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Gesztenyefesztivál Nemeshetésen
büszke a rendezvényre, hiszen
véleménye szerint a 300 fõs faluban szinte alig történt olyan
közösségi rendezvény az elmúlt években, amely összehozta volna a helyieket, a környéken élõket és akár a távolabbi
helyekrõl érkezõket. A település elsõ embere szerint az idei
gesztenyefesztivál több szempontból kuriózumnak számított a helyieknek is, hiszen
egyre többen látogatnak a ren-

dezvényre, ráadásul a megyeszékhelyrõl is sokan kezdik felfedezni Nemeshetést, a gesztenyét és a falu egyedülálló szépségét. Másfelõl üröm is akadt
az örömben, hiszen az elmúlt
hónapok idõjárásának köszönhetõen nagyon kevés gesztenye termett a térségben, ezért
alig tudtak annyit a fesztiválra
összeszedni, hogy sült gesztenyével kínálják a vendégeket,
(Folytatás a 2. oldalon)

Szüreti forgatag Nagylengyelben
A KISZÖV szenior táncosai ifjonti hévvel ropták.
Nemeshetésen 40 évvel ezelõtt 2 hetes iskolai szünetet
tartottak a gesztenye betakarításának idején. Hogy miért?
Mert a Dunántúl egyik legnagyobb szelíd gesztenyése volt
a 300 lelkes faluban és bizony
a helyi diákoknak segíteni kellett annak összeszedésében,
amit persze õk cseppet sem
bántak.
2012. október 6-án rendhagyó módon tartották meg a

második Nemeshetési Gesztenyefesztivált a helyi önkormányzat, valamint a Nemeshetésért Kulturális Munkacsoport szervezésében.
Hónapokon át tartó szervezés elõzte meg az igazi õszi
csemegének számító finomság
ünnepét. A Nemeshetésre látogatókat figyelmes és vendégszeretõ házigazdák fogadták.
Magyar Kálmán, a település polgármestere méltán

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

A kisbíró versbe szedve számolt be a történtekrõl.
Hosszú évek kihagyása után
A lovasok pompásan felúgy gondoltuk, hogy felidéz- díszített hátaslovakon vezették
zük a régen oly sikeres szüreti a menetet, elõl a helybéli Kinépi hagyományt, a szüreti rály Viviennel. Õket követte a
felvonulást. E késõ õszi napon gyönyörûen elkészített szõlõmég az idõjárás is a legszebb koszorú, amit két kis iskolás,
(Folytatás a 3. oldalon)
arcát mutatta.

Zalaszentivánon 100-150 kg körüli
minõségi hússertések,
decemberi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 500 Ft/kg, hasítva is megoldható!
Ugyanitt 25-35 kg körüli húsfajta süldõk eladók
Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485
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Gesztenyefesztivál Nemeshetésen
anyagi lehetõség ellenére a jövõben ismét megrendezik a
gesztenye ünnepét Nemeshetésen, mivel véleménye szerint, ha már az ilyen jellegû –
helyhez kötött – tradicionális
események is eltûnnek egy

falu életébõl, akkor ott a közösség összekovácsolása egyre
nehézkesebb lesz és végül lehetetlenné válik, ami a falu életének szempontjából végzetes
lehet.
Odonics Beáta

Gesztenyetúra – gesztenye nélkül
Kánkán-lendületben a Söjtöri Talpraesett Asszonykák.
(Folytatás az 1. oldalról)
akik idén több százan voltak a
falu fõterén.
A Nemeshetésért Kulturális
Munkacsoport tagjainak köszönhetõen (vezetõjük Kovács
Lászlóné, helyi alpolgármester) azonban került a vendégek tányérjára 10 féle gesztenyés süti, 5 féle rétes és vaddisznó pörköltet is kínáltak a
résztvevõknek.
Magyar Kálmán polgármester mindenkinek azt javasolta,
hogy a keserû mustot és a sült
gesztenyét feltétlenül próbálják ki együtt, hiszen az páratlan ízélményt ad. A polgármes- „Miska” és „Rozi”, a fesztivál
ter kihangsúlyozta: a szûkös vendéghívói.

1
A zalaiaknak nem kell arról
mesélni, hogy idén legnagyobb szomorúságunkra alig
termett gesztenye. De nem
tudtuk ezt, még a tavasszal,
amikor a Fiatalok Lendületben
Program keretében pályázatot
nyújtott be a Nagylengyelért
Közalapítvány. A pályázat keretében – több mint egy évig –
változatos
közösségformáló
programok kerülnek megrendezésre Katalizátor Program
címen.
A pályázat egyik iránya lokális környezetünk megisme-

rése, ezért havi rendszerességgel kirándulásokat, túrákat
szervezünk. Október 14-én kis
csapatunk, gyerekektõl a nyugdíjasokig bringára pattanva kerekezett (1. kép) a baki erdõbe
gesztenyét gyûjteni. A túra célállomásán kacsazsíros kenyér,
házi paprika és málnaszörp
várta (2. kép) a 15 kilométeres
távot teljesítõket. Gesztenye
nem volt, de tudtuk ezt induláskor is, azonban hoztunk
haza egy hátizsáknyi élményt,
sok nevetést.
H.B.

Amirõl a fesztivál szólt, bár idén kevés termett belõle…

Ha elolvasta, adja tovább!
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Szüreti forgatag Nagylengyelben
(Folytatás az 1. oldalról)
Kocsis Martin és Kovács Réka
büszkén vittek végig az úton.
A hintón foglalt helyet a kisbíró, akit Durgó Tibor személyesített meg, és a Jakab-házaspár, akik elvállalták a bíró
és bíróné szerepet. A fogatokon helyet kaptak a népviseletbe és magyar ruhába öltözött lányok, fiúk és az óvodások. A menetet a cigánylányoknak és legényeknek öltözött
ifjúság kísérte, akik pereccel,
szõlõvel és borral kínálták a kíváncsiskodókat.
A csikós ostorcsattogtatással jelezte a menet érkezését,
majd a kisbíró versbe szedve
számolt be a falu életérõl. A
falu több pontján a csatári
néptáncosok kis mûsorral kedveskedtek az érdeklõdõ nézelõdõknek, amihez a talpalávalót Kiss Judit és népi zenekara
szolgálta. Sok helyen fogadták
õket frissítõvel, finomságok-

kal, köszönjük ezúton nekik.
Köszönjük a fogatosoknak,
hogy részt vettek a felvonuláson lovaikkal, kocsijukkal és a
lovasoknak, akik közül ketten
a szomszéd településrõl, Gombosszegrõl érkeztek.
Kézmûves délutánnal színesítettük a programunkat. Az
õszhöz szorosan kapcsolódó,
kosárfonással ismerkedhettek
meg az idõsebb gyerekek és a
felnõttek. Szakembert hívtunk
meg, hogy megtanítson néhány alapfogást, vele együtt
készíthettek egy tányér alátétet az érdeklõdõk. A természetes, a szép és a praktikus világ
felé nyitó életünkben újra van
jövõje ennek az õsi mesterségnek. A kosárfonó „iskola” a
Fiatalok Lendületben Program
támogatásával jöhetett létre.
A gyerekek nagy örömére
töklámpásokat is készítettünk,
majd ezekkel díszítettük a faluházat az esti mulatsághoz. A

A néptáncosok a falu több pontján mûsorral szórakoztatták az
érdeklõdõket.
kicsik pedig árnyékképeket
festettek a kisebb darabokra.
Egy rövid mûsorral alapoztuk meg a jó hangulatot az esti
bálra. Fellépett a Vajda József
Népdalkör, a helyi fiatalok
énekkel és tánccal szórakoz-

tattak, végül a mûsort a Cserta
Táncegyüttes fellépése zárta.
Bár a táncmulatságon nem
voltunk sokan, ennek ellenére
hajnalig húzta a talpalávalót
Anti.
H.B.

Polgárvédelmi gyakorlat Petrikeresztúron
A szombati idõjárás igazán
kedvezett a gyakorlat végrehajtására. Rövid eligazítás után,
reggel 8 órakor már munkában is volt a 2 raj. Mindkét
csoportnak vízelvezetõ árkok
tisztítását, mélyítését kellett
végezni. Kézi munkával az Ady
utcában, míg gépi segítséggel
és természetesen kézi munkával a Gyõrfiszegi utcában
végezték feladatukat a polgárvédelmi egységek.
A támogatás finanszírozta a
kötelezõ napi ellátás költsé-

A gyakorlat elérte célját, ráadásul fontos munkavégzésre került sor.
Október 20-án polgárvé- katasztrófavédelemmel kapcsodelmi gyakorlatra került sor latos törvényi szabályozásról, a
Petrikeresztúron. Törvényi sza- települési polgárvédelmi felabályozás miatt minden tele- datokról, és elõkészítették a
pülésen helyi polgárvédelmi szombati tényleges gyakorlaszervezetnek kellett megala- tot. A keddi tájékoztatóban és
kulnia. Így történt ez Petrike- a szombati gyakorlat levezetéresztúron is, ahol 20 fõvel ez sében a Lenti Tûzoltóság munév augusztusában létrejött a katársai vettek részt: Stocker
csoport. A Megyei Védelmi Bi- Dávid százados (Lenti tûzoltó
zottság anyagi és szakmai tá- parancsnoka), Tóth Tibor alezmogatásával jött létre a gyakor- redes és Vörös Istvánné fõlat. Ezt megelõzõen 16-án, ked- munkatárs, a jegyzõség részéden törzsvezetési gyakorlat is rõl Domján Lászlóné, aki a
volt, ahol alapvetõ informá- térség katasztrófavédelmi reciókat szereztek a résztvevõk a ferense.

geit, az üzemanyagköltséget,
védõfelszerelések, eszközök beszerzését. Az anyagi támogatás
mellett az elvégzett munka is
hasznos volt. Ezen felül betöltötte azt a legfontosabb célkitûzést, hogy a település lakossága felkészült a veszélyek elhárítására, a megalakult polgárvédelmi szervezet összekovácsolódott. A csoport egy fegyelmezett, de jó hangulatú napot
töltött együtt. Köszönet a szervezet tagjainak és a szakmai
munkát segítõ szakembereknek.

A kép csalóka, hiszen nem magányos munkások jellemezték a
gyakorlatot. A 20 tagú polgárvédelmi szervezet összekovácsolódott ezen az erõpróbán.
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Múlt és jelen Pusztaedericsen
Közösségi nap keretében emlékeztek

A történelmi múltat érintõ gondolatokkal és együtténekléssel
emlékeztek.
A Válicka-völgyében fekvõ
kis község lakói az összetartozás és a történelmi visszatekintés értékes, megható perceit élték át október 23-án.
Hideg, õszi napra ébredve - az
önkormányzat szervezésében egész napos programokkal
tölthették a forradalomra való
emlékezés pillanatait. A délelõtti órákban a falu közepén
elterülõ téren található háborús emlékmû körül gyûltek
össze a helyiek, ahol a múltidézõ beszédeket és együtténeklést – elsõként a magyar
szentek himnusza csendült fel
– a koszorúzás követte. Szabó
Vilmos evangélikus lelkész
szavaival kiemelte e nap történelmi fontosságát, amellyel
többek közt arra hívta fel a
figyelmet, hogy „ A múlt, az

élet tanító mestere”. Szavaival
utalt egy keleti filozófus megállapítására, aki szerint a Kárpát-medencében élõkre jellemzõ, hogy sokat foglalkoznak a múlttal és a jövõvel,
kevesebbet a jelennel, amelyet
a gond szóval azonosítanak,
sok ember tudatában pedig az
említett szó a baj értelmezéseként él.
Bognár István, a falu lelkipásztora a forradalmi emlékezések órájában említést tett az
akkori hõsökrõl, akik a saját
sorsukat meghatározó döntéseket akarták a kezükbe venni,
de ez meghiúsult. Kiemelte a
küzdés fontosságát – rávetítve
a történelmi eseményekre –, a
létezés harcát és a gyógyulás fájdalmas idõszakát, amely
során egy emberi életet ho-

A Szivárvány Dalkör szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt
2012. november 18-án, vasárnap 17.00 órakor kezdõdõ

mûsoros estjére a tófeji Közösségi Házba.

Tudósítókat keresünk!
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
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

zott párhuzamba a nemzet
sorsával.
A beszédeket a hadifogságban elhunyt magyar költõ,
Gyóni Géza sorainak tolmácsolása szakította meg: „Csak
egy éjszakára küldjétek el
õket/ A pártoskodókat, a vitézkedõket./ Csak egy éjszakára:/
Akik fent hirdetik, hogy mi
nem felejtünk,/ Mikor a
halálgép muzsikál felettünk,/
Mikor láthatatlan magja kél a
ködnek, /S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek.”
A történelmi hangulatot
felidézõ verset követõen Gál
Lászlóné polgármester lélekemelõ gondolataival fordult az
ünneplõk felé. Hangsúlyozta
az összetartozás fontosságát,
amely mint mondta, nem csak
az ünnepeken kell, hogy jelentõséget kapjon, hanem a hétköznapokon is, amelynek jelentõségét kortárs írónk, Mácz
István: Az ünnep címû versébõl idézve tette nyomatékossá:
„Az ünnep az emberi lélek
öröme, amely a testet áthatja.
Az ünnep örömóra. Az ember
szabadságra született. Az ünnepben szabadságát élheti meg.”
A szeretet, a közösség és a
hõsökrõl való megemlékezés
perceit a koszorúzás pillanatai
követték a hõsi emlékmûnél,
amely a településen egykor élt
és harcokban, háborúkban elesettek nevét õrzi. A múlt történéseire való visszatekintés
ünnepi órájának végén a kis

település polgármester asszonya, közös ebédre hívta a község lakosságát a szépen felújított kastély épületébe.
– A faluban élõk kérése
volt, hogy Pusztaederics hõsi
halottainak emlékére emlékmûvet állítsunk, amely közös
erõbõl és adakozásból meg is
valósult. 1991. október 23-án
került sor az emlékmû avatására, azóta minden esztendõben e napon összegyûlünk, és
együtt emlékezünk, nem csak
az 56-os események áldozataira, hanem a háborús hõseire
és áldozataira is. Így történt
ma is, hiszen összesen 170-en
élnek a faluban, és örömmel
mondhatom, hogy szinte minden család képviseltette magát. A mai közösségi napunk
alkalmával a közös ebéd után
kulturális mûsorszámokkal várjuk a falubelieket. Így eljön hozzánk a tófeji Szivárvány Dalkör, majd a zalatárnoki Kéknefelejcs Népdalkör is színpadra
lép. A délutáni program zárásaként a fõvárosi színmûvész
Tihanyi-Tóth Csaba, „Éljen a
magyar” címû összeállításával
lepi meg a falu közönségét –
hallottuk e gondoskodó, lelkes
szavakat Gál Lászlónétól.
Pusztaederics immár huszonegyedik alkalommal megrendezett ünnepi eseménye
során ily módon került a középpontba a múlt és a jelen
egy közösségi nap keretében.
Török Irén
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Agármustra Bödén
Fõzni jó!
Elmúltak már azok az idõk
A sikeren felbuzdulva már szervezik a jövõ évi rendezvényt.
Az egyik legnemesebb magyar kutya ünnepének hívják a
Bödei Agármustrát, ahol a fajta színe-java megmutatja magát.
Október 6-án, a kora délutáni
óráktól csodálatos agarakkal
népesült be a bödei futballpálya és annak környéke. Persze
a gazdik sem hiányozhattak az
eseményrõl. Az agarak találkozója 1 évvel ezelõtt a helyben
élõ Tóth Zoltán fejébõl pattant
ki, aki természetesen maga is a
rajongója a rendkívüli gyorsaságukról híres kutyáknak.
– A második mustrán tulajdonképpen
megmutatkozott, hogy létjogosultsága van
ennek a rendezvénynek és
igény is van rá – mondta Tóth
Zoltán fõszervezõ. – Eddig az
agarakat tartó tulajdonosok
kissé elbújtak a nyilvánosság
elõl, ami nem volt túl kedvezõ
a fajta népszerûsítését illetõen.
A tavalyi – futtatással, bemutatókkal tarkított – programok nagyon népszerûek voltak, ezért döntöttek a folytatás
mellett a szervezõk. Tóth Zoltán kihangsúlyozta, hogy a zalaiak fokozott aktivitást mutattak a hasonló rendezvények
megtartásának szorgalmazásában. Hozzátette azt is: megyénkben számos agártartó,
tenyésztõ van ugyan, de Somogyban és Tolnában, valamint az Alföldön jellemzõbb
ez a kutyafajta. Idén – hasonlóan az I. Bödei Agármustrához – csaknem 50 kutyát hoztak el a gazdák az ország minden pontjáról. A szervezõk
nagy örömére szolgált, hogy –
bár a magyar fajta ünnepének
szánták a rendezvényt – többek között angol, olasz, orosz
fajták is képviseltették magukat. Tóth Zoltán szerint azonban nemcsak ettõl kezd nemzetközivé válni a bödei ese-

mény, hanem attól is, hogy
egyre több olyan résztvevõ érkezik, akik külföldrõl települtek hazánkba és német ajkúként és akár svédországi tenyésztõként fontosnak tartják,
hogy jelen legyenek a mustrán.
A fõszervezõ azt is elárulta,
hogy nem titkolt céljuk is elérte küldetését, hiszen azt tervezték, hogy nemcsak kimondottan agártartóknak, tenyésztõknek szánják ezt az eseményt, hanem minden olyan
embernek, aki szereti az állatokat és szívesen tölt el egy napot a festõi szépségû Bödében
egy tartalmas program keretében. A szervezõk szerint óriási
élmény
látni
azt,
hogy
mennyire lenyûgözi a résztvevõket, amikor az agarak egy
bemutató futtatás alkalmával
60-70 km/h sebességgel üldözik a „zsákmányt”.
Ujj Tibor polgármester
már az elsõ alkalommal kiemelten támogatta – az önkormányzattal közösen – az agármustra ötletének kivitelezését.
A polgármester véleménye az,
hogy szükség van az ilyen jellegû programokra, hiszen ez
tovább növeli az adott telepü-

lés népszerûségét és a közösségi élet is sokkal hatékonyabb, mint például az elmúlt
években az jellemzõ volt Bödére. A falu elsõ embere szerint mindenképpen örvendetes, hogy a rendezvény mára
kinõtte magát és egyre meszszebbrõl jönnek a mustrára vendégek, olyanok is, akik nem agártartók, nem tenyésztõk, csak
egyszerûen egy páratlanul érdekes program részesei akarnak lenni. Ujj Tibor elmondta:
azt tervezik, hogy jövõre a legkisebbeket is bevonják az agármustrába. Külön kiegészítõ gyermekprogramokat is szeretnének létrehozni, és egy igazi
családi napot azoknak, akik a
természet, az állatok kedvelõi,
de mellette Bödén is szívesen
töltenek el akár egy hétvégét
is. A polgármester elárulta,
hogy az elõzõ két agármustra
sikerén felbuzdulva már el is
kezdték szervezni a jövõ évi
rendezvényt. Nem titkolt vágyuk,
hogy az egészen kicsi gyermektõl a nyugdíjas korúig mindenki megtalálja nem csak a maga
számítását, de a település és a
természet rejtett értékeit.
Odonics Beáta

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

József szerette a munkáját, ezért a családjára alig
maradt ideje. Azonban mindig figyelt arra, hogy hétvégén valami jót fõzzön, mert
tudta: a konyha a család motorja. Egy finom ebéddel
mindig tud örömet csalni
családja arcára és így talán
megbocsátják, hogy hétközben annyira elfoglalt. Teltek
az évek és egyszer csak lógó
orral jött haza József. Felesége egybõl észrevette, hogy
valami nagy gond van.
– Nyugdíjba kell mennem. Azt gondoltam, megvárják, amíg ezt a munkát
befejezem a cégnél...
József nem találta a helyét, felesége aggódott. Mihez kezd most a férje? Sebaj
– vigasztalta magát József,
legalább így több idõm marad a családra. Az unokák
egyre gyakrabban jöttek a
papához, aki mindig valami
finomsággal lepte meg õket,
amit nagy örömmel fogadtak. József egyre jobban belemerült a fõzésbe. A konyha kezdett egyre kisebb lenni és a folyamatos ide-oda
pakolgatások már kezdték
nagyon bosszantani. Felhívott. Egy nagyobb konyhára
lenne szükségem! Elköltözni nem akarunk, szeretünk
itt élni. Felmérés közben aggódva figyelte, hogy milyen
megoldást tudok ajánlani:
– József, ez egy jó konyha volt 10 éve! De elmúltak
már azok az idõk, amikor
csak ajtókkal és polcokkal
elégedettek voltunk. Önnek
egy jobb elrendezésre, sokkal több fiókra és speciális
vasalatokra van szüksége,
hogy újra elégedett legyen a
konyhájával. Minimum 20
évig.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Nem csak a húszéveseké a világ…”
Szépkorúak köszöntése Gellénházán

Nagy tapssal fogadták a helyi kisdiákok zenés mûsorát.
Huszonegy éve az ENSZ
kezdeményezésére október 1.
az Idõsek Világnapja, amely a
tiszteletrõl szól. Ez alkalomból
került sor idén is az ünnepi
eseményre sok-sok közösségben, így Gellénházán is.
– Hagyományos jelleggel
rendezzük meg a településen
az idõsek köszöntését. Idén az
iskola diákjai által készített üdvözlõ kártyát 250 nyugdíjasnak adtuk át, közülük 100 fõ

fogadta el meghívásunkat. Az
üdvözlõ beszédeket követõen
kulturális mûsorral kedveskedünk, majd a Gellénházi Nõklub által készített vacsora és
tangóharmonika kíséretében
nótázás várja a nyugdíjkorúkat
e szép estén – hallottuk Selmeczi Zsófia intézményegység
vezetõtõl.
A község idõs lakosai a szépen megterített asztalok köré
ülve várták az októberi estét,

um

ik

ar
ng

Hu

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

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Hónaptól hónapig…

amelyen sor került baráti beszélgetésekre, találkozásokra,
együtt várva a hozzájuk szóló
szép szavakat. Horváth László,
a dr. Papp Simon Általános
Mûvelõdési Központ igazgatója köszöntötte a vendégeket,
örömét fejezte ki, hogy ilyen
sokan elfogadták a meghívást.
– Az Idõsek Napja a tiszteletrõl szól, amit irántuk érzünk – kezdte beszédét Farkas
Imréné polgármester, majd
Goethe sorával folytatta: „Nem
öreggé válni, hanem az öregséget hordozni mûvészet.” Mint
mondta, értéket hordoz az a
tapasztalat és tudás, amit az

idõs emberek birtokolnak,
majd képzeletbeli jelvényeket
osztott ki a szó erejével. Az
aranyszínû jelvény a szívük
szeretetét jelzi, míg az ezüstszínû a sok-sok tél fehérségét
rejti. Üdvözlõ szavait Sík Sándor soraival zárta: „A legfõbb
mûvészet tudod mi? Derûs
szívvel megöregedni.”
A mûvelõdési ház színpadán a helyi iskola kisdiákjai
énekkel, verssel egyéni és csoportos elõadással szórakoztatták a vendégeket. „Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek
az öregeket. A reszketõ kezû
õsz apátokat, a hajlott hátú jó
anyátokat” – hangoztak e kedves szavak. A gyerekek elõadásában unoka és nagyapa párbeszéde ekképp szólt: „Ne haragudj kicsi lányom, De az élet
már nem álom!” Sylvester Sára
csodás fuvolajáték is hozzá tett
a felemelõ percekhez.
Az Orchidea Kamarakórus
összeállításában többek közt
felcsendültek az Ave Maria dallamai, majd együtt a gyermekkel a „Nem csak a húszéveseké
a világ…” népszerû hangjai.
A szépen terített asztalokra
rákerült a házigazda Gellénházi Nõklub által felszolgált
vacsora, közben a Türjérõl érkezett sokoldalú Szabó Lajos
tangóharmonika játéka kíséretében hívta nótázásra az ünnepelteket.
Török Irén

Közép-Zala
kö zéleti

havilap

IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

2012. október
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Játszótérrel és könyvtárral gazdagodva
Önkéntesség a gyerekek érdekében
Az esõs októberi szombaton kedves feladat várt a dimbes-dombos település, Babosdöbréte lakóira, ugyanis játszótér kiépítésére került sor. A falu vezetésének felhívása a reggeli órákra szólt ugyan, de a
szabadtéri munkálatok végzéséhez nem éppen megfelelõ
idõjárásra ébredtek a helyiek.
–Igény volt rá, hiszen vannak kisgyermekes családok a
faluban. A két évvel ezelõtti
önkormányzati választás alkalmával ígéretet tettem egy játszótér kialakítására. A kastély
melletti teret találtuk erre a
célra alkalmas helyszínnek,
melyhez az „Önkéntes programok támogatása a társadalmi
felelõsségvállalás érdekében”–
LEADER pályázaton nettó 1
000 948 Ft-ot, nyertünk el,
amelynek áfája jelenti az önerõt. Az uniós szabályoknak
megfelelõ játszótér kialakítására van lehetõségünk társadalmi munka keretében – tudtuk
meg Kaczor Tamás polgármestertõl.
A település felnõtt lakosai:
apukák, anyukák és nagypapák
ragadtak ez alkalommal szerszámokat, hogy a község vezetésének körültekintõ szervezését követõen, a kivitelezési
teendõket ellátva, végül elkészüljön a falu új közösségi
parkja.
– Ma az alapok kiásása, kavicsozás, betonozás és végül a
játékok felállítása történik. A
2006 Kft. vállalta az elemek el-

készítését, amely minõségi és
biztonságos
játékeszközöket
gyárt. A vállalkozó a mûhelymunkát elvégezte, ma az alkatrészek összeállítása és elhelyezése következik – folytatta a
polgármester.
Délután a szorgalmas munkának köszönhetõen rögzítésre került a hinta, a mászóka, s a
többi szépen kivitelezett gyermekbarát játék. Az önkéntesek
között akadt olyan, aki babosdöbrétei születése miatt érezte
úgy, hogy csatlakoznia kell a
többi falubelihez.
– A kisfiam két éves, és
emiatt jöttem el segíteni a játszótér építését – hallottuk egy
fiatal apukától, Pozsgai Balázstól.
A Babosdöbréte kastély a
régmúltban uradalmi épületként szolgált, ma – önkormányzati tulajdonban – kissé
elhanyagolt állapotában emelkedik a falu közepén. Az évek
során számos funkciót töltött
be a község életében, jelenleg
bolt, kocsma, orvosi rendelõ is
e falak között üzemel.
– Sajnos a kastély állapota
nagyon leromlott, amit a külsõ
vakolat lepergése is jelez. A teljes felújításra jelenleg nincs
anyagi keretünk, de 500 000Ftot tudunk biztosítani arra,
hogy többek közt az épület
jobb szárnyában egy könyvtárhelyiséget alakítsunk ki. Ennek
munkálatai kezdõdtek már el,
így a belsõ vakolás, villamoshálózat felújítása, festés és nyí-

A falu apraja és nagyja is kivette részét a munkából.
lászárók cseréje, valamint parkettázás. Terveink szerint ifjúsági helyiséggé szeretnénk alakítani. A falu régi iskolaépülete – amelyben jelenleg a
könyvtár mûködik – szintén
felújításra vár, amely új funkciót kap: a körjegyzõségnek ad
majd otthont. Mindezt saját
erõbõl kezdtük megvalósítani,
és még ez évben szeretnénk
befejezni, részben helyi vállalkozók, részben pedig az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások bevonásával
– kaptuk a tájékoztatást a következõ hónapok feladatairól
Kaczor Tamástól.
A mostanra tervezett munkálatok lassan befejezõdnek a
leendõ könyvtár termében, késõbb az épület romos, hátsó

Élethosszig tartó tanulás, 2013-tól új OKJ
Emelkedõ óraszámok, dráguló szakképzés!
Elavult nézet, hogy egy
korábban megszerzett szakmai tudás életünk végéig
elég. Nagy a kihívás, s ha lépést akarunk tartani a korral,
folyamatosan bõvíteni kell
ismereteinket.
– A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a munkaerõpiaci
igényeket figyelve folyamatosan fejleszti, bõvíti továbbképzési kínálatát. Továbbképzéseinket mindazoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek
szakképesítéssel, és frissíteni,
bõvíteni akarják ismeretei-

ket,
képességeiket,
illetve
szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen elmélyedni. A képzettséggel nem rendelkezõknek
ajánljuk a felnõttképzés keretében lebonyolított OKJ-s képzéseket, mellyel jelentõsen javíthatják a munkaerõpiaci pozíciójukat – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.
– Szeptemberben megjelent az új OKJ. Milyen változást jelent ez?
– Nõnek az óraszámok, ezzel párhuzamosan emelked-

nek a költségek is, egyre nagyobb lesz a munkából kiesõ
idõ. 2012. december 31-ig
még a régi feltételekkel lehet
részt venni a felnõttképzésben. Eddig a határidõig lehet
jelentkezni, illetve elindítani
a képzéseket. A tanulni vágyóknak célszerû mihamarabb felkeresni irodánkat (TIT
Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz
tér 7. II. em. 238. – Telefon:
06/-2/510-102 – www.titzala.
hu) – javasolta Rózsás Csaba.

szárnya is lebontásra kerül
majd. A sokat megélt, régi épület további részének átépítésére kerül sor a jövõben, beleértve az új funkciók kialakítását is.
– A kastélyhoz és a játszótérhez tartozó egyes elemeket,
nyílászárókat egy itteni vállalkozás, a helyi kötõdésû Tóth
László által vezetett Toba-Fa
Kft. szolgáltatta. Önkormányzatunk birtokában van három
építési telek, így ezeket szeretnénk a jövõben értékesíteni.
Célunk az, hogy a beruházásokkal és átalakításokkal a kisgyermekes családok számára
vonzóvá tegyük településünket. Mindezek megvalósításához falunkban vannak olyan
emberek, akiket lehet mozgósítani. Él a településen olyan
szakmunkás, aki az asztalos,
vagy a burkoló munkákhoz ért
inkább, így mindenki megtalálja azt a feladatot, amelyet a
legjobban tud ellátni – mondta lelkesen a polgármester.
A késõ délutáni órákban elkészült az önkéntes csapat
munkájának eredményeként a
falu játszótere, amely a közeljövõben ünnepélyes keretek
között kerül átadásra Babosdöbréte legfiatalabb lakóinak
számára.
Török Irén

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Közhírré tétetik…”– Petrikeresztúron

A kisbíró dobszó kíséretében szólt a falubeliekhez.
A szõlõ szüretelése a múltban és napjainkban is ünnephez társul, amely a betakarítás,
a várt jó termés reményében
mulatozással zárul, a hegyi
munkálatok eredményeként
pedig a bor által a természet, a
táj, a föld és a napfény új életre
kel. Az õsz második havában
Petrikeresztúron is vigadoztak
e gazdák számára oly fontos
esemény kapcsán.
– Minden évben, október
elsõ heteiben szoktuk a falu
szüreti felvonulását megrendezni. A tervezett három lovaskocsiból ketten sajnos viszszamondták a részvételüket,
így gépkocsival pótoljuk õket.
Az egyetlen lovaskocsi viszi
többek közt a kisbírót – kaptuk a tájékoztatást Gérczei Mónikától, a község polgármesterétõl.

A település sportpályája
melletti tisztáson gyülekezett a
felvonulók színes csapata, népviseletbe, egyéb jelmezekbe
öltözve, majd birtokba vették a
szalagokkal feldíszített kocsikat.
– A falu fiatalabb lakosaira
jellemzõ a lelkesedés, õk jöttek
el és vállalták, hogy ápolják e
szép hagyományt. Minden utcába elmegyünk, meg-megállunk majd, és köszöntjük a helyieket. Végül a mûvelõdési
házban kulturális, zenés programok várnak mindenkit a szüreti vigasságok zárásaként –
folytatta a polgármester.
A kocsik elindultak a kanyargós utcákon, elsõként
Gyõrfiszegre vitt az út, ahol a
buszváró elõterében terített
„asztal” várta a felvonulókat,
frissen sült diós és mákos kaláccsal, pogácsával, innivalóval

kínálták õket a házból kijövõ
asszonyok. A helybéli Nagy
Bence a kisbíró szerepében ült
a bakon, majd dobszó kíséretében fontos mondandóval fordult a falubeliekhez:
„Mélyen tisztelt egybegyûltek,
Kik utcára menekültek! Hallanának sok vicceset? Sajnos
nem történt ily eset. Nálunk
ma már minden oké, És az érdem mind azoké, Kik a falut
terelgetik, Köszönetet mondunk nekik…”
A szüreti strófát a népviseletbe öltözött lányok tánca követte, majd evés-ivás és ismét
kocsira szállás, hogy a község
többi lakosa is részesüljön az
õszi mulatság pillanataiból. A
falu portáin sorra akadtak kíváncsiskodók, akik várták a fiatalok vidám csapatát.
– Minden évben eljövünk
és részt veszünk a gyermekeimmel a felvonuláson, azért
tesszük ezt, mert jól érezzük
magunkat – hallottuk a színes
jelmezbe öltözött Boronyák
Erikától.

2012. október
A szüreti felvonulást követõen a mûvelõdési házban folytatódott az õszi vigadalom. A
község lakói elõször a helyi
gyermekek és színjátszók elõadásának örülhettek, köztük
õszi köszöntõ versek, dalok és
táncok produkciójának. Késõbb vidám jelenetek kerültek színpadra; Juliska-Mariska
traccsparti és a Kéri Ferenc
által íródott Beteg disznó népi
komédia. A szomszédos településrõl, Gellénházáról kisiskolások hozták el szüreti mûsorukat, valamint a Vajda József Népdalkör és a Galagonya Citerazenekar is színvonalas elõadással szolgált a közönségnek.
Az esti mulatság során zsákbamacska és tombola megvásárlására is sor került, melynek
bevételét a szervezõk gyermekprogramok megrendezésére fordítják a jövõben.
A megélénkült szõlõhegyek munkálatait és a színes,
vidám felvonulást lezáró õszi
rendezvényt az id. Pirzsók
László szolgáltatta zene tette
emlékezetessé idén a petrikeresztúri szüreti vigasságon.
Török Irén

Különdíj a kisbucsai kapusnak
Október
utolsó hétvégéjén rendezték meg
az Izsák Imre ÁMK tornatermében
a télköszöntõ teremlabdarúgó-tornát, melyen
Kisbucsa
csapata is
részt vett. A
s z e r ve z õ k
különdíjjal
jutalmazták
az együttes kapusát, Tóth Benjamint. A csapat többi tagja: Németh Krisztián, Borbás Richárd, Szigeti Gergõ, Millei Alex,
Horváth Szabolcs.

2012. október
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Változó világunk nyugalmasabb, emberi kapcsolatokat
elõtérbe helyezõ mozzanatait
élte meg a közelmúltban Tóth
Istvánné, Teskánd polgármestere egy erdélyi önkéntes
munka kapcsán. A szeptember
25-én kezdõdõ és október 15ig tartó nemes céllal létrejött
út pillanatairól számolt be
nekünk:
– A Zalai Falvak Egyesülete
révén értesültem róla, hogy az
Európai Unió Grundtvig: Egész
életen át tartó tanulási programjának keretében, önkéntes
munkavállalásra van lehetõség.
Célkitûzése az 50 év felettiek
körében az élethosszig tartó
tanulás ösztönzése, valamint
az önkéntesség népszerûsítése
és az idõs, már nem aktív korosztály helyi részvételének növelése, az önképük erõsödése
a társadalomban betöltött szerepüket érintve az önkéntes
tevékenység során. E program
lebonyolításában partnerek voltak a magyarországi Önkéntes
Központ Alapítvány és az erdélyi Gyulafehérvári Caritas. Ez
év tavaszán szintén hat erdélyi
idõskorú önkéntes volt itt Magyarországon e céllal a Caritas
szervezésének köszönhetõen.
– Az Ön részérõl mi volt a
fõ motiváció, hogy elindult és
vállalta e nem mindennapi
„utazást”?
– Jelenkezésemkor az a cél
vezérelt, hogy kipróbáljam magam más területen is, és a
mindennapokból kikapcsolódva feltöltõdjek az ott megélt
pillanatok hatására, majd újult
erõvel térjek vissza. Elindulásunk elõtt mindannyian megfogalmaztunk a három hétre
három kívánságot, amelyek nagyon hasonlóak voltak. Ezek a
kívánalmak kiterjedtek a hasznos építõ munkára – amelyet
az ott élõ emberek javára fordítunk majd – ezzel együtt tapasztalatcserére, az erdélyi emberekkel való tartós kapcsolatok kiépítése, valamint a szép
erdélyi tájak megtekintésére is.
– Miben állt a tevékenységük, és mennyire fogadták
Önöket el az Erdélyben élõk?
– Szeptember 25-én érkeztünk Marosvásárhelyre hatan,

„Három hétre, három kívánság”

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Határon átnyúló segítõ munka…
ahol két nap keretében ismerkedtünk meg a Gyulafehérvári
Caritas munkatársaival, és azok
tevékenységeivel, valamint azzal, hogy nekünk a három hét
során milyen munkában és
programokban lesz részünk.
Ketten Gyulafehérváron, ketten Csíkszeredán, mi a társammal Gyergyószentmiklóson töltöttünk három hetet, ahol a
Caritas szociális intézményeiben és különbözõ eseményein, rendezvényein vettünk
részt. Így tevékenykedtünk fogyatékos gyerekek között, különbözõ civil-és szociális területen mûködõ szervezeteknél.
Mi kulturális programok lebonyolításában vettünk részt, különbözõ foglalkozások, többek
közt kézmûveskedés terén. Ezeket a programjainkat a helyi
koordinátorok szervezték meg,
úgy, mint azt a kedves feladatot, amely során az ott megélt érzéseket és élményeket a
kapott fotók felhasználásával
montázs formájában fejeztük
ki. A három hét alatt sok élményben volt részünk, Erdély
több településére is elutaztunk, például egy találkozón
voltunk Szovátán, együtt megünnepeltük az Idõsek Világnapját, valamint mécsest gyújtottunk az „Egymillió csillag”
nevû szolidaritási akción. Nagyon közvetlenül, kedvesen fogadtak bennünket a fiatalok,
idõsek egyaránt, megható volt
a találkozások, beszélgetések
során tapasztalt szívélyességük.
– Milyen benyomásokkal,
élményekkel tért haza, és mit
tart az erdélyi út legnagyobb
értékének?
– Mindenképpen pozitív
élményekrõl és benyomásokról tudok beszámolni. Az ottani emberek közvetlensége,
az idõs emberek nyitottsága, a
táj szépsége, a hegyek, erdõk,
patakok sokasága magával ragadó volt számomra. Az ottlétem alatt megélt találkozások,

Tóth Istvánné sok élménnyel és tapasztalattal tért haza az
erdélyi útról.
emberi kapcsolatok, a székelyek egyszerûsége és vendégszeretete szívet melengetõ érzés volt. Gondolok itt például
arra, hogy a szegénység megélése ott a közösség erejét erõsíti. Baráti és civil szervezetekkel való kapcsolat kiépítésére
is sor került, amelyet a jövõben mindenképpen szeretnék
ápolni. Így említhetném a
gyergyószentmiklósi Lorántffy
Zsuzsanna Nõegyletet. Nagyon
frissek az élményeim, hiszen
pár napja tértem vissza, de
egyértelmûen kijelenthetem,
hogy nagyon jó hatással volt

rám a három hetes önkéntes
munka. Az ott átélt mindennapok nyugalmat árasztottak,
amelynek tapasztalom jótékony hatását, mind a munkám
során, mind pedig a magánéletben. Szívesen visszatérnék
ismét ilyen jellegû szociális
közhasznú munka kapcsán,
hiszen úgy vélem, ez építõ
jelleggel szolgált nekünk –
akik vállalták ezt a tartalmas
programot – és az ottani embereknek is, amely a zárótalálkozó ünnepi, felemelõ perceiben meg is mutatkozott.
Török Irén

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz kell
benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,
akik káreseményt jelentettek be a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak honlapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táblázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.
A kiszámított kárigényt három eredeti példányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.
A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:
• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete
• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete
A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a falugazdászok segítségét.
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Az országban elsõként Zalában állapodtak meg

A városok, a megye képviselõi és Rigó Csaba a megállapodás köteteivel.
2013 gyökeres változást hoz adatok, létszámok, ingatlanok, városban (Zalaegerszeg, Nagya közigazgatásban: a szaktárca ingóságok átvételével kapcso- kanizsa, Keszthely, Lenti, Leaz ország 19 megyéjében és a latban. A településvezetõk a tenye, Zalaszentgrót) járási
fõvárosban összesen 175 járás testületi felhatalmazásokat kö- hivatal és kormányablak mûkialakítását tervezi. Magyaror- vetõen a tájékoztató napjáig ködik majd, Hévízen, Pacsán,
szág megyéi 29 éves szünet aláírásukkal is hitelesítették a Zalakaroson és Zalalövõn
után ismét járásokra tagolód- megállapodásokat – a hivatal szintén kormányablak létesül.
nak. Zalában, az ország harma- információ szerint az ország- A hat hivatalba összesen 310
dik legnagyobb településszá- ban elsõként. Rigó Csaba kor- köztisztviselõt vesznek át a
mú megyéjében is számos mánymegbízott a megye or- települési önkormányzatoktól,
egyeztetés, tárgyalás elõzte szággyûlési képviselõi és a tíz akik a megyei kirendeltségemeg a majdani járási hivatalok város képviselõi, jegyzõi jelen- ken dolgozókkal együtt alkotlétében ismertette az átalakuló ják a járási hivatalok 570 fõs
indulását.
A Zala Megyei Kormányhi- rendszer felépítését, jellem- állományát. A tárgyalások sovatal október 12-i sajtótájékoz- zõit. Az állampolgárokat ja- rán figyelembe vették a teletatóján bejelentette: minden- nuár elsejétõl hatékony és pülések igényeit, és fontos
ben megállapodott a megye gyors ügyintézéssel várják. A szempont volt, hogy egyik te258 településével a járási fel- már korábban közzétett hat lepülés köztisztviselõje se ma-

radjon munka nélkül. Ahol
eddig is intéztek közigazgatási
ügyeket, ott ezután települési
ügysegédek támogatásával tehetik mindezt. Az önkormányzatok ingyenes használatra adják át az épületeket, eszközöket, a késõbbi mûködtetés
költségeit a kormányhivatal
finanszírozza.
– Ma egy hosszú elõkészítés végére tettünk pontot, a
járási hivatalok január elsejétõl, az összes kormányablak
2013 végére fog mûködni.
Minden járási székhelyen lesz
okmányiroda, járási szintre kerülnek megyei feladatok és
lesznek gyámügyi, szociális,
földhivatali, ingatlan-nyilvántartási, munkaügyi kirendeltségek, illetve élelmiszer-, állatés népegészségügyi szolgálatok. Az egységes eljárásrendû
feladatokat átveszi az állam, a
helyi ismereteket igénylõ feladatok az önkormányzatoknál
maradnak. A járási székhely és
kormányablak nélküli településeken is gondoskodni kell az
emberekrõl. A települési ügysegédek állami alkalmazottként a közös hivatalokban látnak el szolgálatot, egyes településeken részmunkaidõben segítik az ügymenetet. A
mai megállapodások már
tartalmazzák az új hivatalokba átkerülõ dolgozók névsorát is – fejtette ki Rigó
Csaba kormánymegbízott lapunknak.
Pataki Balázs

Hírek Kisbucsáról
Háziasszonyok klubja
2012. október 8-án a kisbucsai IKSZT-ben dödölle készítésre került sor a háziasszonyok klubja soron következõ
összejövetelén. Készült már
farsangi fánk, mézeskalács, pogácsa is a közösségi ház kis
konyhájában. Az ügyes kezû
kisbucsai háziasszonyok szíve-

sen vesznek részt ezeken a délutánokon, az idõsebbek hasznos praktikákat, fortélyokat
mutatnak egy-egy étel elkészítésekor, a fiatalok pedig ezáltal
hasznos dolgokat tanulnak.
A dödölle a magyar konyha
egyik tájjellegû étele. Elkészítése nagyon egyszerû, finom,
és nem utolsósorban elég laktató. Régen a szegények elede-

Próbára tették kézügyességüket.
leként tartották számon, mert
mindennapos volt a fogyasztása. Pénzbe nem került, hiszen
a hozzávalót megtermelték a
kertben. Magyarország egész
területén ismeretes a dödölle,
csak épp máshogy nevezik,
vagy kissé másképp készítik el.
Játszóház az õsz jegyében

Ízlett a dödölle.

2012. október 20-án játszóházi foglalkozásra került sor. A
szép számban megjelent résztvevõk kipróbálhatták kreativitásukat, kézügyességüket, készültek madáretetõk fa és mû-

anyag összedolgozásával. A kevésbé bátrabb gyerekek inkább a divatba jött halloween
tök készítését vállalták, igaz
papírból. Ezek kizárólag dekoráció céljából készültek a közelgõ ünnepre tekintettel, ebbe mécses nem helyezhetõ, de
nagyon mutatósak és könnyen
elkészíthetõk.
Novemberben és decemberben is lesznek hasonló foglalkozások: adventi koszorúkötés, mézeskalács sütés, karácsonyi díszek és dekoráció készítés, melyre nem csak a gyerekeket várják.
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Termelõi piac nyílt Nagylengyelben
„Helyi termelõi piac: olyan
piac, ahol a kistermelõ a piac
fekvése szerinti megyében,
vagy a piac 40 km-es körzetében, vagy Budapesten fekvõ piac esetében az ország területén bárhol mûködõ gazda-

ságából származó mezõgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesíti” – írja a törvény.
Olyan gazdapiacok, értékesítési lehetõségek szükségesek, ahol a lakosság is hozzájuthat a friss élelmiszerekhez.

Fél évszázados osztálytalálkozó
Minden hónap elsõ és harmadik szombatján várják a piacra a
vásárlókat.

A Tófeji Általános Iskola 1962-ben végzett tanulói osztálytalálkozót tartottak 2012. október 20-án. A 23 egykori diákból
11-en voltunk jelen. Elsõként a helyi temetõben megemlékeztünk az elhunyt osztálytársainkról, tanárainkról.
Az örömteli és meghitt találkozót egy uzsonnával, majd az
emlékek felidézésével töltöttük napnyugtáig.
Az osztálytársak nevében: Bertók László

Nagylengyel Önkormányzata
úgy gondolta, hogy a vidéki
életminõség javításához, a helyi értékek megõrzéséhez hozzájárul azzal, ha a helyi termékek forgalmazását könnyebbé teszi a térség termelõi számára. A nyitónapon, 2012. október 20-án vált valósággá a
termelõi piac ötlete.
A nyitónapon a falubeliek
nagy érdeklõdéssel látogattak
a faluház mögötti parkban
lévõ, nyáron átadott fedett pavilonhoz, ami helyet biztosít az
árujukat kínáló termelõknek.
E napon a helyi Oláhné Csilla
saját készítésû házi sajttal,
rétessel és ajándéktárgyakkal
várta a kíváncsiskodókat. Pálvölgyi Zoltán csirkéket hozott
és a dobronhegyi frissen fejt

tej is hamar elfogyott. A Nagylengyeli Pékség is kínálta termékeit. A Caritastól kézmûves munkákat és koszorúkat
hoztak.
A tervek szerint az önkormányzat minden hónap elsõ és harmadik szombatján 912 óráig biztosít ingyenesen
helyet a gazdáknak. A következõ piacnapok: november 3.,
november 17., december 1.,
december 15., és az utolsó
piacnap december 29.
A helyi piac segítségével a
helyi vásárlóerõbõl a termelõ
profitál, azaz a pénz helyben
marad, a haszon a helyi gazdaságot erõsíti.
Aki teheti, és a környéken
jár, látogasson el ide!
H.B.

Elérhetõségeink:
A Széchenyi István Hitelszövetkezet a kor mûszaki-,
felhasználói- és biztonsági követelményeit követve új Internetés HomeBank rendszer bevezetése mellett döntött.
Választásunk Magyarország piacvezetõ electronic banking
rendszerére, az Electra rendszerre esett.
A Hitelszövetkezet az új Internet- és HomeBank terméket
minden számlavezetett ügyfele részére tudja biztosítani, így Ön
gyorsan, kényelmesen és rugalmasan, akár otthonából is
indíthatja átutalásait.
A további részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu)
vagy fiókjainkban:
Zalaszentgróti Fiók
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1.
Tel.: 83/560-115
Zalaegerszegi Fiók
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004
Keszthelyi Fiók
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62.
Tel.: 83/510-556

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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ISSN 2061-358X
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Humorba fojtva

Rajz: Farkas László

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI
AJÁNLATAI
PRÁGA
Nov. 30 - Dec . 2.
34.900 Ft/fõ
ZAKOPANE - KRAKKÓ
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Dec. 1., 9., 15.
5.700 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 8.
9.100 Ft/fõ
LJUBLJANA
Dec. 22.
7.900 Ft/fõ
POZSONY - KITSEE CSOKIGYÁR
Dec. 22.
6.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 16.
7.000 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 1-3.
32.900 Ft/fõ
MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)
2013. Febr. 9-10.
26.500 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
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

2012. október

Lebukó rendõrgórék
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

– Veszélyes szakma a miénk, fiacskám. Légy inkább
sztratoszféra-bázisugró, mint az a Baumgartner!

Gameover! Bezártak a játéktermek

– A választás szabadságától is megfosztottak bennünket!
Most azt a lóvét is kénytelenek leszünk elinni, amit a gépekbe nyomtunk volna…

Válságos idõk

www.zalatajkiado.hu

– Szerencséd, hogy ilyen mélységig még nem hatolt be a
hitelminõsítõ, mert ezt a rizseslecsót egybõl a bóvli kategóriába sorolná!

