyzete, a

közigazgatási reformokkal, a
jövõ évi költségvetéssel kap-
csolatos találgatás is.

Vasárnap délelõtt ökume-
nikus istentiszteletet követõen
rendezték meg a záróünnepsé-
get Sajókeresztúr mûemlék re-
formátus templomában. Itt ke-
rült sor a szövetség vándor-
zászlójának továbbadására a
2013-as rendezõ település pol-
gármestere számára. A petrike-
resztúriaknak jövõre nem kell
messze utaznia: zalai település,

lesz a fõrende-
zõje a 2013-as találkozónak. A
közelség és a baráti kapcsolat
azonban feladatot is hoz, társ-
rendezõként vesz részt a kis
göcseji település a mun-
kákban.

Murakeresztúr

A felvétel a megnyitó ünnepségen készült.

Kertbarát körünk

Bakon III.

Pántlika Folklórfesztivál és

Kézmûves Vásárra.

idén is
meghívást kapott az augusztus
20-án megrendezett

A tavalyi rendezvényhez
hasonlóan idén is sokféle kós-
tolóval vártuk standunkhoz az
érdeklõdõket. Házi lekvárok
kajszibarack, szilva, meggy,
málna, csicskenye, ribizli, sze-
der, eper, vegyes és igazi kü-
lönlegességként sárgarépa íz-
ben sorakoztak. A sütemények
közül zsírban sült perec, házi
kürtös kalács, fahéjas keksz,
ostoros rétes, barack, körtés
csoki muffin, meggyes lepény,
diós habos, túró fánk, szilvás

Tófejiek a Pántlika Fesztiválon
túrós, házi ropi, linzer került a
tálcákra. Friss gyümölcsökbõl
almát, körtét, szõlõt, szilvát, kí-
náltunk. Újdonságként a nagy
melegben citromos-mentás li-
monádét ajánlottunk a házi na-
rancs, gyömbéres körtelevek
mellett. Az egészséges ételeket
házi vega pástétomos, friss
zöldcsírás kenyérfalatkák, cu-
kormentes muffin, cukormen-
tes tea képviselték. A legna-
gyobb sikert a saját gyûjtésû
gyógynövényekbõl (hárs, csip-
kebogyó, kamilla, csalán, bod-
za) készített vegyes tea aratta.

Régi ismerõsök és új barátok
jártak standunknál, a biztatás és
elismerés az idén sem maradt el.

Régi ismerõsök, új barátok fordultak meg a tófeji standnál.
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A Zala völgyének rendezett
kis településén, az idei
falunap igazi zenés, táncos vi-
galommá kerekedett. A telepü-
lés közösségi háza elõtti téren
hatalmas sátor várta a helyie-
ket és az idelátogató vendége-
ket az egész napot kitöltõ szá-
mos program megtekintésére.

, a község polgármes-
tere köszöntötte a megjelen-
teket, aki kiemelte e várva-várt
esemény jelentõségét, majd
üdvözölte a társközségek kép-
viselõit és a helyi lakosokat, va-
lamint a faluból elszármazot-
takat egyaránt.

– Második éve, hogy nagy
lelkesedéssel szervezzük meg
a falunapot, amelyet a megye-
székhelyi József Attila Városi
Könyvtár mellett az önkor-
mányzati testületünk minden
tagja – beleértve engem is –
két havi tiszteletdíját felajánlva
támogatta. A délelõtti órákban
vette kezdetét a rendezvé-
nyünk egyik kedvelt esemé-
nye, a fõzõverseny, amelyre 10

Bödén

Ujj Tibor

Falunapi forgatag a barátság jegyében Bödén

csoport nevezett be, ebbõl há-
rom helyiekbõl álló csapat. Az
ételek készítéséhez szükséges
alapanyagot az Oszlop '97 Bt.
szponzorálta. A környékbeli
településekkel ily módon is le-
hetõségünk van ápolni a már
meglévõ és a most bontakozó
baráti kapcsolatokat, hiszen re-
méljük, hogy a következõ esz-
tendõtõl azonos hivatalhoz fo-
gunk tartozni, mint társköz-
ségek, így Zalaszentgyörggyel
és Zalaboldogfával is – tájékoz-
tatott bennünket a polgármester.

A zsáktelepülés közepén el-
terülõ tisztáson lovaglási lehe-
tõség várta a kicsiket-nagyo-
kat, ahol egy népviseletet ma-
gára öltött lovas – Tóth Zoltán
– hívta és bátorította az érdek-
lõdõket. Mellette a gyerekek
részére arcfestés, vízifoci lehe-
tõségét kínálta a gumipálya és
az ugrálóvár.

– A délutáni programok
tartalmas szórakozással várnak
mindenkit, hiszen arra töre-
kedtünk a szervezés során,

hogy ne messzirõl érkezõ – té-
vébõl ismert – elõadók lépje-
nek színpadra, hanem helyi és
környékbeli, számunkra ked-
ves és népszerû zenés-táncos
csoportok. Így sok fellépõ kö-
zül meg szeretném említeni az
országos sikereket is elért Mol-
nár László nótaénekest, aki a
falu szülöttje. Õ 50 éve költö-
zött el a településrõl, aki most
Békés megyébõl, Dobozról jött
el felvidítani a bödei lakosokat
a „Nótára fel” címû mûsorával
– folytatta Ujj Tibor.

A falu sportpályáján 5 cso-
port részvételével kispályás
mérkõzésekre került sor,
amelynek keretében Teskánd
csapata aratott gyõzelmet.

A késõ délutáni órákban
került sor a fõzõverseny ered-
ményhirdetésére, ahol oklevél
és egy-egy üvegbor került ki-
osztásra. A zsûri – amely rész-
ben a szomszéd települések
polgármestereibõl állt össze –
pontozta a kakasból készült
ételek ízét, állagát, valamint a
terítés és felszolgálás módját
is. Mindezek figyelembevéte-
lével a bírálóbizottság a

csapat fõztjét találta
a legmegfelelõbbnek minden-
féle szempontból.

A gyõztes csoport
polgármesterének,

(aki rokoni szálon
kötõdik Bödéhez) hadtörté-
neti tartalmú könyvfelajánlását
kapta díjazásul. A második

zala-
boldogfai

Hajmás-
kér Köbli
Miklósnak

Za-

laszentgyörgy BÖTYE

fúvós zene-
karnak Nagy Evelin

ovisok is-
kolások

Kishottói Népdalkörnek

BÖTYE (Bödei
Öreg Tyúkok Egyesülete)

Harangláb
Népzenei Együttes

KI-
SZÖV Táncegyüttes

Török Irén

, míg a
által fõzött étel a zsûri döntése
alapján a harmadik helyre volt
elegendõ. A rendezvénysátor
színpadán jó hangulatban pe-
regtek az események, sorra vál-
tották egymást a fellépõk. Így a
szépszámú közönség tapsolha-
tott többek közt

, produk-
ciójának, a helyi és

kacsatáncának, ké-
sõbb a szomszéd település
egyik népszerû csoportjának,
a .
Nagy sikert aratott a helyi
asszonyok csoportjának össze-
állítása. A

tagjai
nem csak e nemes küzdelem-
bõl vették ki részüket, hanem
e lelkes kis közösség egyéb
rendezvényeinek szerves ré-
szét is képezik. A délutáni per-
gõ események egyik legna-
gyobb sikerét a határon innen
és túl is ismert

muzsikája
és a közel fél évszázados

közös és
egyénileg is elõadott zenés-
táncos forgataga aratta.

A szervezõk a felhõtlen
szórakozástatás mellett a ven-
déglátásban is jeleskedtek. A
vidám, játékos vigadalom
résztvevõi zenés mulatság kí-
séretében, finom vacsorával
tették emlékezetessé a 2012-es
falunap esti óráit Bödén.

A Harangláb Népzenei Együttes kísérte a KISZÖV lányainak
énekét.

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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A település sportpályáján
az idei falunapi ünnepség au-
gusztus elsõ szombatján kínált
szórakozást és tartalmas prog-
ramot a helyieknek, valamint a
vendégeknek egyaránt. A taka-
ros falu koradélutáni esemé-
nye volt a szentmise és a köz-
ség zászlajának felvonása, me-
lyet megtisztelt jelenlétével
a térség országgyûlési képvi-
selõje, és egy má-
sik képviselõ,

és a társközségek polgár-
mesterei.

– Körülbelül tíz esztendeje,
hogy a megye vezetõit, illetve
országgyûlési képviselõit meg-
hívjuk a falunapra, amely Tófej
életében jelentõs szereppel
bír. Ez alkalommal szolgál arra,
hogy az állami és a gazdasági
egységek irányítói is ellátogat-
nak hozzánk kötetlen találko-
zás céljából, amely során õk ta-
pasztalatot szereznek, mi – a
falu vezetõi – pedig építke-
zünk belõle – hallottuk

polgármestertõl.
– Minden esztendõben a

hagyományokra építve, de új
dolgokkal tarkítva szervezzük
meg a falunapi programot. A
már megszokott állandó sze-
replõk, így az

fellépése, a
és a környékbeli

mellett újdonság-
nak számít a könyvbemutató.
Az író-olvasó találkozó a tele-
püléshez kötõdõ két egykori
pedagógus írói tevékenyégé-
nek bemutatását öleli fel. A
kulturális programokon túl az
idelátogató helyi lakosok étke-
zési utalványt kapnak – tudtuk
meg a rendezvény fõszervezõ-
jétõl, .

A régi búcsúk hangulatát
idézve a kicsikre-nagyokra kör-
hinta, csúszdás ugrálóvár, vízi-
foci, arcfestés és lufihajtogatás

Vigh László,
Cseresznyés Pé-

ter

Hor-
váth Zoltán

iskola diákja-
inak Szivárvány
Dalkör tánc-
csoportok

Lakatos Györgytõl

Falunapi vigalom Tófejen
várt, valamint játékok horgá-
szatára is lehetõség kínálko-
zott. A érkezett
foltvarrók nem csak árulták a
portékáikat, de ott helyben is
készítették a különbözõ for-
májú állatokat, kedves kis háti-
zsákokat. A focipálya melletti
tisztáson állította fel sátrát a

, amelyben vér-
adási lehetõség volt.

– A falusi rendezvények al-
kalmával nagyobb a véradók
száma, mint általában. Nyáron
a gyakori balesetek és a mûté-
tek egyre több vért igényelné-
nek, de ilyenkor szabadság és
egyéb okok miatt nehéz moz-
gósítani az embereket. Akik
idejönnek a sátorba vért adni,
egyértelmûen az önzetlen se-
gítségnyújtás miatt teszik – ad-
ta a rövid tájékoztatást

, a Magyar Vöröskereszt
megyei véradó koordinátora.

Mindeközben a nagyszín-
padon egyre váltották egymást
a fellépõk, köztük a helyi

tanulói nyárádmenti tánc-
cal, majd , a Zala-
egerszegi Városi Vegyeskar kar-
nagya – kedves, fõként gyer-
mekeknek szóló – dalokat
adott elõ. A helyi lakosok szá-
mára ismert, régmúlt történé-
seket felidézõ baráti beszélge-
tésre nyílt lehetõség,

és
részvételével.

– Édesapám bognárnak ta-
nult, majd járta a települése-
ket, végül egy olyan faluba ér-
kezett, ahol a táblán saját nevét
látta kiírva. Így költözött a csa-
ládunk Resznekrõl ide, Tófej-
re. Itt végeztem el az elsõ négy

Gutorföldérõl

Magyar Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezete

Kustán
Sarolta

„Kincskeresõ” Általános Isko-
la

Kovács Kata

P. Tófeji
Valéria D. Bencze Erzsébet

osztályt, majd késõbb tanítónõ
lettem, férjhez mentem és Pá-
pára kerültem. Eddig összesen
16 kötetem jelent meg, köztük
versek, novellák és falutörté-
netek. 2005-ben látott napvilá-
got Emlékkönyvem Tófejrõl cí-
mû mûvem – kaptuk a rövid
életrajzi leírást P. Tófeji Valé-
riától, aki az ez évben meg-
jelent Ünnep, valamint a Gon-
dolattánc címû novellásköteté-
vel érkezett e jeles napra.

A Zalaegerszegen élõ D.
Bencze Erzsébet tanárkarnagy-
képzõmûvész a 80-as években
a település általános iskolájá-
ban tanította a falu gyermekeit
a környezet szeretetére és is-
meretére, valamint ének-zené-
re, rajzra. A számos mûvészeti
ágban remeklõ alkotó a Zala-
egerszegi Városi Fiúkórus ala-
pító karnagyaként is tevékeny-
kedett, továbbá – a VITRIN
Kortárs Képzõmûvészeti Egye-
sület tagjaként – üvegfestészet-
tel is foglalkozik. Tófej falunap-
jára a közelmúltban megjelent
Üveghang címû verses kötetét
hozta el, hogy megoszthassa

gondolatait az érdeklõdõkkel.
Verseirõl így vall: „Olyan világ-
hoz hasonlítanám, ami a bánat-
ból és a boldogságból építke-
zik, és a csendben gyöke-
redzik”

A nagy sátor mélyén foly-
tatódott a kavalkád, a

együttessel, a söjtöri
, a

sárhidai
, a Zalaszentmihályról

érkezett ,
a , valamint a
Szivárvány Dalkörrel és a becs-
völgyei

. A focipályán Teskánd és
Tófej öregfiúk labdarúgó-mér-
kõzésnek szurkolhattak az ér-
deklõdõk. A késõ estébe nyúló
programok várva-várt fény-
pontja , a –
2011-es Csillag születik döntõ-
sének – harmonikajátéka volt.
Végül nagyszabású tûzijáték,
valamint ingyenes bál
zárta a régi idõk hangulatát fel-
idézõ és napjaink kulturális kí-
nálatát felvonultató falunapot
Tófejen.

Tohu-
Bohu
Talpraesett Asszonykákkal

West Dance Tánccso-
porttal

Nóta-és Népdalkörrel
Tófeji Apácákkal

Cserta Néptáncegyüt-
tessel

Szabó Ádámnak

Fáraó

Török Irén

22. alkalommal került meg-
rendezésre a

, melynek résztvevõi közül
7 alkotó töl-
tötte a közel két hetet. A fiatal
képzõmûvészek Erdélybõl ér-
keztek, pedig

Zalai Mûvészte-
lep

Pusztaedericsen

Zsabka Sára

Pusztaedericsen alkottak

Svédországból.
és , és

már több éve
Pusztaedericsen tölti az alkotó
napokat, szinte családtagként
jönnek vissza azokkal az mûvé-
szekkel, akik az idén nem tud-

Csillag István
Imola Fazekas Barna

Szentes Zágon

tak eljönni, így
vagy .

Elsõ alkalommal vett részt
a táborban és

, õk szintén Er-
délybõl érkeztek, Zsabka Sára
már évek óta visszajár az alko-
tótáborba, de most volt elõ-
ször Pusztaedericsen.

A mûvészek kellemes lég-
körben végezhették alkotó
munkájukat, amely egyben pi-
henéssel, kikapcsolódással is
társult. Éjszakába nyúló ping-
pong partik, beszélgetések,
kellemes strandolás színesítet-
te az itt töltött két hetet.

A mûvésztelep közösségi
napja is Pusztaedericsen volt,
ahol találkozhattak egymással
a különbözõ településeken al-
kotó mûvészek, akik már barát-
ként üdvözölték egymást. Az
értékes alkotómunka közepet-
te baráti találkozásra is volt le-

Ferenc S. Apor,
Kovács Imre Bíró Zsuzsa

László Hajnalka
Bajkó Attila

hetõség. A település szõlõhe-
gyén egy-egy este a képviselõ-
testület tagjai látták vendégül
a kis mûvészcsapatot.

saját maga fogta halból
készített finom halászlét, sült
halat, a következõ este pedig

ínyenc vadpörkölt-
tel várta a hegyi pincénél a
hölgyeket és urakat, akik már ott
is otthonosan érezték magukat.

A mûvésztelepen készült
alkotásokból a

nyílt
kiállítás, melynek megnyitóján

, a kurzus mûvé-
szeti vezetõje méltatta a szer-
vezõk, az alkotók hozzállását, a
létrejött munkákat.

, a Zaláért Egyesület
elnöke, mint a fõszervezõ civil
szervezet vezetõje adott át dí-
jakat, többek között a Puszta-
edericsen alkotó Zsabka Sárá-
nak és Bajkó Attilának.

Sabján
Albert

Varga Béla

Nagykanizsai
Kulturális Központban

Angyal Mária

Dr. Boro-
sán Gyula

A gyerekek néptánca fiatalokat és idõseket is vonzott.

A mûvésztelep pusztaedericsi alkotói.
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Az keretében, a

rendezésében, 2012.
július 27-én a délutáni órákban
került sor a parlagfûmentesí-
tési napra. A már hagyomá-
nyosnak mondható rendez-
vény helyszíne a temetõ és an-
nak környéke volt. A választá-
sunk azért esett erre a helyre,
mivel ide nagyon sokan ki-
járnak és fontos, hogy a terület
parlagfû mentes legyen, hi-
szen sokan szenvednek a nö-
vénytõl allergiában. A gazt gyö-
kerestül húztuk ki a földbõl,
így biztos, hogy elpusztul, nem
nõ újra. A szükséges eszkö-
zöket (gumikesztyû, mûanyag
zsák stb.) a közalapítvány állta.
Az önkéntes munkára sokan
eljöttek, de leginkább a fiata-
labb korosztály.

A parlagfû
kétszikû, magassá-

IKSZT Kis-
bucsa Községért Közalapít-
vány

De hogyan is néz ki a nö-
vény és miért fontos az irtása?

(Ambrosia arte-
misiifolia)

Parlagfûmentesítési nap Kisbucsán
ga változatos, (20–140 cm ma-
gas) terebélyes gyom. Egyenes
szárral rendelkezik, amelynek
oldalhajtásai vannak. Levelei
sötétzöldek, sûrûn szõrözöt-
tek. A legfelsõ hajtások végén
a sárga színû porzós fészekben
10-15 virág található.

A virágok beporzását a szél
végzi, a virágpor akár 100 km
távolságra is el tud jutni. A vi-
rágpor tömegesen termelõdik,
szóródásának legnagyobb tö-
mege július végén és augusz-
tus hónapban történik meg.

Az allergia tünetei a szé-
nanátha, az orrnyálkahártya
megvastagodása, orrváladéko-
zás, tüsszentés és a szem szaru-
hártyájának a gyulladása, köny-
nyezés.

Az allergia kezelésében
nagy szerepet játszik a meg-
elõzés, ezért fontos a parlagfû
irtása.

Virágpora súlyos allergiát
okoz

– kb –

.

Idén Ausztria Burgenland
tartományában lévõ település,

(német nevén
) adott otthont a ne-

mes elõnevû települések ha-
gyományos találkozójának. A
rendezvénysorozat 2000-ben
indult, amikor a Somogy me-
gyei gyûltek ösz-
sze a nemes elõnévvel büszkél-
kedhetõ községek delegációi.
A találkozó ötlete Vid akkori
polgármesterétõl,

származik. Az elsõ találkozó
alkalmával vehették át

, az elsõ Orbán-
kormány miniszterétõl a jubi-
leumi zászlót a résztvevõ köz-
ségek polgármesterei.

2000 óta évente más-más
település fogadja az országból,
illetve külországokból érkezõ
küldöttségeket. 2012. július 16-
án elsõ alkalommal került az
országhatáron kívülre a ren-

Nemesvölgy
Edelstal

Nemesviden

Árvai Tibor-
tól

Har-
rach Pétertõl

„Nemesek” Burgenlandban
Nemeshetésiek a találkozón

dezvény. A burgenlandi

nem
lehet lerobbant, pusztulófél-

tele-
pülés évrõl-évre vendégeske-
dett a magyarországi rendezvé-
nyeken, s a tavalyi,

tartott találkozón je-
lentette be Nemesvölgy pol-
gármestere, hogy 2012-ben há-
zigazdái kívánnak lenni a ren-
dezvénynek.

Nemesvölgy a monarchiális
idõkben Magyarországhoz, az
egykori Moson megye nezsi-
deri járásához tartozott, a tri-
anoni békediktátum „ajándé-
kozta” Ausztriának. A község-
nek jelenleg mintegy 600 lako-
sa van, szinte teljes egészében
németajkúak. Nemesvölgy a
török háborúkban kétszer is
elpusztult, de az itteniek élni
akarásának köszönhetõen min-
dig újraépült.

A község tiszta utcáit ta-
karos porták szegélyezik,

Nemeskis-
faludon

ben lévõ házakat látni, mint
amilyenekbe az itthoni, hason-
ló léptékû falvakban lépten-
nyomon belebotlunk.

polgármester vezette kül-
döttsége – folytatva a „nemes”
hagyományt – kilenc fõvel kép-
viseltette magát a németes pre-
cizitással rendezett találkozón.
Az asztalokon magyar, szlovák,
szerb és természetesen osztrák
zászlók és a településnevek je-
lezték az egyes küldöttségek
helyét. Minden község delegá-

Nemeshetés Magyar Kál-
mán

ciója mellé kísérõt és tolmá-
csot rendeltek a helyi szer-
vezõk.

A községek bemutatkozása
után, a találkozó teljes ideje
alatt kultúrmûsor zajlott a
színpadon. Ínycsiklandó illa-
tok szálltak a „lacikonyhák” fe-
lõl, az alkalmi söntésben igen-
csak „izzadtak” a sörcsapok. A
jó hangulatú délutánt követõ-
en került sor a találkozó ván-
dorzászlajának átadására, átvé-
telére. Nemesvölgy polgármes-
terétõl a szerbiai

elsõ embere vette át a ne-
mes elõnevû települések címe-
rével ékeskedõ zászlót. Jövõre
ismét a határon kívül gyûlnek
össze a „nemesek”.

Nemesmi-
litics

f.l.

„Nemes” községvezetõk a színpadon. A kép bal szélén Magyar
Kálmán, Nemeshetés polgármestere.

H
ungarikum

H
ungarikum

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
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(Folytatás az 1. oldalról)

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:

liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,

értékesítése

Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833

E-mail:
nagylaszlo@kelekabel.hu

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 4 hónap!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Számos fellépõ és színpadi barátság Gellénházán

Szépkorúak mûvészeti megmérettetése

közös szervezésében a

várták a
benevezett fellépõket, a meg-
hívott vendégeket és az ér-
deklõdõket. A fiatalokat, idõ-
seket egyaránt vonzó ese-
ményt – a szervezõkön kívül –
támogatta még a

, a

és
.

– A mai a harmadik alka-
lom, hogy megrendeztük ezt a
találkozót. Úgy tapasztaltuk,
hogy van rá igény, hiszen az
idõsebb emberek ily módon
ismeretségeket kötnek, barát-
ságok születnek, tanulnak egy-
mástól, megmutathatják azt,
amit tudnak, ezért vannak már
visszajáró szépkorúak is. Így a
20 településrõl, 220 fellépõ,
összesen 35 mûsorszámmal (5
kategóriában: népdalkör, szó-
lóének, vers, népi játék és
hangszeres elõadás érkezett.
Az elõadott produkcióknak a
dicséretes, kiváló, valamint ki-
emelkedõ minõsítésû értékelé-
sét várjuk a
(iskolánk egykori pedagógu-
sa), (Társadal-
mi Egyesületek Zala Megyei
Szövetségének elnöke), vala-
mint (Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója)
alkotta zsûritõl – kaptuk a tá-
jékoztatót

, a számos díjjal ki-
tüntetett Vajda József Népdal-
köri Egyesület mûvészeti ve-
zetõjétõl, aki a rendezvény
szervezõje is egyben.

A találkozó eseményeit Far-
kas Imrénének a házigazda
szerepét betöltõ község pol-

Szép-
korúak III. Regionális Mûvé-
szeti Találkozójára

Nemzeti
Kulturális Alap Dr. Papp
Simon Általános Mûvelõdési
Központ Gellénháza Ön-
kormányzata

dr. Jáni Jánosné

Horváth Miklós

Kiss Gábor

Kulcsárné Csejtei
Marianntól

gármesterének köszöntõje in-
dította útjára, aki üdvözölte a
megjelenteket, valamint ki-
emelte a hagyományok fontos
szerepét, a színpadi elõadás
értékteremtõ hatását. Beszédé-
ben utalt arra, hogy a három
évvel ezelõtt született kezde-
ményezéshez meg volt az aka-
rat és a megfelelõ személy, aki
mindezt megvalósította. A má-
ra már nagyszabású rendez-
vény a kultúrát hivatott szol-
gálni, amely kortól és nemtõl
független. Hangsúlyozta, hogy
aki ma színpadra lép, tisztele-
tet érdemel, hiszen sokuknak
korábban talán nem adatott
meg a lehetõség, hogy bemu-
tassák tudásukat a zene, tánc,
verselés, éneklés és a színját-
szás terén.

Az „Életet az Évekért”
Nyugdíjas Klubok Zala Megyei
Szervezetének elnöke,

szólt a megjelentekhez,
akitõl megtudtuk, hogy édes-
apja tanítóként dolgozott egy
kis zalai településen, a szom-
széd faluban pedig

népzenekutató tette ugyan-
ezt. Ily módon volt lehetõsé-
gük együtt tanítani a gyereke-
ket a népdalok és az éneklés
szeretetére.

A helyi általános iskola két
diákjának kedves, humoros já-
téka színesítette az elsõ perce-
ket, majd sorra léptek színpad-
ra az aranykorúak csoportos
és egyéni mûsorszámokkal. A

elõadásával
kezdetét vette a megméret-
tetés. – a

tagja –, aki
verssel szállt versenybe, a Fi-
tyeházáról érkezett

szólót énekelt,
késõbb a 2007-ben alakult

Boda
László

Vajda Jó-
zsef

Sárhidai Dalkör

Pál Ferenc Nefelejcs
Nyugdíjas Klub

Takácsné
Magdics Anna

„Margaréta Dalkör”

Lickóva-
damosi Színjátszók

tagjai ad-
tak ízelítõt eddigi repertoár-
jukból, de eljöttek a

is.
A késõ délutáni órákba

nyúló kulturális bemutató vé-
gén Kiss Gábor zsûrielnök ér-
tékelte a produkciókat. Szavai-
val méltatta a találkozó létre-
jöttét, dicsérte a szereplõk fel-
készültségét, kiváló színvona-
lúnak találta az elõadott mû-
sorszámokat, majd a színpadi
megjelenéssel kapcsolatosan
néhány észrevételt, tanácsot
adott útmutatóként.

A szakmai értékelést a tom-
bolasorsolás követte, amely so-
rán a fõdíjat a szlovéniai Bledi
tavat megtekintõ út képezte. E

tartalmas nap emlékére min-
den fellépõ zala-
egerszegi fazekas által készí-
tett edényeket és a 20 csopor-
tot megörökítõ tablót kapta
ajándékba. A záró pillanatok-
ban, a zsûri elnökének kezde-
ményezésére a fesztivál szerep-
lõi és vendégei közösen fakad-
tak dalra egy népdal erejéig.

A vendéglátó szervezõk va-
csorával kedveskedtek a színes
esemény résztvevõinek, majd
közös beszélgetéssel, a nap
folyamán átélt élmények érté-
kelésével, valamint a jövõ évi
találkozás reményében fejezõ-
dött be a szépkorúak mûvé-
szeti rendezvénye.

Fehér Eszter

Török Irén

Tabló készült a szépkorúak 20 csoportjáról.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

2009 óta a megye közepén,
csodás környezetben mûködik

a
, melynek szolgáltatás-

fejlesztésének ünnepélyes át-
adására került sor augusztus
23-án. Az tu-
lajdonát képezõ fürdõ egy mi-
nõségileg is új elemmel bõvült.
A már meglévõ „Maci” meden-
ce egyik része korszerû tetõt
kapott, amely a

pro-
jektjeként valósult meg, az

és az
társ-

finanszírozásával. Az avató ün-
nepségre meghívást kaptak
a kivitelezõk, az együttmû-
ködõ partnerek, valamint a
szomszédos települések pol-
gármesterei is. A fejlesztés tel-
jes összege 57 millió Ft, eb-
bõl a támogatott összeg 28
millió Ft.

a regionális fej-
lesztés programigazgatója a
gratuláció mellett hangsúlyoz-

Pusztaszentlászlón termál-
strand

EUROWILD Kft.

Nyugat-dunán-
túli Operatív Program

Eu-
rópai Unió Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap

Tóth Gábor,

ta az átalakítás fontosságát és a
megvalósult projekt rövid idõn
belül történõ kivitelezését. Ki-
emelte, hogy az e célra szánt és
elnyert pénz jó helyre került,
hiszen új, minõségi turisztikai
szolgáltatás jött létre mind a
megye, mind pedig a régió szá-
mára, erõsítve ezzel a gazda-
ságot és a munkahelyteremtés
folyamatát. Reményét fejezte
ki, hogy a projekt befejezése
idején – három év múlva – a
beruházás pozitív hatásairól
tudnak majd beszámolni a mû-
ködtetõk.

– a
képviselõje – is-

mertette az építkezés technikai
elemeit, paramétereit. Az átadó
ünnepség perceit színesítette a

elõadása,
majd
evangélikus lelkész áldotta
meg az elkészült létesítményt.
A szalagátvágással a fürdõrész
hivatalosan is átadásra került,
ezt követõen az

Tornyos Péter Tornyos
és Társa Kft.

gellénházi férfikar
Szabóné Piri Zsuzsanna

Aqua Barbara

tulajdonosa állófogadásra hívta
a vendégeket.

– Két évvel ezelõtt fogalma-
zódott meg a gondolat, hogy a
szélsõséges idõjárás – esõ, a
szél, illetve az UV-sugarak –
okozta kellemetlenségeket az
egyik medence lefedésével le-
hetne kiküszöbölni. Továbbá
azok a vendégek, akik napköz-
ben dolgoznak, de igénybe
akarják venni a fürdõ nyújtotta
szolgáltatásokat, ilyen módon
megtehetik. Az elmúlt hetek
tapasztalata az, hogy a 375
négyzetméteres „Maci” medencé-
ben – amelynek vize 35 C-os –
a hétvégi éjszakai fürdõzés
10%-os kihasználtságú. Létesít-
ményünk 2009 óta fogadja a
vendégeket, akik közül szép
számmal akadnak helyiek és
külföldiek is, elmondhatom,
hogy immár visszatérõ jelleg-
gel. Célunk, hogy kerüljük a
zsúfoltságot, és egy szép, ren-
dezett, tiszta – az idei fejlesz-
tést is beleértve –, emberlép-
tékû fürdõ és annak környe-
zete várja a fürdõzni, kikapcso-
lódni vágyókat – meghosszab-
bítva ezzel a szezont. Terveink
között szerepel – a látogatott-
ság növekedését remélve – a
kemping fejlesztése és további
népszerûsítése is. Jelenleg 250
férõhelyes és 60 lakókocsi-
beállóval rendelkezik – tudtuk
meg a mûköd-
tetõ EUROWILD Kft. ügyve-
zetõjétõl.

Az átadásra került medence
átalakításának kivitelezõi és
együttmûködõ partnerei vol-
tak többek közt: Tornyos és
Társa Kft.,

egyéni vállalkozó,

építési
tervezõ, mûszaki
ellenõr,

0

Szabó Antaltól,

Novoker Kft., Csík
Zoltán Start
59 Kft., Geri Bt, Egerszeg Trió
Kft., Kelemen László

Tóth Zoltán
Kabala Ménes Kft., Vá-

licka-völgye Vadásztársaság,

pusztaedericsi
panzió,

, zala-
egerszegi ,

A termálkútból nyert nát-
riumhidrogénkarbonátos gyógy-
hatású hévíz 12 000 éves, és
50 C-os. Többek közt ízületi-
és mozgásszervi, nõgyógyá-
szati bántalmak csillapítására is
megfelelõ. E gyógyhatású víz
igénybevételére kísérleti- és
ülõmedencében, gyermekpan-
csolóban is van lehetõség, va-
lamint a sportolni vágyókat
sportmedence fogadja, amelye-
ket kedvezményes jegyárakkal
is lehet élvezni. Így a hét nap-
jain, minden napra találunk a
kínálatban ifjúsági, nyugdíjas,
illetve családos belépõket is.

– Elõször vagyunk itt, Zala-
egerszegrõl jöttünk az unokák-
kal. Nagyon elégedettek va-
gyunk a fürdõ nyújtotta le-
hetõségekkel, hiszen tisztaság
és rend van mindenütt, azon
kívül ebben a rekkenõ meleg-
ben a sok árnyékot adó fa és
napernyõ is a kényelmet szol-
gálja, vagy akár a most átadott
fedett részbe is be lehet menni.
A gyerekek bátran játszhatnak
a játszótéren, pancsolóban,
mert áttekinthetõ, így tudjuk
õket felügyelni, tekintetünkkel
kísérni – hallottuk az elégedett
véleményt
és .

Angyalok kertje
Válicka-völgye és Tér-

sége Területfejlesztési és Ide-
genforgalmi Társulás

Tourinform iroda
Zalaszentiván Község Önkor-
mányzata.

Császár Sándortól
feleségétõl

0

Emberléptékû fejlesztés az Aqua Barbarában

A vendégek megtekintették a felavatott létesítményt.

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.
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Fõzni jó!

50 éves általános iskolai ta-
lálkozó megrendezésére került
sor augusztus 25-én

a régi iskola épületében,
ami jelenleg felújított állapot-
ban idõsek otthonaként funk-
cionál. Az 1962-ben itt végzett
baktüttösi kisdiákok nagy nap-
ja volt ez. A délután 14.00 órá-
ra meghirdetett találkozóra
szép számmal megérkeztek az
egykori „kisdiákok”, volt ki a
párjával és voltak, akik egye-
dül. Sokan közülük 25 éve az
akkori osztálytalálkozójuk óta
nem látták egymást. Volt egy
kis elbizonytalanodás a tekin-
tetben, hogy ki kicsoda, de az-
tán hamar felismerték egy-
mást. Egykoron a nyolcadik

Baktüttõ-
sön

50 éves iskolai találkozó Baktüttösön

osztályt 12-
en végezték,
közülük egy
valaki nem
érhette meg
ezt a napot,
ketten pedig
e l f o g l a l t -
ságuk miatt
nem tudtak
eljönni.

A m i k o r
m i n d e n k i
helyet fog-
lalt a szépen
megterített,
pogácsákkal,
sütemények-
kel, italokkal
g a z d a g o n
m e g r a k o t t

asztalok körül, akkor jött a
meglepetés.
képviselõ köszöntötte az egy-
begyûlteket, majd a régi al-
ma mater vallomását tolmá-
csolta.

„Örömmel hallottam a hírt,
hogy vendégeim lesznek,

Egykori kisdiákok találko-
zóra jönnek.

Volt iskolájuk lesz a foga-
dójuk,

Hisz a diákoknak ide szól a
meghívójuk.

Boldogságtól telített szívvel
vártam a napot,

Hadd láthassam ismét a kis
diákot…”

De az iskola szerint valami
hiba csúszott a számításba, hi-

Baksa Anna

szen nem azonos a megérke-
zettek arca a tablón lévõkével.

„Nem , nem az, akiket én
ma várok!

Hol van a csillogó szem,
büszke testtartástok?

14 éveseknek telített, gaz-
dag élettõl való duzzadt-
ságtok?

E szavak hallatán sokak sze-
mében könny csillogott, nehéz
volt az érzéseket eltitkolni és
persze nem is akarták.

Ezt követõen
8. osztályos és
7. osztályos tanulók vidám

és remek koreográfiával ké-
szült táncos produkciója szó-
rakoztatta az egybegyûlteket
és a könnyes szemek hamar
mosolygossá váltak.

Elõkerültek a régi képek,
megelevenedtek az emlékek,
gyerekkori barátságok, szerel-
mek és csínytevések. Remek
hangulatban, fényképezéssel,
finom vacsorával és véget nem
érõ beszélgetéssel telt az idõ a
késõ esti órákig.

De úgy tûnik, ez az idõ ke-
vésnek bizonyult a régi dolgok
megbeszélésére, hiszen a mesz-
szirõl érkezetteket a helyiek el-
szállásolták és másnap a zala-
tárnoki hegyen folytatódott a
találkozó. Megbeszélték, hogy
a következõ találkozóval nem
várnak 25 évet, lehet, hogy
ezután évente tartanak, hiszen
mindannyian nagyon jól érez-
ték magukat.

Horváth Cin-
tia Bújtor Zsó-
fia

Újra együtt…

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Nyár végén a barátaim-
mal mindig megtartjuk az
Apák buliját. Ilyenkor a csa-
ládot, feleséget, gyereket
hátrahagyva elmegyünk bu-
lizni. Rendszerint korán
érünk haza. Korán reggel.
Tavaly azonban a buli majd-
nem elmaradt. A szervezés
során egy lényeges ponton
elakadtunk. Nem akart sen-
ki sofõr lenni. Mindenki la-
pított, érthetõ okokból. An-
di érkezett meg a kávéval.
Látva a tanácstalanságot, rá-
kérdezett:

– Mi a gond?
– Nem tudjuk eldönteni,

ki vezessen, nincs sofõr.
– Én szívesen elviszlek

benneteket!
Az apák elõször a döbbe-

nettõl köpni-nyelni se tud-
tak. Az apák buliján egy fe-
leség lesz a sofõr! Ezért fér-
fiakhoz illõen ellenõrzõ kér-
déseket tettek fel:

– Odaviszel bennünket,
ahova mondjuk? Akkor in-
dulunk haza, amikor mi
mondjuk? Egész éjszaka
fent leszel velünk és végig
nem iszol alkoholt?

Mivel minden kérdésre
igen volt a válasz, az apák
egymásra nézve, – miért ne
tekintettel – elfogadták a se-
gítséget. Este a buli napján,
a feleségek hitetlenkedve
többször is megkérdezték
Andit, hogy tényleg elviszed
õket bulizni? Te leszel a so-
fõr? Szegény, hogy fogod
bírni? Így sajnálkoztak.

Másnap délben, amikor
felébredtünk a közös regge-
li alatt felidéztük a buli ese-
ményeit. Jó volt. Együtt ne-
vettünk az éjszaka esemé-
nyein. A feleségek irigyked-
ve hallgatták, hogy mibõl
maradtak ki. Ezért egyre
több feleség ajánlotta fel,
hogy jövõre õ is szívesen
lenne sofõr...

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Te is lehetsz sofõr…
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A tágabb térségbõl meghí-
vott vendégelõadókkal meg-
rendezett színvonalas mûsor-
összeállítás adta a keretét a
mozgalmas falunapnak, ame-
lyet önkormány-
zata rendezett a kastély kör-
nyékén augusztus 4-én, szom-
baton.

Babosdöbréte

Falunap Babosdöbrétén vendégelõadókkal

A rendezvénysátorban
polgármester kö-

szöntötte a vendégeket. La-
punknak elmondta, hogy az
idei falunap jelentõsen külön-
bözik az eddigiektõl, hiszen
színvonalas fellépõ csoporto-
kat sikerült Babosdöbrétére
hozni. Sokakat vonzott a

Ka-
czor Tamás

ren-

dõrségi honvédségi

lovaglás falu-
nézés hintóval

kézmûvesbemutatók
fõzõverseny

Hottóról Bödébõl

Leslie
Night Band

Albatrosz
Zala-

szentgyörgyi Néptánccsoport
Németfalusi Szín-

játszók
Dance Mix

Quartett

és techni-
kai bemutató, érdekes progra-
mot jelentett a , a

, és nem utolsó-
sorban a
és a . A vendég-
kört hagyományteremtõ mó-
don kiegészítette a társtelepü-
lésekrõl, és ,
valamint a környezõ falvakból
és Zalaegerszegrõl érkezett
vendégek sora.

– Büszke vagyok rá, hogy si-
került ilyen nívós rendezvényt
tetõ alá hozni – mondta la-
punknak értékelésében Ka-
czor Tamás polgármester.

A mûsor-folyamban a
countrymûsora, a

zalaegerszegi mo-
derntánc bemutatója, a

elõadása, a
humoros színdarabja,

a zalaháshágyi
tánccsoport fellépése és a

zenekar sláger-össze-
állítása nyújtott változatos szó-
rakozást a vendégek számára.

A mûsorszámok közt arra
is jutott idõ, hogy a fõzõver-
seny fej-fej melletti csatározás-
ban kialakult sorrendet kihir-

desse Kaczor Tamás polgár-
mester. A kilenc csapat részvé-
telével megrendezett fõzõcs-
kén a kötelezõ pincepörköltön
túl csaknem mindegyik csapat
további étket is készített, így
nem volt egyszerû dolga a zsû-
rinek. A sorszámozott étkeket
nagy titoktartás mellett bírálta
el a grémium, így biztosítva a
részrehajlás nélküli dön-
téshozatalt. Végül megtudtuk a
sorrendet:

a csapata gyõ-
zött, a dobogó második fokára
a helybeli
osztaga, a harmadikra pedig

csapata állhatott fel, a he-
lyi és a
csapatai pedig a megérdemelt
különdíjakat vehették át.

Az aprónépet a kastély
megelevenedett környékén
arcfestés, kézmûves sátor, csil-
lámtetoválás, csúszda és ugrá-
lóvár is szórakoztatta, így hosz-
szú idõre emlékezetes marad
az idei falunap, a hozzájuk ké-
pest idõsebb korosztály számá-
ra pedig minden bizonnyal a
falunapi bál hozott kellemes
estét.

Babosdöbréte kör-
jegyzõségének

Lenin úti betyárok

Böde
Ady utca Petõfi utca

Farsang Lajos

Az apróbb népet leginkább a honvédségi fegyverbemutató
vonzotta.

Nagyszerû körülmények
között szurkolhatnak a

sportbarátok a megyei lab-
darúgó-bajnokság I. osztályá-
ban szereplõ csapatnak. Olyan
lelátó készült, amit bizony ma-
gasabb osztályban lévõ együt-
tesek is megirigyelhetnének.

– A földmunkákat a helyi
Útalap Kft. végezte – tájékoz-
tatta lapunkat
sportköri elnök. – A betonszer-
kezet elkészítése az ugyancsak
Teskándhoz kötõdõ Harmadás-

teskán-
di

Fábián István

Egyre komfortosabb a teskándi pálya
család nevéhez fûzõdik. A mû-
anyag ülések beszerzése az ön-
kormányzat és csapat névadó
szponzorának, a Technoroll
Kft. támogatásával történt. A
kivitelezés során jelentõs társa-
dalmi munkát vállaltak a tes-
kándi sportbarátok.

Az így elkészült lelátóré-
szen közel 200 mûanyag ülés
(képünkön) szolgálja a nézõk
kényelmét. De nem csak a
sporttelep újul meg, hanem a
csapatnál is észrevehetõ a vál-

tozás. Errõl a következõket
mondta Fábián István:

– Ifjúsági csapatunk az el-
múlt években nagyon eredmé-
nyesen szerepelt, hiszen egy-
szer elsõ, kétszer pedig má-
sodik lett a bajnokságban. Er-
re a generációra, a saját játé-
kosokra, a helyi erõkre sze-
retnénk alapozni, mert ez a jö-
võ útja.

– Konkrét célkitûzés?
– Ilyent nem fogalmaztunk

meg. Fõ feladata most Jando-
vics Jenõ edzõnek a csapat-
építés, a fiatal játékosok szere-
peltetése. Ez nyilván zökke-
nõkkel jár, de nem mondunk
le errõl. Türelemre van szük-
ség, s ez hosszú távon ered-
ményt hoz.

(e)

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Közép-Zala havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937.

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Európai uniós elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony
megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a kormány által is preferált házhoz menõ
gyûjtési rendszer bevezetésére már számos lépés történt

.
A szolgáltatási területén idén májustól lehe-

tõség van a mûanyag flakonok mellett a papírhulladékok ház-
hoz menõ zsákos gyûjtésére is. E gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére.

Míg a közszolgáltató cég milliókat költ a házhoz menõ sze-
lektív gyûjtés megszervezésére, bõvítésére, válogatásra, addig

Zala-
egerszegen

Zala-Depo Kft.

sajnos nem egyedi eset, hogy lopják a szelektív hulladékot,
nemcsak a fémet, hanem a papírt és a mûanyag palackokat is.
Egyre több lakossági bejelentés szól az összegyûjtött cégemb-
lémás zsákok tolvajok általi gyûjtésérõl, utánfutón való föl-
halmozásáról.

A helyzetet nem könnyíti, hogy a multinacionális cégek
mellett inkorrekt módon már a konkurens Zalai Huke Kft. és
kisebb vállalkozások is fizetnek a leadott hulladékért, melyet a
Zala-Depo Kft szolgáltatási területérõl gyûjtenek össze a lakók.

A legfõbb gond az, hogy a papír és pillepalackok lopásának
a lakosság is kárát látja, mert minél több a szelektív hulladék,
annál gazdaságosabb a begyûjtése, s az ágazat eredményessége
kihat a lakossági szemétdíjakra is. Emellett sok kellemetlen-
séget okoz a mellédobált szemét, illetve hogy csak az kap üres
zsákot, akinek a Zala-Depo Kft. szállítja el a szelektív hulla-
dékát.

Az utcára kitett zsák nem szabad préda, ZMJV Önkor-
mányzatának rendelete tiltja a szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyekbõl és zsákokból az elhelyezett hulladék eltávolítását.
Ugyanígy a guberálás és a szelektív szigetek tartalmának el-
tulajdonítása is szabálysértésnek minõsül. A hulladék begyûj-
tése ráadásul csak engedély birtokában végezhetõ.

A Zala-Depo Kft. megköszöni a lakossági bejelentéseket és
kéri, jelezze, aki információval rendelkezik a tolvajokról.

A lakosság is kárát látja a hulladéklopásnak

www.zaladepo.hu;
info@zaladepo.hu,

92/598-940

A
kezdeményezésével egyetértve
a

is támogatja, hogy kilóra
mérjék a tojást. Véleményük
szerint azért van erre szükség,
mert a magyar tojástermelõk-
nek gondot okoz, hogy a leg-
kisebb méretû, S jelöléssel ellá-
tott tojások letörik a normál
vagy nagyobb méretûek árát.

Baromfi Termék Tanács

Vidékfejlesztési Miniszté-

rium

Úgy tûnik, hogy a

portáján a tyúkok tojnak erre
az elképzelésre. Ahelyett, hogy
legalább a normál súlyra töre-
kednének, hogy hamarabb meg-
legyen az 1 kg, még a skála
legkisebb méretû (S) tojásától is
messze elmaradó tikmonnyal
szomorítják el gazdájukat.

búcsú-

szentlászlói Márkus László

(e)

Középen a normál méretû, mellette a renitens tojások.

Szabotáló tyúkok
– avagy tojás kilóra
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Értékelés

– Meglátod, Aranka, most majd azt mondja az Orbán,
hogy azért lett ennyi arany, mert õk vannak hatalmon.
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Hozzávalók:

Elkészítés:

60 dkg puly-
kamell, 10 dkg füstölt szalonna,
15 dkg füstölt házikolbász, 1
nagyobb fej vöröshagyma, 20
dkg gomba, trappista sajt, liszt,
tej, só, fehérbors, vaj, mexikói
zöldségkeverék, fokhagyma.

A pulykamellet
felszeleteljük, kiklopfoljuk, sóz-
zuk, borsozzuk, lisztbe márt-
juk, és elõsütjük kevés olajon.
Ha ez megvan, tepsibe rakjuk
egymás mellé a szeleteket
(majd ezekre megy rá a ragu).

Elkészítjük a mártásunkat
is: a hús elõsütõ zsírjában ki-
olvasztjuk az apróra vágott sza-
lonnát. Ha kiolvadt, rárakjuk az
apróra vágott vöröshagymát,
üvegesre dinszteljük. Ezután a
felkarikázott házikolbászt és a
szeletekre vágott gombát is
hozzátesszük. Ha lepirult, meg-
szórjuk 4 evõkanál liszttel, és
annyi tejjel engedjük fel, hogy
olyan sûrû mártást kapjunk,

ami nem folyik le majd a hús-
ról. Sóval, fehérborssal ízesít-
jük. Lassú tûzön 10-15 percig
fõzzük, ha kész, levesszük a
tûzrõl, és rárakjuk az elõsütött
hússzeletekre. Megszórjuk re-
szelt sajttal, és 15-20 percre be-
rakjuk a sütõbe.

Elkészítjük a köretet is. Vaj-
ban megfuttatunk egy kevés
apróra vágott fokhagymát, és
összekeverjük vele a sós vízben
megfõzött zöldséget. A húst
ezzel a zöldséggel és hasábbur-
gonyával tálaljuk.

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 szûkebb
hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák
termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Pulykamell gombás-
kolbászos raguval

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.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és

Üdülési Csekket is elfogadunk!

VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello

PRÁGA - KARLOVY VARY

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

RÓMA - ORVIETO - TIVOLI

ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD

A FELVIDÉK történelmi városai

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

Szept.7-9. 42.900,-Ft/fõ

Szept.20-23. 49. 900,-Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900,-Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500,-Ft/fõ

Okt.3-7. 82.900,-Ft/fõ

Okt.18-23. 91.900,-Ft/fõ

Okt.19-23. 54.500,-Ft/fõ

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

vállalkozó
Tel.: (30) 946-0633

Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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


