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Közel a fényes éj
Ólomszürke lepelbe burkolt napjaink renyhe tempóban fogynak a naptárból. December van. A fák ágaira dermedt dér menyasszonyi csipkeruhát idézõ, csillogó hamisság csupán. A természet szüreti lüktetése mostanra múltidõ lett, az elcsendesedés idõszakát éli a kinti világ.
Advent van: a várakozás
ideje.
Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallatra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûznénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lelkünkbõl bûneink sötétségét.

IX. évfolyam 2012. december

Betlehemi pásztorok vagyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen
feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.
Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötétség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fogságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak adventi gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.
Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!
f.l.

A szerzõ illusztrációja.

www.zalatajkiado.hu

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Valamennyi
olvasónknak
áldott, békés
karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk!
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Csillag állt meg Mikulás-várás Gellénházán
a hely fölött

Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk
a csillagát feltûnni, és eljöttünk, hogy imádjuk õt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a
fõpapokat és írástudókat, s
kérdezte tõlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta
a napkeleti bölcseket, hogy
megtudja tõlük a csillag feltûnésének idejét, majd azt
mondta nekik:
– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyermekrõl, s ha megtaláljátok,

adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam õt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt egy hely fölött. Bementek
a barlangistállóba, s ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták
õt. Kincsesládáikat kinyitották,
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött…
Karácsonykor kövessük mi is
a szívünkben föltûnõ csillagot! Induljunk el az úton a
hely felé, ahol megszületett a
Világ Világossága; tegyük le
szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

www.zalatajkiado.hu

Ablakokban csizma ásít, /
itt egy cipõ, ott egy másik.
Izgatott gyereksereg zsibongásától volt hangos december 6-án a dr. Papp Simon
ÁMK mûvelõdési házának ünnepi díszbe öltöztetett nagyterme Gellénházán.
A község legfiatalabb lakói
várták a Mikulás eljöttét, miután az önkormányzat és a
mûvelõdési ház levélben meghívta õket az évek óta hagyományos közös ünneplésre.
Elõször az általános iskola
tanulóinak mûsora szórakoztatta a megjelent, száznál több
kisgyereket és szüleiket. A Mikulásnak írt levelek okozta bonyodalmat bemutató jelenetet
Selmeczi Zsófia mûvelõdésszervezõ segítségével adták
elõ a gyerekek.

A közös éneklés élménye
sem maradt el ezen az estén
sem. Mikulás barátai, azaz Bettina és László szórakoztatták
és hívták éneklésre a megjelenteket. Hull a hó, hull a hó,
mesebeli álom, Szép a fenyõ és
más ismert dalokkal teremtettek vidám, jó hangulatot a
várakozás idején. A bátrabbak
egyénileg is bemutathatták,
milyen dalokat, verseket ismernek a Mikulásról, szólójukat
csokival is megjutalmazták.
Éppen mûsoruk végére értek,
amikor krampuszai kíséretében megérkezett a hosszú úttól fáradt Mikulás. A gyerekek
boldogan vették át az édességgel megtöltött csomagokat.
Miután minden kisgyerek jó
volt, idén nem volt virgács
egyik ajándékcsomagban sem.

Programok a Kemence-házban

A véradókat köszöntötték.
A teskándi Kemence-házban véradó ünnepséget tartottak a Vöröskereszt helyi és
zalaegerszegi szervezete, valamint a teskándi és a boncodföldi önkormányzat szervezésében. Teskándról 6 véradó
köszöntésére került sor: egyegy 50, illetve 40, kettõ 20,
kettõ 10 alkalommal vett részt

eddig véradáson. Boncodföldérõl 1 fõ 40-szeres véradó volt.
Mikulás-ünnepséget is rendeztek a Kemence-házban, erre december 8-án 16 órakor
került sor. Tizenhárom kisgyermek várta, hogy megérkezzen a Mikulás. A gyerekek
szüleikkel, nagyszüleikkel érkeztek az ünnepségre.
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„Hit, remény, szeretet, öröm”
Elõttünk járó generáció ünneplése Teskándon
December havába érve az
év napjai lassan elfogynak, így
eljött az idõ, hogy Teskánd
Község Önkormányzata és a
Vöröskereszt helyi szervezete
köszöntse a település idõs lakosságát. A Csukás István Oktatási és Nevelési Gyermekközpontba szólt a meghívó,
ahol kedves fogadtatás, terített
asztal és számos vidám dal,
zeneszó fogadta az aranykorúakat. Tóth Istvánné, a község
polgármestere tiszteletet és
szeretetet közvetítõ szavakkal
üdvözölte a vendégeket.
– Ismét eltelt egy év, két év,
sok év! És összegyûltünk ismét, hogy ünnepeljünk, beszélgessünk. Vannak önök között, akik már többször itt voltak velünk az idõsek napi ünnepeken, és vannak, akik most
kaptak elõször meghívót. És
vannak, akik itt voltak velünk
tavaly, tavalyelõtt, öt éve, tíz
éve, és ma már nincsenek itt,
pedig itt lennének, de nem lehetnek itt, elmentek… – hangzottak az elgondolkodtató és
megindító mondatok a polgármester elõadásában, majd Andreas Gryphius sorait idézte:
„Nem az enyémek az évek, melyek idõmet emésztik. Nem az
enyémek az évek, melyeket
még megérek! A pillanat az
enyém, és ha erre figyelek, akkor az enyém az, aki idõt és
örökkévalóságot teremtett”.
Mint mondta, immár többéves hagyomány a falu életében, hogy fehér asztal mellett
ünneplik az elõttünk járó generációt, az idõskorúakat. Az
idõskor szó üzenete a tenni
akarás és a megélt évek böl-

csességét is tartalmazza, hiszen van, aki mindezt egészségben, és persze van, aki
gyengélkedve éli az éveit. Majd
így folytatta: „Amikor aktív
idõskorról beszélünk, azon azt
értjük, hogy az évek múltával
ne kevésbé, hanem még jobban éljünk mindazzal, amit az
élet tartogat: a munkahelyen,
otthon vagy a társadalomban,
közösségekben is.” Kiemelte,
hogy az idei esztendõ, az aktív
idõskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve.
Tóth Istvánné e jeles nap
alkalmával említést tett a településen történt eseményekrõl,
a község életét jelentõsen befolyásoló beruházásokról, így a
Kemence-ház, a Szent Család
templom, gyalogutak-és kerékpárút, valamint parképítésrõl,
majd jó szívvel ajánlotta az
idõs vendégek figyelmébe a
közösségi ház nyújtotta lehetõségeket. A jövõ év tervei
között elhangzott a Zöld klub
beindítása, amely a környezet
védelmét, és a természetre való odafigyelést lesz hivatott
szolgálni. A gyümölcstermesztésrõl és a kiskertmûvelésrõl
szóló elõadássorozat, szintén
az elkövetkezõ év egyik tervezett programjainak egyike.
– Mára már elkészültek az
adventi koszorúk, melyet négy
gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben
lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A
gyertyákat vasárnaponként (vagy
elõzõ este) gyújtjuk meg, minden alkalommal eggyel többet.
A világító gyertyák számának
növekedése szimbolizálja a nö-

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

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

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

um

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

ik

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

ar

Hirdetésszervezõket

gyelmesség szakította meg,
melynek keretében a jelenlévõ
Simon Andrásnét a Teskándi
Nõklub, míg Bakos Tibort a
Teskándért Egyesület tiszteletbeli tagjává választották. A Hevesi Sándor Színház mûvészeinek operett-és musical
összeállítása – bevonva a dalok
elõadásába a közönséget –
igazi hangulatot varázsolt a
terembe. A továbbiakban a
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékeinek klarinét
kvartettje adott mûsort. A Teskándi Amatõr Színjátszók elõadása ismét élményül szolgált.
A Támasz Alapszolgáltatási
Intézmény képviseletében Sipos Anna tartott tájékoztatót a
jelenlévõ korosztály életét biztonságossá tevõ jelzõrendszeres segítségnyújtásról.
Advent meghitt idõszakában szeretetet, baráti találkozást, a hála és a köszönet szavait, a gondoskodás és a megbecsülés felemelõ érzését élhették át Teskánd idõskorú
lakosai e téli délutánon, amely
harmonikaszó melletti vacsora
elfogyasztásával zárult ez évben is az idõsek napján.
Török Irén
ng

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

vekvõ fényt. Az adventi koszorún mind a négy gyertya
egyszerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:
„Tetteidnek tudjál örülni más
tetteit tudd megbecsülni, fõként ne gyûlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!
Kívánok Önöknek sok örömöt,
szeretetet, reményt, és hitet –
fejezte be köszöntõ beszédét
Tóth Istvánné, Goethe sorainak kíséretében.
A gondosan megterített
asztalokon pogácsa, bor és
üdítõ várta a vendégeket, majd
a polgármesteri üdvözlõ szavakat követõen a helyi általános
iskola tanulói okoztak feledhetetlen verses-zenés perceket. Késõbb egy részlet hangzott el a szeretetrõl, a Biblia
sorait idézve. A zalaegerszegi
„Igazgyöngy” Hagyományõrzõ
Egyesület népdalköre fõként
mulatós, bordalokkal kínált
szórakoztató perceket a közönségnek. A kulturális programokat pár percre egy kedves fi-

Hu

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Számos népdal, köztük bordalok is elhangzottak.

4

Közép-Zala

2012. december

Gazdag programok Petrikeresztúron
– az év végén is
jön Petrikeresztúrra. Szeretettel várják!
Az ünnepi hónap több
közösségi programot is tartogat.
December 16-án, vasárnap
délután 13.30 órától várták az
érdeklõdõket a mûvelõdési
házba, ahol minden korosztály
talált magának tennivalót a karácsonyi játék- és kézmûvesfoglalkozáson.
– A játéksarokban az apróságoktól a nagyobb gyerekekig
minden lurkó válogathatott
magának régi és új játékaink-

Egy vers az ajándék „ára”…
2012. december elsején tartotta év végi záróbankettjét a
Petrikeresztúri Községi Sportegyesület. Az eddigi hagyományokat folytatva tartották meg
ezt a rendezvényt a sportolók,
ahová meghívták a sportot
kedvelõ és támogató szurkolókat és az önkormányzati képviselõket is. A jó hangulatú vacsorás estet bál követte.
December 6-án érkezett a
Mikulás Petrikeresztúrra. A keresztúri gyerekek már a hét
elején levelet kaptak a Mikulástól, aki megírta a lurkóknak,
hogy mikor érkezik, és kérte a
gyerekeket, hogy õk is készüljenek ajándékokkal. A gyere-

kek készültek is, többen verset
mondtak, énekeltek, de volt
olyan kisgyerek is, aki rajzott
hozott a Mikulásnak.
A negyed hétkor kezdõdõ
program kezdetén elõször a
nagyobb gyerekek vidám Mikulás-váró jelenete volt látható,
majd ezután érkezett meg a
nagyszakállú és osztotta ki az
ajándékokat. A gyerekek szeretettel vették körül a Mikulást,
volt olyan lurkó, aki egyáltalán
nem tágított... A program végére már nagyon elfáradt a Télapó, de mielõtt elment volna, a
gyerekek és a szülõk közösen
énekeltek neki. A Mikulás
megígérte, hogy jövõre is el-

MEGHÍVÓ

„A szeretet soha el nem fogy...”
címû karácsonyi mûsorunkra
Szeretettel hívjuk és várjuk önöket, családokat, barátokat
advent utolsó vasárnapján idei karácsonyi ünnepségünkre,
ahol versekkel, dalokkal köszöntjük e csodás ünnepet.
Ajándékokkal várjuk a gyerekeket, apró meglepetéssel
nézõinket.
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Petrikeresztúr
Idõpont: 2012. december 23., vasárnap, 16.30 óra

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

ból. A kézmûves foglalkozáson
karácsonyi díszeket, gyurmamikulásvirágokat készítettünk,
a konyhában pedig együtt próbálkoztunk házi szaloncukor
„gyártásával”. Az elkészített cukorkákat a karácsonyi mûsor
alkalmával osztjuk szét a résztvevõk között. 23-án, vasárnap
lesz az idei karácsonyi mûsor –
mondta lapunknak Gérczei
Mónika polgármester.
A szilveszter is tartogat
programot a petrikeresztúriaknak, óév búcsúztató batyus bál
lesz a mûvelõdési házban.

Vigyázat, ehetõ!
Közösségi filmhét Tófejen

Hasznos volt a program.
Érdekel, hogy mi került a
tányérodra? Milyen tájfajták
vannak, és hogyan lehet vegyszermentesen termeszteni? Tudni akarod, hogy a paprikán és
az ízetlen paradicsomon túl mi
minden kerülhet a fazékba?
Ezekre a kérdésekre is választ
kaptak azok, akik csatlakoztak
a Védegylet december 1-9. között rendezett országos kisközösségi filmhetéhez. A Vigyázat, ehetõ! – közösségi filmhét
a mezõgazdasági sokféleségrõl
felhívásra országosan 140 egyesület, szervezet, közintézmény,
baráti társaság jelentkezett. Zala megyében 8 helyen zajlott
ingyenes filmvetítés. A Védegylet Egyesület által a résztvevõ
közösségek ingyen és bérmentve hozzájuthattak egy
DVD-kollekcióhoz, telis teli a
legkülönbözõbb kis- és nagyfilmekkel. Küldtek plakátot,
meghívót, ajándék csomagot:
A kerttõl a konyháig: A tudatos
szakács könyve, Helyi közössé-

gek a mezõgazdasági sokféleségért kiadvány, Helyi, minõségi termékek a közétkeztetésben – közbeszerzési kisokos
önkormányzatoknak és gazdálkodóknak, Tavaszi vetõmagcsomag a Rédei Kertimagtól és
tájfajta vetõmagok a nagyszékelyi KÖRTE csoporttól.
Így a Mikulás nem csak
csokit hozott a tófeji közösségi
házban összegyûlt 24 kertbarátnak. A délutáni vetítésen a
Tájfajták bevetésre várva, Szegedi magbörze, A legkisebb piac is számít, Ajándék gazdaság
a Háromkaptár Biokertben és
másutt, És a te szatyrodban mi
van? – kisfilmeket nézték nagy érdeklõdéssel. A vetítést követõen
a csomagban kapott vetõmagok és kiadványok is kiosztásra
kerültek valamint a látottak,
hallottak során felmerült kérdések, ötletek átbeszélése, közös végiggondolása következett.
www.kertbarattofej.
ingyenweb.hu
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Karácsonyvárás Gombosszegen
Téli idõ és kreatív együttlét
Advent szép idõszakának
második hétvégéjén vastag hó
takarta be az egyutcás falucska, Gombosszeg házait. A parányi kis község buszmegállója
fenyõágakkal és égõsorral díszítetten jelezte az esztendõ
fogyó napjait. A negyven lelket
számláló göcseji település lakosai idén második alkalommal készültek együtt az év
meghitt ünnepére. A gondosan felújított kis portákon kialudtak a fények, majd a lakók
nagy része, a község haranglábja melletti mûvelõdési házba vette az irányt.
– Téli programjaink egyike
a mai, amely Török Zoltán
polgármester kezdeményezésére jött létre. Tavaly volt az
elsõ alkalom, hogy így közösen
készítettünk adventi dekorációkat, melyek az otthonunkat
és a faluház feldíszítését is
szolgálják. Mindenkinek szólt
a meghívás e délutáni, esti elfoglaltságra, és bízom benne,
hogy egyre többen csatlakoznak majd hozzánk-hallottuk
Végh Viktória alpolgármestertõl, aki több mint tíz éve
választotta lakhelyéül a festõi
környezetben lévõ falut.
A Nap már lenyugvóban
volt, amikor a takaros mûvelõdési ház ajtaja egyre gyakrabban nyílt ki, hol a kis közösség

legidõsebb lakója, hol a két
éves kisfiú Zsombor, édesanyja kíséretében lépett be a melegséget árasztó terembe. Kis
idõ múltán, Goór Gábor – e
család harmadik tagja – fûzvesszõt és egyéb ágakat, terméseket tartalmazó kosárral
csatlakozott hozzájuk e kreatív
délutánon. A fiatal házaspár és
gyermekük két hónapja költöztek a csendes kis községbe,
ahol a mai nap számukra nem
csak az ünnepre való készülõdés pillanatait jelentette, hanem a falubeliekkel való ismerkedést is egyben.
– Településünkön állandó
lakosok és idényszerûen itt
tartózkodók is élnek, így ez a
délután lehetõséget ad a találkozásra és az elbeszélgetésre
is. Az elmúlt évben kezdtük el,
és idén folytatjuk a közös karácsonyi készülõdést, amelyhez segítséget nyújt a településen élõ Tóth Gyöngyi virágkötõ mester, aki szakmai
támogatással, valamint kellékekkel is segíti az alkotómunkát. Immár hagyomány a falu
életében az adventi gyertyagyújtás, amelyre szintén várjuk
a helyieket december 16-án.
Ekkor minden 14 év alatti gyerek ajándékot kap, majd az ünnephez illõ mûsoros összeállítással köszöntjük a kará-

Gyerekek és felnõttek közös karácsonyváró pillanatai.
csonyt – fûzte hozzá Török nálható ötlettel. Mi két éve kölZoltán polgármester.
töztünk a faluba, és azóta egyA 78 éves Horváth Jánosné re több ház telt meg élettel,
egyedül éli napjait, így e közös így e nap a közösségformálásra
tevékenység becsalta õt is a és az ismerkedésre, a közös
faluház falai közé. Elmondása ünnepvárásra ad alkalmat –
szerint tavaly õ is készített csatlakozott lelkesen a beszélkoszorút, de idén az egészségi getéshez Tóth Gyöngyi.
állapota és a családban történt
A mûvelõdési ház falán
gyász kedvét szegte abban, körben a település életének
hogy csatlakozzon a többiek- történelmi áttekintése látható,
hez az együttalkotás pillanatai- egy-egy pillanat a múltból. Az
ban. Mint mondta, jó nézni a estébe nyúló program keretéfiatalokat, egy-egy kedves szót ben elkészültek a szalma és
is hall közben, így a szomszéd- vesszõ alapú koszorúk, asztali
ságában élõ virágkötõ mester- díszek, magukon viselve a
tõl, Gyöngyitõl, aki melegség- karácsony hangulatát, valamint
gel a hangjában invitálta az a felhasznált ágakból és teridõs hölgyet a gallyakkal, sza- mésekbõl áradó illatot. A hilagokkal, termésekkel teli asz- deg téli idõben a portákon
talhoz.
ismét fények villantak fel, ki-ki
– Mindenki hozott otthon- hazatérve a gondtalan együttról anyagot, amivel úgy gon- lét és a melegséget sugárzó ködolta, hogy tud dolgozni. Én is zös, tartalmas órákat követõen
pár doboz kellékkel érkeztem karácsonyvárás idején itt, Goma napi tevékenységembõl ere- bosszegen.
dõen, és persze néhány haszTörök Irén

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu
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A Mikulás Nagylengyelben
„Van zsákodban minden
jó,/ Piros alma, mogyoró” –
zengett a dal a nagylengyeli
faluházban a Mikulásra várva.
Az ovisok sok szép dallal, mondókával, és versikével hívogatták a Télapót. A Mikulás
amint meghallotta a gyerekek
énekét, bekopogott minden
ablakon. A gyerekek egyszerre
az ablakhoz futottak és megláthatták a csodát: a várva várt
Télapó ballagott hátán az ajándékokkal teli puttonnyal, fáradt „rénszarvasa” elõtt, akit
mi Táltosnak hívhatnánk. Két
krampusz kísérte és õk segítették vinni a rengeteg meglepetéscsomagot.
Amíg a fáradt Mikulás megpihenve ült óriás székében,
addig a kicsik és a nagyob-

bacska gyerekek verssel, mesével, dallal köszöntötték. Vállalkozó gyerekbõl nem volt
hiány, egymás után adták elõ
kis produkciójukat, amit a
Mikulás a zsebébõl elõhúzott
szaloncukorral jutalmazott. Ezután a krampuszok segítségével megkezdõdött az ajándékok kiosztása.
A gyerekek nagy örömére
feneketlen zsákjából elõkerültek
a Mikulás-csomagok, és a falu
minden kicsi gyermeke kapott
belõle. Ki félõsen, ki büszkén,
ki mosolyogva, ki anyukája ölében, ki rajzzal a kezében járult
a Mikulás elé és vette át az
ajándékot. A kis csomagok kiosztása után a gyerekek elköszöntek a Télapótól, akire még
ezen az estén sok feladat várt.

TOP-KER KFT.

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

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Mindenki kapott ajándékot.

Tófejen a nagyszakállú
Gyerekek jókedvétõl, nevetésétõl volt hangos a közösségi
ház nagyterme december 7-én,
pénteken Tófejen. A nevetésre
az okot a Hevesi Sándor Színház tagjainak – Kovács Katának és Jurina Beátának – vi-

dám dalokkal fûszerezett, Mikulás-váró jelenete szolgáltatta.
Természetesen a mûsor végére megérkezett Mikulás bácsi is, aki a jelenlévõ közel 100
gyermeknek osztotta ki ajándékcsomagjait.

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 közületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00
Nem csalódtak a tófeji gyerekek.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
december 21. péntek 8-16-ig
december 22. szombat 8-14-ig
december 23-26. vasárnaptól
szerdáig ZÁRVA
december 27-28. csütörtök-péntek 8-16-ig
december 29. szombat 8-14-ig
december 30-31. vasárnap - hétfõ ZÁRVA
január 1. kedd ZÁRVA
január 02-06. szerdától - vasárnapig
LELTÁR MIATT ZÁRVA!
január 7. hétfõ 8-16-ig
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.
(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424
Vállalunk:

• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,
dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,
rongyszõnyeg, stb. mosást.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig
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Mozgalmas napok Pusztaedericsen

Disznóölést szerveztek a faluban.
Mozgalmas napok követték
egymást Pusztaedericsen. November végén közös disznóölést szerveztek a településen
a szociális intézmény bevonásával. A szép kövér disznó Németh Ferenc helyi gazda udvarából került ki, a böllér pedig a
gazda fia volt. Fiatalok és öregek egyaránt kivették a részüket a munkából, ki-ki a maga módján, pörzsöléssel vagy a
pogácsa gyúrásával. Akadt munka bõven, hiszen a disznó
mellé egy borjú is társult,
melyet egy, a településen
gazdálkodó vállalkozó ajánlott
fel. A végtermékekbõl bõven

kerül majd a közösségek asztalára.
Az advent kezdetével a helyi idõsek klubjában is, de a
gyermekek körében is lázas készülõdés kezdõdött. Elkészültek a szebbnél szebb koszorúk, melyek szinte minden otthonban jelzik a szeretet ünnepének közeledtét. Az idõsek
keze alatt pedig egyre formálódnak a csipke karácsonyfadíszek.
A Mikulás is járt a faluban.
Gyerekeket, fiatalokat, öregeket egyaránt várt december 6án a nagyszakállú a közösségi
házba. Az iskolások és ovisok

A Mikulás is járt Pusztaedericsen.
verses-dalos mûsorát végighallgatta, majd a zsákból elõkerült
az ajándék. Senki sem ment
haza üres kézzel. Az aprónép
boldogan fogott kezet az „öreggel”. Az E.ON Storage kedves
adományának köszönhetõen
az idõsek is részesülhettek
édességcsomagban és a kis közösség jövõre is várja a Mikulást.
Évek óta hagyomány, hogy
Pusztaedericsen a szeretet ünnepe elõtt a karácsony jegyében az itt élõk együtt töltenek
néhány órát. Az idén erre december 22-én, szombaton kerül sor. Délben közös ebédre

hívják – várják a falu apraját –
nagyját, majd ünnepre hangoló betlehemes játékkal, versekkel- dalokkal szeretnék a karácsony hangulatát a kis közösségbe, az otthonokba, az emberek szívébe belopni. A tófeji
Kincskeresõ Általános Iskola
tanulói lelkesen készülnek,
hogy megjelenítsék a betlehemi kisded eljövetelét, õket követõen a tófeji Szivárvány
Dalkör szórakoztatja majd a
nagyérdemût. Ebben az évben
is egy-egy csomag szaloncukor
kerülhet a családok karácsonyfáira, mellyel az önkormányzat
ajándékozza meg a falubelieket.

Mikulás-est Nemeshetésen
Tizennyolc kisgyerek várta
izgatottan december 6-án a nemeshetési kultúrházban, hogy
megérkezzen hozzájuk a Mikulás. Énekszóval csalogatták
a nagyszakállút, mígnem egyszer csak botkopogás, csoszogás hallatszott a már besötétedett utca felõl, s belépett az
ajtón piros sapkában és bundában, hátán megpakolt batyuval a jó öreg.
Tágra nyíltak a szemek, kipirultak a gyerekarcok mikor a
teremben felállított asztal felé
haladva, meg-megsimogatta egyegy gyerek buksiját. Miután a
Mikulás bácsi meggyõzõdött

róla, hogy a hetési gyerekek
többnyire jól viselték magukat
az esztendõ során, nyomban
hozzáfogott
az
ajándékok
kiosztásához, hiszen – mint
mondta – sok kisgyerekhez kellett még eljutnia azon az estén.
Sorban, nevükön szólította
az ajándékra váró gyerkõcöket.
Különös, hogy a Mikulás mindenkit ismer; a legifjabb nemeshetési polgárok ámulva
hallgatták, hogy egy-egy apró
évközi csínytevésük, elhagyni
való rossz szokásuk bekerült a
Mikulás noteszébe.
Mindenkihez volt viszont
egy-két jó szava, mosolya, ciró-

www.zalatajkiado.hu

Sorban, nevükön szólította a gyerekeket a Mikulás.
gatása, s persze cseppet sem
mellékesen, minden kisgyerek
megkapta a maga ajándékát.
Hamarosan kiürült a batyu, a
Mikulás szedelõzködött, de
megígérte: ha jók lesznek a nemeshetési gyerekek, jövõre is
ellátogat hozzájuk.
Amikor már kívül volt az
ajtón, Magyar Kálmán polgár-

mester megsúgta nekünk,
hogy a Mikulás országára is
válságos idõk járnak. Ezért a
község önkormányzata adott
neki kölcsönt az ajándékokra, amire azt mondta a
nagyszakállú, hogy reméli jövõre kamatostól tudja viszszaadni.
f.l.
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Fogászat a kertváros szívében
A teljes körû fogászati ellátást biztosító MegolDent Fogászati Kft. 2008 óta mûködik Zalaegerszegen, Nagyné
Bukovics Ágnes és Nagy Róbert fogtechnikus házaspár
vállalkozásában. A fogtechnikai laboratórium több mint
tíz esztendõs múltra tekint
vissza, amelynek létrehozását
fogorvosi rendelõ indítása
követte az idõk során, mindez
az Európai Unió elvárásainak
megfelelõen, az elégedett pácienseket helyezve a középpontba.
– Sokéves tevékenységünk
során tapasztaltuk, hogy milyen fontos a hatékonyság
érdekében a fogtechnikus és
az orvos összehangolt munkája. Azt is lényeges szempontnak tartottuk, hogy a páciens és a fogtechnikus mielõbb kapcsolatba kerülhessen, így az esetleges kívánságok, kérések, a fogpótlással
kapcsolatos igények megbeszélése a fogtechnikus közremûködésével történjen, érintve a funkcionális és az esztétikai változtatásokat is. Ez a
lehetõség kényelmes, idõtakarékos ellátást biztosít, lerövidül a fogpótlás elkészítésének
ideje és magasabb színvonalú

Dr. Progner Mónika dentoalveoláris sebész munka közben.
a végeredmény. A szolgálta- videbb határidõn belül – tudtásaink magukba foglalják az tuk meg Nagyné Bukovics Ágingyenes konzultációt, a den- nes vezetõ fogtechnikus mestalhigiéniát, épp úgy, mint a tertõl.
A korszerû megoldásokat
digitális panoráma röntgenes
felvételt, az esztétikai és kon- kínáló fogászati rendelõ orvozerváló fogászatot, rögzített, si feladatát dr. Progner Mónikivehetõ és kombinált pótlá- ka szájsebész fogorvos látja el.
sokat, fogfehérítést, gyökérke– Családias, páciensbarát
zelést, különbözõ szájsebésze- rendelõ, teljes körû fogászati,
ti beavatkozásokat, implantá- szájsebészeti ellátás, illetve
ciót és nem utolsó sorban az korszerû technikai berendeutókezelést. Az ezzel járó fel- zések azok a tényezõk, melyek
adatokat magasan képzett 8 együttesen a páciens elégefõs szakmai csapat végzi ked- dettségéhez vezetnek. Rövid
vezõ, korrekt árakon, a legrö- határidõk, magas szintû esz-

tétikai munkák jellemeznek
minket. Újdonságként emelném ki a prémium kategóriás
svájci Straumann implantátum
használatát, melynek segítségével 5 hónapról 6 hétre rövidíthetõ egy beültetett implantátum gyógyulási ideje, a felsõ,
illetve alsó állcsontban egyaránt – kaptuk a szakmai tájékoztatást dr. Progner Mónikától.
– Több éve végzett szakszerû munkánkat az általunk
nyújtott kezeléseken átesettek
visszajelzései igazolják, akik
az elégedettség tudatában viszik tovább fogászati tevékenységünk jó hírét – fûzte
hozzá Nagyné Bukovics Ágnes.
A legkorszerûbb fogászati
megoldások, technológiák és
a legmodernebb géppark segítségével, minõsített anyagok
felhasználásával, barátságos légkörben várja a pácienseket a
MegolDent Fogászati Kft. Zalaegerszegen, a Csendes utca
34. szám alatt. A szolgáltatásokról bõvebb információval szolgál az egészségügyi
vállalkozás honlapja, amely a
www.megoldent.com.
Telefonos idõpont egyeztetés:
+36-70-398-1569, valamint a
megoldent.@gmail.com email
címen.

Befektetés a jövõbe

Ezt követõen döntés született a tagfelvételi kérelmekrõl, majd a tagsági igazolványok, kitüntetések és elismerések átadására került sor. Az
ünnepi ülés a kitüntetettek
és a belépõ tagok tiszteletére
adott fogadással zárult.

Hónaptól hónapig…

Megérhetjük(?)
Rajz: Farkas László

Az élethosszig tartó tanulás az egyik legjobb befektetés a jövõbe. A TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület ezt nagyon
komolyan gondolja, hiszen évtizedek óta a rangos felnõttképzés és ismeretterjesztés
jeles képviselõje megyénkben.
December 13-án az egyesület régi és leendõ tagjai
ünnepi ülésre gyûltek össze
Zalaegerszegen, a TIT Székházában. Elõször Bánfalvi
Péter elnök, majd Rózsás
Csaba ügyvezetõ igazgató tájékoztatta a jelenlévõket az
egyesület 2012-ben végzett
munkájáról.

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!

– Rozi néni, a bejglije mérete nem harmonizál az uniós
szabvánnyal, s a töltelékspirál is az óramutató járásával
ellentétes irányban kanyarodik. Ennek alighanem kötelezettség-szegési eljárás lesz a vége!
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Ormándlakra is megérkezett

Mutyi bohóc oldotta a Mikulás-várás izgalmát.
Ormándlakon december 5én, kora este rendezték meg a
település Mikulás-ünnepségét.
A kutakodó gyermekszemek azt
figyelték, hogy vajon hol találkozhatnak a Mikulással, és mikor lepi meg õket ajándékkal.
Horváth Imréné alpolgármester ezúttal nem csak Ormándlak egyik vezetõjeként
érkezett a helyszínre, hanem
nagymamaként is. A 120 fõsnél alig nagyobb faluban az
idén 19 gyermek kapott névre
szóló ajándékot. A helyi önkormányzat idén második alkalommal rendezte meg a
Mikulás-ünnepet. Ez nem azt

jelenti, hogy korábban nem
tartották fontosnak a kicsik
köszöntését. Most büszkék arra, hogy Ormándlakon sok fiatal találta meg a számítását és a
gyermekeik jövõjét is ott kívánják megalapozni.
Horváth Imréné – némi
szomorúsággal – emlékezett
arra is, hogy a 60-as években a
településen több, mint 300-an
laktak. Abban bíznak: a fiatalok helyben is maradnak, annak ellenére, hogy a munkahelyre történõ bejárás egyre
nehézkesebb és az óvoda és
bölcsöde megoldása szintén
nehéz a szülõk számára.

Méry Zoltán polgármester
szerint a családok, a helyi
lakosok támogatását mindig is
kiemelt feladatként kezelték. A
Mikulás-ünnep alkalmából anyagi juttatásban is részesültek a
részvevõk. Emellett a településen élõk számos egyéb segítséget is kapnak, hiszen a faluban a szennyvízberuházást önerõbõl oldották meg Ormándlakon és azt is tervezik a jövõben, hogy az internet bevezetése szintén térítésmentes lehet a faluban élõknek. A faluból 6 gyermek a szomszédos
Nagylengyelre jár óvodába,
ezért az önkormányzat egyik
terve az is, hogy a közeljövõben egy kis busszal szállítják a
kicsiket az oviba – mondta
Méry Zoltán.
Az Ormándlakon rendezett
Mikulás ünnepségen elsõként
Mutyi bohóc mûsorával szórakoztatták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az elõadás története szerint a Mikulást váratlan baleset érte, ezért kérdésessé vált, hogy a kicsikhez
ellátogat-e a számukra legfontosabb napon. Természetesen
a produkció végén a Mikulás
megérkezett az ormándlaki
gyerkõcökhöz is és a lurkók
névre szóló ajándéka is elõkerült a piros puttonyból.
Odonics - Zsuppán Beáta

Mikulás-napi ünnepség Kisbucsán
Az idén is nagy érdeklõdés
mellett rendezte meg a kisbucsai önkormányzat a Mikulás-napi ünnepséget. A zsúfoltságig megtelt tornateremben
Mutyi bohóc és csapata vidám
mûsora szórakoztatta a gyerekeket a Mikulás megérkezéséig. A hangulatos mûsorba
Mutyi bevonta a közönséget is.
A gyerekek táncoltak, „varázsoltak”, felpróbálhatták a Mikulás sapkáját, sõt az egyik apukát beöltöztették Télapónak.

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

Végre díszes ruhájában megérkezett az igazi Mikulás, aki

minden kisgyermeket csomaggal ajándékozott meg.

Fõzni jó!
Nem lesz véres hurka…
Egy baráti társaság úgy
döntött, hogy disznóvágást
tart. Köztük volt Ági, a kommunikácós igazgató is. Bár
õ már elõre jelezte, hogy a
vágás véres részét kihagyja,
ha nem gond.
Hajnalban, vidáman állt
a társaság, a disznóól elõtt.
Megérkezett a böllér. Egybõl kiszúrta, hogy itt lelkes
amatõrökkel van dolga,
ezért megkérdezte, hogy
tudják-e kinek mi lesz a dolga, mert a disznó nem fog
magától kijönni és leheveredni. A böllér eligazításának hatására Ági számára
egyértelmû volt: most kell
innen a lehetõ legmeszszebbre menni!
A férfiak is kezdtek elbátortalanodni, de egybõl
elõkerült a pálinkás üveg,
ami újra hangulatba hozta
õket. Felszólították a disznót az ól elhagyására, – természetesen ez nem volt
elég – így erõszakhoz kellett folyamodni. A disznó
hangos nemtetszéssel visított. Sikerült földre vinni,
de a böllér kezében megállt
a kés, mert a vérhez nem
volt ott a „vájling”
– Lesz véres hurka?
– Persze! Hozd ide azt az
edényt! – kiáltották a férfiak
Ági után, aki segítõkészen
odavitte. – Ide kell tartani,
mutatta a böllér. Ági nem
vette észre, hogy pont ezt a
helyzetet akarta elkerülni. A
disznó visított, a vér folyt…
Ági falfehéren tartotta az
edényt, a rosszullét határán.
Már majdnem elájult, amikor valaki megszólalt: ha
elejted nem lesz véres hurka! Ezért erõt vett magán. A
vacsoránál, miközben a véres hurkát tányérjára tette,
Ági megszólalt: – látjátok, a
kommunikációs igazgatók
minden helyzetet meg tudnak oldani….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Erõsítést terveznek Baktüttösön

A képen szerepelnek, álló sor: Révész P., Andrasek L., Kránicz
R., Kaposvári I., Kutasi T., Pais L., Horváth Csaba (edzõ), guggolnak: Révész G., Balogh Á., Balogh R., Nagy J., Kiss F.
Baktüttösi SE 1960 óta van
jelen a Zala megyei futballéletben és azóta megszakítások

nélkül szerepel az amatõr csapatoknak kiírt labdarúgó-bajnokságokban. Történetünk so-

Hallgatói tiltakozás

rán többször megnyertük a Zalaegerszeg városkörnyéki bajnokságot, de anyagi lehetõségek híján az elõrelépést nem
vállaltuk. A 2003-2004-es idénytõl 4 éven keresztül a megyei
II. osztályban szerepelhettünk.
2007-ben visszaestünk a megye legalsó osztályába és a bajnoki rendszer többszöri átszervezésének köszönhetõen
éveken keresztül a távoli régiókban kellett helytállnunk.
Ez idõ alatt több idegen játékos is megfordult a csapatunkban, de jórészt helyi fiatalokra
próbáltunk építeni és a jövõben is próbáljuk ezt az elvünket tartani. Az eltelt 5 év alatt
is voltak szép sikereink, hiszen
a felnõtt csapatunk kétszer lett
harmadik helyezett, ráadásul
az utóbbi alkalommal hármas
holtverseny alakult ki a dobogón és a kevesebb gyõzelem
miatt szorultunk a harmadik
helyre.
Arra különösen büszkék
vagyunk, hogy 2010-ben a tar-

talékcsapatunk, 17 éves története során, elõször nyert bajnokságot (ez kölönösen nagy
szó egy 350 lelkes településen). Az évek során jó közösség alakult ki.
A korábbi évekkel ellentétben a 2012-2013-as idényt hoszszú idõ után újra Zalaegerszeg
környéki csapatok ellen kezdhettük meg. Jelenleg 32 igazolt játékosa van az egyesületnek. A lezárult õszi idényben a
csapat 16 mérkõzésbõl négyet
megnyert, kettõ döntetlenül
végzõdött, tizet elveszített és
jelenleg a 15. helyen áll. Télen
több játékos igazolását tervezzük, hogy a csapat a tavaszi
szezon során elõrébb léphessen a tabellán. A csapat anyagiakban nem dúskálhat, hiszen
egyetlen támogatója a helyi
önkormányzat.
Az õszi szezon lezárása
után sem maradunk mozgás
nélkül, mert hetente legalább
egyszer járunk terembe focizni.
R.Zs.

Rajz: Farkas László

Adventi gyertyagyújtás

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

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

Az óvoda elõtti téren gyûltek össze gyertyagyújtásra.
A nagylengyeli önkormányzat elsõ ízben rendezte
meg az adventi gyertyagyújtás
programot. Az óvoda elõtti térre invitálta meg a község lakóit
minden adventi vasárnap koraestéjére egy közös, meghitt
együttlétre, beszélgetésre és
gyertyagyújtásra.
A zöldellõ fényû koszorú:
egy darabnyi élet. Advent négy
vasárnapján este, amikor a koszorú körül összejönnek az
emberek, minden fényt eloltunk, hogy minden vasárnap
eggyel több gyertya fénye vi-

lágítson. A négy gyertya a hit, a
remény, a szeretet és az öröm
szimbóluma. Az imádságot Péter atya vezeti, közben mindenki elmélkedik, majd fellobban
egy-egy gyertya lángja. Minden
héten más-más közösség – az
óvoda szülõi munkaközössége,
a nyugdíjasok, az ifjúság és az önkormányzat testülete – vendégeli meg a jelenlévõket forralt
borral, forró teával, süteménnyel.
Reméljük, hogy a közös
gyertyagyújtás és az együttlét
meghatározó élménnyé válik a
falu lakói számára.
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„Öröm bödei szurkolónak lenni”
Õszi szezonzáró a focistáknál
Szezonzáró vacsorára gyûltek össze annak a zalai községnek a focistái, akik talán a
legkisebb települést képviselik
a magyar labdarúgás ötödik
osztályában. A Böde SE a megyei II. osztály Északi-csoportjában hat gyõzelmet, négy
döntetlent és öt vereséget begyûjtve, holtversenyben 22
ponttal a 9. helyen zárta az
õszi idényt. A december 8-án
tartott évzárón a futballisták a
vezetéssel, a támogatókkal értékelték az õszi szezont, akik
15 bajnoki mérkõzésen, 9 edzõmérkõzésen, 2 kupatalálkozón és 41 edzésen képviselték
a bödei színeket. Ujj Tibor polgármester elégedettségét fejezte ki, visszaemlékezve arra,
hogy Garamvölgyi Norbertnek köszönhetõen hét éve indult el a sportélet a faluban.
– Az elért eredményekben
nagy szerepe van Kósa László
edzõnek, aki 3 éve vette át a
csapatot, és azóta eredményesebben szerepelünk. Amikor a
polgármesterek között beszélgetve felmerül, hogy 300 lelkes település vagyunk, és a
tiszteletdíjunkból mindössze
évi 250 ezer forinttal tudjuk
támogatni a csapatot, akkor
elcsodálkoznak. Kiemelkedõ
az eddigi teljesítmény, az õszi
szezonban összekovácsolódott
a csapat, és remélem, hogy
jövõre változatlan kerettel nagyobb sikereket érünk el. Ami
lényeges változás lesz jövõre,
hogy vásárlással és területcserével a tulajdonunkba jutott
egy nagyobb terület, az új
pályánk helye. Erre azért volt
szükség, mert a jelenlegi focipálya területe magánkézbe
van, és tulajdonosa sem az eladáshoz, sem a pályának és
környékének fejlesztéséhez nem
akart hozzájárulni. Terveink
szerint jövõre a faluközpontban létrejön egy futballpálya,
melynek elõnye, hogy a faluházi öltözési, zuhanyzási lehetõség is a közelbe kerül – foglalta össze Ujj Tibor.
A tavaszi szezont 30 ponttal a 13. helyen zárta a csapat,

Jó hangulatban telt az évzáró.
nyáron így posztokra igazoltak
játékosokat. A csapatba heten
érkeztek, akiknek gyorsan be
kellett illeszkedniük. Az õszi
szezon eleje döcögõsebben indult a csapat számára, mely
ekkor a jelenlegi tabella elsõ
három helyezettjével is megmérkõzött.
– Kellett egy kis idõ, amíg
összeálltunk. Az ötödik forduló után utolsó helyezettként is
volt tartásunk, nem volt veszekedés, és a nyolcvan százalékos
edzéslátogatottság nem csökkent. Az ötödik fordulóban
megszereztük az elsõ pontunkat, utána Nagykapornakon
nyertünk, és akkor megváltozott minden. Jobban odafigyeltünk a korábbi hibákra, és 4-42-es, középpályán rombusz felállású hadrendre váltottunk.
Van még mit gyakorolni, de
amikor idejöttem, akkor még a
pálya vonalaival, zónáival kellett megismertetni a játékosokat. Az új emberek jól beépültek, és nem csak a pályán,
hanem azon kívül is segítségünkre vannak. Molnár Attila
és Mileji Zoltán sokáig Teskándon játszott, Szita Péter

HIRDETÉSÉT
feladhatja a
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Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ugyanott volt csapatkapitány,
Erdélyi Ernõ és Balogh Gábor
a Tungsramnak volt alapembere. Tóth Attila Búcsúszentlászlóról, Kocsi Gergõ Páterdombról jött, mindkét játékossal emberileg is sokat nyertünk. Január 20-tól elkezdjük a
felkészülést a tavaszra, kedden
teremben, szerdán-pénteken
kinti edzés lenne, mellettük 12 edzõmérkõzéssel. Megpróbálunk reális célkitûzést megfogalmazni tavaszra, legyünk a
középmezõnyben, ne kelljen a
kieséstõl tartani – fejtette ki
Kósa László a szakmai értékelésében, aki szerepvállalása elõtt
nem is tudott Bödérõl.
A csapat edzéseit Zalaegerszegen, az andráshidai tornateremben, a ZTE mûfüves
pályáján és az Ifjúsági Sportcentrumban tartja. A feltételek biztosításáért Ujj Tibor
mellett Garamvölgyi Norbert
vállal oroszlánrészt, aki kezdetek óta látja el az elnöki teendõket.
– Mára eljutottunk odáig,
hogy öröm bödei szurkolónak,
játékosnak lenni, úgy gondo-

lom, hogy mindenki jól érzi
magát. Talán lehet fanatizmusnak is nevezni, de ha valakit
szeretnék, hogy idejöjjön, õt
elõbb utóbb meggyõzõm, hogy
nálunk a helye. Nagyon sokan
azt hiszik, hogy nincs különbség a megyei III. és II. osztály
között, de itt tisztább a játék,
jobbak a pályák, a játékvezetõk
és a körülmények. A két osztály között gondolkodásmódban van nagy különbség, itt
idõben megérkeznek a meccsre a csapatok, az edzõk pénteken tudják, hogy vasárnap
kire számíthatnak. A tavalyi és
az idei TAO-pályázattal is nyertünk, az mindent elmond,
hogy a legnagyobb támogatónk egy budapesti cég volt,
amely az eredményhirdetést
követõ napon már utalta a
pénzt. A csapat érdekében
próbálok minden kapcsolatot
kihasználni, öröm, hogy ilyen
focistáink vannak ebben a pici
faluban – árulta el szerényen
az elnök, aki büszkeséggel mesélt az új pálya munkálatainak
téli kezdésérõl is.
Pataki Balázs
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1,8 méter

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban
Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli
húsfajta süldõk eladók

Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

Hónaptól hónapig…

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!

