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„Lelkünket mégsem apríthatták fel”
Kisbucsán tettek állampolgársági esküt
A történelmi Nagy-Magyarország két távoli települése, Kisbucsa és Sepsiszentgyörgy 2009
szeptemberében kötött testvértelepülési megállapodást. Azóta
az egymástól távol élõ barátok
több alkalommal ápolták a közös kapcsolatot, mely 2013. január 5-én egy szép állomásához
érkezett. A történelem viharai
során az anyaországtól földrajzilag elválasztott székelyföldi
magyarok közül hatan megható
ünnepség keretében e napon
tették le magyar állampolgársági esküjüket.
„…esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
Magyarországnak hû állampolgára leszek, az Alaptörvényt és
a jogszabályokat tiszteletben
tartom és megtartom. Hazámat
erõmhöz mérten megvédem,
képességeimnek megfelelõen

szolgálom. Isten engem úgy segéljen.” – ismételte az eskü
szavait meghatottság közepette
Bálint József, Tamás Tünde,
Darócz István, Darócz Csaba,
Muntenau László és Mihály
János. Ezt követõen a megjelentekkel közösen énekelték el a
Magyar és a Székely Himnuszt.
Ünnepi beszédében Takács
Ferenc, Kisbucsa polgármestere
utalt a magyar állampolgárságról szóló törvény 2010-es módosítására, mely lehetõvé teszi,
hogy a határon túli magyarok
egyszerûsített honosítási eljárás
keretében szerezzék meg a magyar állampolgárságot.
– Annak az országnak az
állampolgárai lehettek, amelyhez mindig is tartoztatok. Ezt az
állampolgárságot annak idején
erõszakkal vették el szüleitektõl, nagyszüleitektõl. Igazságta-

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli húsfajta süldõk,
négyesmentes állományból 700 Ft/kg
100-130 kg-os minõségi hússertések
élve: 500 Ft/kg, hasítva: 700 Ft/kg
Ugyanitt terménygabonát (árpa, tritikálé)
vennék 10-50 mázsáig

Érdeklõdni: 30/478-6485

Az erdélyi magyarok Takács Ferenc polgármester elõtt tettek
esküt.
lan háttéralkuk között köttetett
szerzõdés következtében milliók lettek egy idegen ország
sokszor kiszolgáltatott polgárai.
Közel egy évszázadnak kellett
eltelnie, hogy most visszakapjátok jogos örökségeteket, a magyarságotokat. Köszönjük, hogy
itt, Kisbucsán lettetek a magyar

haza állampolgárai – emelte ki
Takács Ferenc.
Vigh László országgyûlési
képviselõ beszédében megemlékezett a magyarság trianoni
elválásáról, majd a külhoni magyarság számára kedvezõ parlamenti döntésrõl.
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Lelkünket mégsem apríthatták fel”
Kisbucsán tettek állampolgársági esküt

Az eskütevõknek Kövér László, Takács Ferenc és Jakab István
adták át az állampolgársági okiratokat, emléktárgyakat.
(Folytatás az 1. oldalról)
Az eseményen tiszteletét tette Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke, aki kiemelte
a nemzeti egységet, a sorsközösséget és a magyarság határokon átívelõ újraegyesülését:
– A történelem ura minden
nemzetnek egyetlen leckét ad
fel: keressen igazságot, és álljon
szolgálatába. Mi a magyarok
igazsága? A nemzet testét szétszabdalhatták, de a lelkünket
mégsem apríthatták fel. A mi
elvitathatatlan igazságunk a
nemzeti egység, mert ami a
földrajzi Magyarországtól elvétetett, az a szellemi Magyarországnak mindig a része marad.
Felemelõ itt látni, hogy a csoda
ma is hat, és kézzelfogható a két
település
összekapaszkodásának következtében. A mai az

újjászületés pillanata. Ezeknek a
csodálatos perceknek köszönhetõen fordul jobb irányba a
haza, és kezd emelkedésbe a
nemzet – emelte ki a házelnök,
aki hozzátette: a kisebb nemzetek az összetartozásukkal,
szellemiségükkel lehetnek erõsebbek a nagyokkal szemben.
Jakab István, az Országgyûlés alelnöke kifejtette: a
Trianonban történtek máig
elfogadhatatlanok, sem a folyók
folyását, sem a madarak röptét,
a lélek szárnyalását nem lehet
mesterséges
határvonalakkal
megállítani. Hozzátette, többen
próbálták megakadályozni az
együvé tartozást, de a nemzet
lemosta a gyalázatot, és fiai
közösen építik a hazát.
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke hozzá-

Közös karácsony Teskándon

Az elõzõ évekhez hasonlóan
2012-ben is a teskándi faluközpontban került megrendezésre
a közös karácsonyi ünnepség. A
Csukás István Nevelési és Oktatási Központtal közösen szervezett program nagyon jól sikerült. Az iskolások 15 és 16,30

órai kezdettel adták elõ zenéstáncos mûsorukat, 17 órakor a
Happy Singers koncertje következett.
Élõ betlehem, kirakodóvásár, tea, forralt bor, mézes kalács várta a résztvevõket.
-dr-

tette: a két megye az elmúlt
években kapcsolataiban kölcsönösen kereste a másikat, de 1988
óta kevés ilyen szép pillanat
adatott meg a magyarságnak, s
Makovecz Imre szavaival adott
útmutatást a megjelenteknek.
Az új állampolgárok közül
Bálint József, Sepsiszentgyörgy
alpolgármestere
beszédében
utalt arra, milyen fájó volt számukra a 2004. december 5-én
tartott népszavazás eredménye.
– Az elmúlt majdnem száz
év alatt nem volt könnyû magyarnak, székelynek lenni Erdélyben. 2009 már a remény
éve volt számunkra, megpróbáltuk összekötni a magyar honnal
meggyengült szálakat, ekkor
léptünk testvértelepülési kapcsolatba Kisbucsával. Mostanra
feldolgoztuk a fájdalmat, melyet
találkozásaink gyógyítanak. Innen ezer kilométerre hétrõl
hétre építjük újra ezeket a kapcsolatokat. E maroknyi székely

2013. január
nevében köszönjük ezeket a felemelõ pillanatokat, számunkra
most Kisbucsa a világ közepe!
Az eseményen a kisbucsai
gyermekek Komjáti Jenõ Magyar vagyok c. versét szavalták
el, a Kis-Lorenzo együttes a
Kormorán Magyarország c. dalával, a baki Pántlika Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja pedig táncaival tette emelkedetté
a hangulatot. Az ünnepségen
tiszteletüket tették a térség és a
megyeszékhely vezetõi.
Magyar állampolgárság iránti kérelmet nyújtott be az ünnepségen jelen lévõ Niczuly Lóránt és idõsebb Darócz István
is, akik szintén Kisbucsát választották eskütételük színhelyéül. Kérelmüket a köztársasági elnök még nem hagyta jóvá,
az elbírálás folyamatban van.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Egy csodálatos élmény Hottón
2012, december 22-én este a
Hottóért Alapítvány szervezésében, az általuk elnyert pályázatnak köszönhetõen került
megrendezésre a hottói betlehemes játék a felújított faluházban.
A színdarab elõkészítésében
Boráros Milada és a Ziránó
Színház tagjai vettek részt, hoz-

zájuk csatlakoztak a helyi civil
szervezetek és önkéntesek, akik
a darab aktív szereplõi voltak
(közel 30 szereplõje volt az
elõadásnak).
A szép számban megjelent érdeklõdõk teljesen megtöltötték a faluházat és egy
csodálatos élményben részesülhettek.

2013. január

A gyermekközpontúság jegyében
Bölcsõde, óvoda, tanuszoda Teskándon
Egy település életének szerves részét képezik a tanintézmények a bölcsõdétõl az
iskoláig, amelyek Teskándon
eddig, a Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont igazgatása alatt álltak.
2013. január 1-tõl, a törvényi
változásoknak
megfelelõen,
ezen intézményegységek kikerültek az iskola keretébõl.
Lõczi Tamásné intézményvezetõtõl, valamint Takács Ágota
óvodavezetõ-helyettestõl kaptunk információt.
– 2006 óta az iskola egyik
szárnyában kapott helyet a falu
bölcsõdéje, amely maximális
kihasználtsággal mûködik. A
14 kisgyerek családias környezetben, 2 csoportban, 4 gondozónõ felügyelete mellett
tölti napjait, Nyirádiné Császár
Bernadett irányításával. A kicsik Teskándról és a környezõ
falvakból veszik igénybe a
bölcsõdei ellátást, majd az
óvodait. Uóbbi 1977 óta van
Teskándon, 2005-ben költözött
át az új, a mi kor követelményeinek teljes mértékben megfelelõ épületbe, amelyben a
tanuszoda is helyet kapott.
Közel 10 településrõl fogadjuk
a kicsiket, 118 kisgyerek jár az
intézménybe. Csoportjaink vegyesek, így tehát az 5 csoportban a kicsik és a nagyobbak
együtt töltik a játékkal teli
órákat. Ki szeretnénk emelni
egyedi felszereltségû csoportszobáinkat, valamint ügyelve a
gyerekek testi fejlõdésére, tornaterem is rendelkezésünkre
áll, a legmodernebb sporteszközökkel. Szem elõtt tartjuk az
egyéni képességek felszínre
hozását és gondozását, különbözõ foglalkozások formájában. Lehetõség nyílik fejlesztõ
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A csoportszobák falait kreatív kezek munkái díszítik.
pedagógus és logopédus bevonására is. A szakmai programunkon kívül tudunk fakultatív tevékenységet is biztosítani: angol, modern tánc, néptánc és dzsúdó, karate és természetesen úszás, amely heti
két alkalommal szerepel napirendünkön. Kiemelném a
testi nevelést és az egészséges
életmód fontosságát is, erre a
70 négyzetméteres, eszközökkel jól felszerelt tornaszobánk
áll segítségünkre. Óvodánk a
kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységének elismeréseként kiérdemelte a „zöld óvoda” címet is.
A modern, színes intézmény folyosóján és szobáinak
falán mindenhol kreatív kezek
nyomai, így meserészletek,
egy-egy ismert kis figura jelenik meg, barátságossá téve
mindezzel a kicsik környezetét. A csoportszobákba érve
csodálkozó kis szempárok figyelnek ránk, a délelõtti játszás
pillanataiból kapunk ízelítõt.
– Az évszakoknak megfelelõen helyi programokkal tar-

kítjuk a napokat, így készülünk a közelgõ farsangra, téltemetésre, tartunk játszóházat,
kézmûves foglalkozásokat, túrákat és sportnapokat is. A
szülõk részérõl is kapunk jelzéseket, kívánságokat, melyeket igyekszünk figyelembe venni. A nagycsoportosok számára bátorságnapot tartunk,
amely alkalmával itt az oviban,
hálózsákban töltik az éjszakát.
Egyszóval nyitottak vagyunk
minden új kezdeményezésre,
amelyek a gyerekek érdekében
történnek. Mindezt a szerte-

ágazó munkát 15 munkatársunk végzi, közülük 9 óvodapedagógus. Összekovácsolt közösséget alkotta, szakmailag
sokoldalúan képzett nevelõtestület. Tervezzük óvodánk
udvarának felújítását, melyet
leginkább a napsütés beálltával vesznek igénybe a kicsik.
Az intézményünkben folyó
nevelõmunkával nyílt napok
során – márciusban – ismerkedhetnek meg a szülõk, amelyre
szeretettel várunk minden
érdeklõdõt.
Az óvodai ellátás mellett
orvosi- és védõnõi szoba, konyha, mosoda és a tanuszoda is
helyet kapott az épületben, így
a bölcsõde, az óvoda, valamint
az iskola diákjai is helyben
sajátíthatják el az úszást.
– Tanuszodánk 18 m hoszszú, 6 m széles, 75-90-140 cmes medencével, szaunával, speciális eszközökkel áll minden
korosztály rendelkezésére a
babaúszástól az óvodások és
kisiskolások oktatásáig. Ennek
megfelelõen lehetõség nyílik
iskolások úszóedzésére, felnõtt oktatásra, vízitornára,
aqua-fitnessre is. Az uszoda
kínálta szolgáltatásokat nem
csak a helyi tanintézmény gyerekei, hanem a környezõ települések lakói is szívesen látogatják – kaptuk a fontos információkat Cseke Tiborné uszodavezetõtõl.
Török Irén

A zalai jövõkép

Manninger Jenõ újévi köszöntõje.
Jól sikerült a közigazgatás zalai átalakítása, lényegesen könynyebb lett az önkormányzatok
helyzete az állam adósságátvállalási intézkedése után – mondta Manninger Jenõ, a Zalai Megyei Közgyûlés újévi fogadásán.

A megyei közgyûlés elnöke
szerint a zalai fejlesztési terv
alapja a „Zöld Zala” program,
ami a gyógy- és egészségturizmusra, az iparra, az agrárfejlesztésre és a logisztikára épül.
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2013. január

Kézmûves vásár, zene és finom falatok

A „Mindenki Karácsonyfája” az ünneplõk hozta díszektõl
ékeskedett.
A harmadik gyertyagyújtás ramunk. Õk készítették és kíelõestéjén karácsonyi ünnep- nálják a különbözõ ételeket és
ség várta a gellénháziakat. A italokat, így puncsot, teát, fortelepülés „repterén” immár ha- ralt bort, lángost és egyebeket.
gyománnyá vált az ilyentájt Minden ingyen kapható, hiéletre hívott adventi esemény, szen az volt a lényeg, hogy a jó
melyen a falu apraja-nagyja lel- hangulat és a közelgõ ünnepre
való készülõdés ne a pénzhez
kesedéssel vett részt.
– Harmadik éve, hogy a he- legyen kötve. Felállítottuk a
lyi egyesületek, különbözõ cso- község fenyõfáját, és az volt a
portok szervezésében kerül kérésünk, hogy mindenki hozmegrendezésre a „Mindenki zon magával egy-egy díszt,
Karácsonya” elnevezésû prog- amelyet felhelyez a „Mindenki

Fenyõfájára”. Mint az elmúlt
években, úgy idén is lehetõség
van megvásárolni azt a bögrét,
amely a „Mindenki Karácsonya
Gellénháza” feliratot tartalmazza, ezzel járulva hozzá a kiadásokhoz, melyeket a helyi
vállalkozások,
magánszemélyek is támogattak. Amíg a felnõttek a téren ünnepelnek, addig a gyerekek a mûvelõdési
házban a zalaegerszegi Griff
Bábszínház elõadásában a „Hóesésben” címû showmûsort
nézhetik meg – kaptuk a tájékoztatást Farkas Imréné polgármestertõl.
A teret körbeölelõ pavilonsorban a helyi és környékbeli
kézmûvesek árulták színes
portékáikat, a közelgõ ünnep
illatát, formáit, fényeit magukon hordozva. Így a botfai Herczeg Lajosné karácsonyhoz
kapcsolódó mézes figurákat,
Oláhné Rózsás Csilla saját készítésû rongybabákat és lekvárokat ajánlott a közönség számára. Gellén Ágota virágkötõ
asztali díszeket és ajándéktárgyakat, Németh Csilla mézet és
grillázs édességeket hozott. Fábián Kis Andrea által készített
süthetõ gyurma ékszerei, Visi
Zoltánné kézmûves szappan-

jai, valamint Füzi Melinda paraffinból gyártott kézi faragású és ezoterikus gyertyái kínáltak ajándékozási ötletet az ünneplõknek.
A sátrak elõtt kígyózó sorok jelezték az ott kínált ételek
és italok sikerét. Bundázott almát, prószát, halászlevet, hurkát és az otthon elkészített
többféle ízesítésû bejglit lehetett megkóstolni, mindezt karácsonyi zene hallgatása közben. A sötétbe borult tér közepén fellobbanó lángok a meleget, a hatalmas fenyõfát átfonó piros fényfüzér a karácsony hangulatát hozta el e téli
estén Gellénházán.
Mindeközben a pattogó tûz
fénye mellett felcsendült néhány szép karácsonyi dal az
Orchidea Kamarakórus elõadásában, meghitté téve a
karácsonyvárás perceit.
Az idei tél elsõ hóesésének
már nyoma sem volt e napon,
az idõjárás is megenyhült
ugyan, de a helyiek által a térre varázsolt vásáros-zenés forgatag igazi adventi órákat szerzett a helyieknek és a környékbeli településekrõl idelátogató
vendégeknek.
Török Irén

Ünnepvárás koncerttel
A gellénháziak kulturális
programjainak egyik jelentõs
eseménye az advent idõszakában megrendezett karácsonyi
koncert.
– A mai „Karácsonyi koncert”, a „Mindenki karácsonya”
elnevezésû ünnepváró programunk folytatása. A hagyományossá vált koncert a helyi mûvészeti csoportok és az általános iskolások közremûködésével kínál minden esztendõben
szórakozást. Így hallhatunk és
láthatunk színdarabot, zenét,
éneket, népi játékot, évrõl-évre
új mûsorszámokkal készülve.

Ekkor minden korosztály képviselteti magát, mintegy évadzárásként – tudtuk meg Horváth László igazgatótól, aki
elsõként köszöntötte a vendégeket e szép estén.
A község plébánosa, Nagy
Péter osztotta meg ünnepi
gondolatait a falu népével, a
szeretetrõl és az közelgõ karácsony jelentõségérõl, melykor
az említett szép érzés nagyobb
nyomatékkal bír.
Az est hátralévõ részében a
település kulturális életében
jelentõs szerepet betöltõ csoportok vették birtokba a szín-

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

A kisdiákok zenés-táncos mûsorszámmal készültek az ünnepre.
padot. Elsõként a dr. Papp Simon Általános Iskola felsõ tagozatos tanulói, „A fenyõfaárus” címû népi játék kedves
történetét mutatták be, téli tájat varázsolva a közönség elé,
majd a méltán sikeres Galagonya Citeraegyüttes adta elõ
összeállítását. Hrotkó Renáta,
Móra László: Karácsonykor címû versét hozta el ajándékként, majd a Mûvészeti Nívódíjjal jutalmazott Vajda József

Népdalkör és az arany minõsítésû Orchidea Kamarakórus
karácsonyi hangulatot adó dalok tolmácsolásával emelte az
ünnepi pillanatok fényét. A
község általános iskolájának
harmadik osztályos kisdiákjai
zenés-táncos mûsorszámmal készültek, végül az Orchidea Kamarakórus vezetõje, Kincses Ildikó szólóéneke zárta a karácsonyi koncertet.
T. I.

Kint hatalmas hó volt, bent
a faluházban, a parányi göcseji
kis falu, Gombosszeg közössége
lelkesen készítette a saját és a
község karácsonyi dekorációját.
Mára a gondozott utcát ellepõ
hótakaró elolvadt, így a harmadik gyertyagyújtás idejére a település lakói ismét elindultak a
mûvelõdési ház felé, hogy
együtt várják az év e fontos
eseményét.
– Több mint tíz éve, hogy
decemberben, az ünnepet megelõzõ vasárnap egyikén találkozunk itt, egy kötetlen beszélgetés erejéig. Ilyenkor mindenki hoz otthonról süteményt,
innivalót. Este a gyerekek verset
és mesét mondanak, vagy épp
énekelnek, majd az elõadásokat
követõen
mindegyikõjüknek
egy kis ajándékkal köszönjük
meg a szereplést. Örömmel számolhatok be róla, hogy a gyerekek száma ismét nõ a faluban.
Mondhatom, hogy a nyáron
megrendezett falunapi rendezvényen kívül az e napi eseményünk a legjelentõsebb az év
során – hallottuk Végh Viktória
alpolgármestertõl.
A terem hatalmas cserépkályhájában pattogott a tûz, az
ablakokon fenyõág és csipkebogyó dekoráció, a megterített
asztalok mellett a falu aprajanagyja foglalt helyet és beszél-
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Gyertyaláng és gyerekek éneke Gombosszegen
getett, többek közt az est szervezésében aktívan részt vevõ
Molnár András falugondnok és
családja, a kis közösség egyik
legidõsebb tagja, Horváth Jánosné, valamint a Gombosszegi
Vendégház tulajdonosa, Toplak
Margit nyugalmazott agrármérnök.
– Itt születtem a faluban,
majd a tanulmányaim és munkám révén máshol éltem, de
nyugdíjba vonulásomat követõen visszatértem. Nagyon szeretek itt lakni és örülök, hogy
egyre nõ az ideköltözõ fiatalok
száma, ezzel is tovább élteti a
településünket. Ez a mai nap
pedig az ismerkedésre, a közös
beszélgetésre ad lehetõséget,
nagyon hasznos programnak
tartom – osztotta meg velünk
véleményét Toplak Margit.
A sarokban ott állt a közös
karácsonyfa, amely elõtt kezdetét vette a kicsik által elõadott
mûsor. Így elhangzottak többek
közt karácsonyi énekek és
versek nagy sikert aratva, néha
dalra fakasztva a felnõtteket is.
Kilenc esztendeje a községbe
költözött
Németh-családban
négy kisfiút nevelnek, akik lel-

Versek és mesék is elhangzottak az ünnepváró percekben.
kesen álltak ki a kis közönség
elé, anyukájuk segítve õket a
szép dalok elõadásában: „Kis
karácsony, nagy karácsony, Kisült-e már a kalácsom? Ha kisült
már ide véle, Hadd egyem meg
melegében…”
– Eljövünk minden évben
erre a karácsonyváró ünnepségre, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk azokkal is, akik nem
állandó lakosai a falunak. Örülünk annak, hogy mind több
kisgyerekes család gondolja
úgy, hogy ideköltözik, hiszen
sok elõnye van az itteni nyugalmas életnek, a város pedig
elérhetõ közelségben van. A
gyermekeim most olyan életkorban vannak, hogy szívesen
énekelnek és mondanak el egyegy verset, így ezt most megosztottuk a falubeliekkel is –
fûzte hozzá mosolygósan a sza-

vaival nyugalmat és harmóniát
sugárzó anyuka, Némethné Zsófia.
Mindeközben a gyerekek a
csomagok tartalmával ismerkedtek, az ajándékokról lekerültek a papírok, és elõkerültek
az építõkockák, színes könyvek,
plüss állatok. A felnõttek pedig
különbözõ ízesítésû sütemények, tészták és teák, borok társaságában emlékeztek az év e
napjaira, kedves, karácsonyi dallamok kíséretében. Az asztal
mellett ily módon a 78 éves
néni éppúgy jól érezte magát,
mint a Németországból áttelepült házaspár, és a két hónapja
e kis falut otthonául választó
Goór Gábor és családja a két
esztendõs Zsomborral, aki a
közös karácsonyi csomagból
egy hasznos barkács készletet
emelt ki.
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

honlapját,

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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Szeretetben élni a legfontosabb
Idõsek köszöntése Tófejen

A Sláger Taxi jó hangulatot varázsolt.
A kilencvenes évek óta
mindig a karácsony elõtti idõszakban tartják Tófejen az idõsek napját. Idén december 15én gyûltek össze a falu szép
kort megélt lakosai, hogy még
a közelgõ ünnepek elõtt egy
vidám estét töltsenek el kortársaikkal, vendéglátóikkal. A

tófeji közösségi ház nagyterme
erre az alkalomra teljesen
megtelt, ami mutatja a program népszerûségét is:
– Mint minden település,
Tófej is küzd az elöregedés ellen. Sok az idõs ember a faluban, akiknek megfelelõen szeretnénk a gondjukat viselni.

Most már nem munkával, hanem tapasztalataikkal segítenek, megbecsüljük munkásságukat, amit a faluért hosszú
éveken át tettek – árulta el
Horváth Zoltán polgármester.
A megjelenteket már hetedik éve Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntötte,
majd kellõ tisztelettel gondoltak a már elhunyt egykori idõsekre. A színpadon a helyi
tánccsoport, a Szivárvány
Dalkör produkciója és a Sláger Taxi örökzöldeket felvonultató mûsora vezette fel a finom vacsorát.
Az est hátralévõ részében
kötetlen beszélgetés és vidámság lengte be a termet, és köszöntötték a falu legidõsebb
emberét és asszonyát. Szente
Lajosné a falu rangidõseként,
87 évesen sok mindent megélt, így azt is, amikor a falu fiataljait a háborúba vitték:
– Örülök, hogy sok fiatalt
látni itt manapság. Az életet
mindig vidáman fogtam fel, de
most már nehezebb. Öt gyere-

2013. január
ket neveltem, kilenc unokám
és négy dédunokám van, akik
sajnos mind elszéledtek, így
egyedül vagyok. A napokat otthon töltöm, de hétfõnként jó
összegyûlni az idõsekkel. Jó
egészséget kívánnék, és hogy a
családomat minél többet láthassam – mesélte elmélkedve,
s közben büszkén sorolta,
hogy a gyerekek, unokák mivel
foglalkoznak, mire vitték.
Szakács János Tófej legidõsebb férfijaként 86 éves múlott, három lányt nevelt fel,
akik öt unokával ajándékozták
meg, és már két dédunoka is
tagja a családnak.
– Jól érzem magam, csak
nagyot hallok és rossz a
szemem. De ez a korral jár.
1950-ben nõsültem ide, a feleségemmel 62 éve élünk
együtt. Az idei év jó volt, és
még jobbat várok jövõre. Ezekre a rendezvényekre mindig eljövök, és szeretnék még tíz
évet élni. Szeretetben élünk, és
ez a legfontosabb – árulta el
mosolygósan János bácsi, aki
35 évet dolgozott az egykori
ruhagyárban.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

„Mindenkinek legalább ennyit évet kívánok!”
Születésnapi köszöntés Babosdöbrétén
Rám. Kicsiny része Babosdöbrétének ez a félszáz lelkes
településrész. Ennek a csendes, természet ölelte kis vidéknek a végén él Scheiber Vendelné Elza néni. A település
legidõsebb, tõsgyökeres lakója
december 24-én ünnepelte 90.
születésnapját. Ez alkalomból
köszöntötte családtagjai körében Kaczor Tamás polgármester és Fábiánné Németh Mária falugondnok.
Elza néni 1957-ig háztartásbeliként kerti munkát végzett,
mellette állattartással foglalkozott. 1957. január 17-én férjét
munkahelyi baleset következtében elveszítette. Lánya, férje
halálakor fejezte be a nyolcadik osztályt. Az iskola után az
apa volt munkahelye biztosított a lány számára takarítónõi
állást, ezzel is segítve a lakásfenntartást és megélhetést. Elza néni máig is fel tudja idézni
férje, majd veje és unokája halálát, a szomorú eseményekkel
három férfiembert veszített el
a család.

Elza nénit családja körében köszöntötte Kaczor Tamás.
– 35 éves koromban megözvegyültem, de annak idején
megesküdtem a férjemnek: ha
valami történik vele, akkor
sem lesz más férfi az életemben, amit be is tartottam. Az
ág is húzott bennünket, én is
nagyon nehezen bírtam, sokat
dolgoztunk a talpon maradásért. Akkortájt még 64 gyerek

járt innen iskolába, volt ház,
ahol négy-öt fiatal is élt. Nem
voltunk gazdagok, de sokszor
megfordultak nálunk falubeli
gyerekek, akiket mindig megvendégeltünk. Libákat hizlaltam eladásra, disznókat vágtunk, földet mûveltünk, jóformán mindenhez értettünk. Nagyon szeretem a rózsákat,

szoktam adni belõle az orvosoknak, patikusoknak is, akik
sokat segítettek rajtam. Hiába
tanulnak jól, nehéz a fiataljainknak elhelyezkedni, ilyenkor
mi öregek segítünk nekik… Az
este is láttam a tévében a szegényeknek szervezett gyûjtést,
ami nagyon meghatott, és mi
is próbáltuk hívni az adományvonalat, de sajnos foglalt volt –
meséli Elza néni, akibõl csak
úgy áradnak a szavak.
A falu rangidõs lakosa keresztény életet él, és ma is aktívan tesz-vesz a kertben, a ház
körül. Sokaknak ad szép zöldségeibõl, s a temetõk díszei az
általa nevelt virágok. A lányával
élnek ketten, s bár nem dúskálnak a javakban, de a szegényeken így is próbálnak segíteni,
ha máshogy nem, telefonos segélyvonalakon. Elza néni mindenkinek legalább annyi évet kívánt, amennyin õ már túl van.
Remélhetõleg a következõ jubileumon is hasonló vidámsággal
osztja meg gondolatait velünk.
– pb –
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Gazdálkodói fórum a megyeházán
Középpontban a kamarai választás

A küszöbön álló kamarai választások jelentõségét emelték ki.
Január 18-án az országot
borító hatalmas hótakaró akadályozta meg, hogy a több
mint hatszáz meghívott eljusson a megyeházára meghirdetett összejövetelre. A téli idõjárás viszontagságait legyõzõket
a Zala Megyei Agrárkamara
közelmúltban kinevezett átmeneti elnöke, Süle Katalin
fogadta a Deák-teremben a „A
mezõgazdaság jövõje” címû
elõadás alkalmával. Az elnökasszony közölte a jelenlévõ
gazdálkodókkal, hogy a találkozó fõelõadója, dr. Budai

Gyula államtitkár nem tudott
megérkezni, így késõbb osztja
meg a felelõs minisztérium
szakmai gondolatait, terveit
Zalaegerszegen a gazdákkal.
Vigh László országgyûlési
képviselõ kitért a tavaly augusztusban elfogadott földtörvényre, amely alkotása során – mint
mondta – komoly viták alakultak ki a frakción belül. A politikus jelezte, hogy a kormány
földdel kapcsolatosan kialakított irányvonalát megfelelõnek látja, amelynek számos
összetevõje van, és sok kérdést

hordoz magában. Így többek
közt azon fogalmak tisztázását,
hogy valójában ki a gazdálkodó, hol a határ a földhektár
esetében, vagyis a birtokok
méretének megszabása, mindezt az államháztartási hiánycél
tartásának figyelembevételével. Közölte továbbá, hogy a
jogszabály kétharmadossá tételében az játszott szerepet,
hogy a megszületett földtörvényt ne lehessen könnyen
módosítani.
Süle Katalin beszédében
érintette az új egységes Nemzeti Agrárkamara létrehozásának fontosságát, majd a közeljövõben bekövetkezõ kamarai
választásokról, azok szabályairól adott tájékoztatást. Mindehhez a regisztráció tisztázása
elengedhetetlen, hiszen akik
az elmúlt év november 30-ig
ezt megtették, azok vehetnek
részt a februári választásokon,
amelyek Zalában összesen hat
helyszínen kerülnek megrendezésre: Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Zalaszentgróton, Lentiben és Becsehelyen. Ilyen módon „1 tag
1 szavazat” elvén Zalában
összesen hatvan megyei küldöttet fognak megválasztani,
majd ezt követõen március-

ban a megyei alakuló küldöttgyûlésre kerül sor, ahol az
országos küldötteket és a megyei tisztségviselõket választják meg.
A cél az, hogy az ilyen
módon felállt kamara megfelelõ szakmai tapasztalattal bíró
érdekképviseletet alkosson,
hogy a tagok érezzék: a megalakult új Nemzeti Agrárkamara értük van. Ennek alapjaként
már történtek lépések, így a
szakmai képzés terén, továbbá
jó néhány új könyvet jelentettek meg, és terv egy kamarai
kártya kiadása is, amely biztosíték, hogy a tulajdonosa hivatalos piaci tag, amely jelzi,
hogy érdemes vele kapcsolatot
tartani, mert a kamara ismeri a
szakmai tevékenységét. A megalakult kamara egy egységes
testület, amely teret biztosít
egymás segítésére, támogatására, biztosítva a versenyképességet, valamint érdekeik hatékony védelmét.
A február 1-21. közötti idõszakban a vidékfejlesztési miniszter a választási elõkészületek és azok lebonyolításáért a
Magyar Agrárkamara 21 tagú
Átmeneti Elnökségét jelölte ki
felelõsnek.
Török Irén

Méltó megemlékezés Gellénházán
adjuk a múltunkat idézõ tárgyi
és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte számos kulturális és mûvészeti rendezvényt tartottak.
Így tettek Gellénháza mûvészeti csoportjai és a dr. Papp
Simon Általános Iskola volt és
mai tanulói, pedagógusai is.
Színes, változatos mûsort állított össze Baksáné Pungor
Zsuzsanna és Kiss Rudolfné
tanárnõ, melyet Horváth László igazgató úr köszöntõ szavai,
valamint a Himnusz közös
eléneklése után Pál Éva, a JóSokszínû mûsorral ünnepeltek.
A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát. Az évfor-

dulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és tovább-

zsef Attila könyvtár munkatársa, a Gellénházi Mûvelõdési
Ház Könyvtárának patrónusa,
a falu barátja nyitott meg.
A mûsorban mese és versek alkották a prózai részt,
hallhattunk népdalcsokrokat,
citera, hegedû, furulya és gitárzenét, szólóéneket és énekkarral megszólaltatott dalokat egyaránt. A Körtánc Mûvészeti Iskola tanulói és a
Fokla gyermek tánccsoport
pedig a kultúra egy másik
ágából adott ízelítõt színvonalas mûsorral.

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!
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Önkormányzati változások Teskándon

Tóth Istvánné bízik a felállt közös hivatal hatékonyságában.
Az Országgyûlés megalkotta a helyi önkormányzatokról
szóló 2011-es törvényt, amelynek jogszabályi rendelkezései
más-más idõpontban látnak

napvilágot. Az idei esztendõre
vonatkozó rendelet, hogy a
polgármesteri és jegyzõi feladatok elõkészítésének és megvalósításának érdekében, a

2000 fõ alatti települések közös önkormányzati hivatalt
kell, hogy létrehozzanak annak
érdekében, hogy a felmerülõ
sajátos helyi feladatok szervezését ellássa. Ezen rendelkezés
Teskándot is érintette, hiszen
az elmúlt évben a körjegyzõségben történt változások miatt
1500 fõ lett a lakosság száma.
– Tavaly a körjegyzésünkben bekövetkezett változásokat követõen Teskánd és Boncodfölde mellé további településeket kellett keresnünk az
együttmûködés
szempontjából. Teskánd önkormányzata
mind földrajzi és mind gazdasági szempontokat mérlegelve a következõ falvakkal vette fel a kapcsolatot, majd írt
alá közös mûködési szerzõdést: Boncodfölde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Kustánszeg, Németfalu
és Pálfiszeg. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye
Teskánd, amelynek hivatalos
elnevezése: Teskándi Közös
Önkormányzati Hivatal, míg
állandó kirendeltsége Csonkahegyhát. A felállt hivatalt Teskánd eddigi jegyzõje, Fazekas

István vezeti 13 fõvel, míg aljegyzõi feladatát Salamon Henrietta, Csonkahegyhát körjegyzõje látja el. Kustánszegen állandó jelleggel, míg a többi
településeken – Boncodfölde,
Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg – idõszakos
ügyfélszolgálati megbízott gondoskodik az igazgatási munkáról. Arra törekszünk, hogy a
közös együttmûködés közösségi, kulturális, gazdasági és
közigazgatási feladatait hatékonyan tudjuk majd ellátni. A
hét egy napján minden településen a járási hivatal ügysegédi ügyfélfogadást tart, lehetõséget adva a felmerülõ
problémák orvoslására, és az
észrevételek közlésére egyaránt – hallottunk a változásokról Tóth Istvánné polgármestertõl.
A megállapodás rögzíti, hogy
a felmerülõ mûködési és fenntartási költségeket, valamint
az esetleges változásokat az
érintett települések önkormányzatai együttes képviselõtestületi ülésen fogják meghatározni.
Török Irén

Olasz est a nagylengyeli fiatalokkal

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

www.zalatajkiado.hu

Februárban ismét vendégül látják az érdeklõdõket.
A Katalizátor program keretében egész évben zajlanak a
programok, rendezvények Nagylengyelben. A Nagylengyelért
Közalapítvány tavaly nyerte
az EU-s forrást a Fiatalok Lendület Programtól, melybõl a
falu közösségi életét pezsdítik
fel, akárcsak egy katalizátor.
Januárban a fiatalok közössége olasz vacsorára hívta a
falu lakóit. A négyfogásos vacsora elõtt rövid elõadásban
ismerhették meg a vendégek
az olasz konyhát, majd maguk
is megkóstolhatták a finomságokat. A fiatalok egész délután
fõztek. Olasz paradicsomlevessel, salátával, kétféle tésztával

(paradicsomos-sonkás-cukkínis, sajtos- gombás) és olasz
pohárkrémmel várták a 60 fõt.
Egy gyakorlott csapatnak is
nagy feladat ennyi emberre
fõzni, hát még a kezdõ „szakácsoknak”, de a lányok-fiúk itt is
megállták a helyüket, mert ízletes, egészséges vacsora született. Nyáron a falu minden lakója igényes kiadványban kapja
meg a Fakanál sorozat összes
receptjét, hogy maguk is elkészíthessék az újonnan megismert
ételeket. Februárban újra vendégül látják az érdeklõdõket,
akkor egy másik nemzet ételeit
ismerhetik meg a vendégek.
Borvári Lili

2013. január
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Babakötvény az újszülötteknek

mxm lakberendezés rovata

Ünnep Tófejen

Színpadon a Szivárvány dalkör.
A közös karácsonyi ünnepségnek azóta van hagyománya
Tófejen, amióta mûködik a
helyi közösségi ház. Minden
esztendõben az egyik legkiemelkedõbb eseménynek tartják ezt a településen. A falu
karácsonyának hívják egymás
között a helyben élõk – mondta
Horváth Zoltán polgármester.
Az esemény fontosságát jól
mutatja, hogy a fellépések alkalmával minden korosztály
képviselteti is magát a közös
karácsonyon, hiszen az iskolásoktól a felnõttekbõl álló csoportokig mindenki megmutatta magát ezen az estén.
Ebben az esztendõben külön érdekessége volt az összejövetelnek az is, hogy 7 helyben született gyermek szülõje
kapott úgynevezett babakötvényt, melynek elõzményeként májusban szintén átadtak
egyet – tájékoztatott Horváth
Zoltán. Hozzátette még azt is:
az önkormányzat ebben az
évben döntött úgy, hogy 2012tõl kezdõdõen Tófejen minden
újonnan született polgárra köt-

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

Horváth Zoltán átadta a babakötvényeket.
nek hasonló életbiztosítást.
Természetesen ezzel az is céljuk, hogy a fiatalok egyfajta
helyben maradását is támogassák és biztosítsák õket arról,

hogy Tófejen is megtalálhatják
a jövõjük biztonságát.
A település vezetõje mérleget is vont az elmúlt évrõl és
a közelmúlt eseményeivel kapcsolatban. Elmondása szerint:
1990-ben még szinte semmilyen infrastuktúra nem állt a
helyben élõk rendelkezésére.
2005-re jutottak el odáig, hogy
a kábel tv, telefonvezeték kiépítése és a szennyvíz-csatornázottság a természetes mindennapok része lett. Szintén
2005-ben fogalmazódott meg
a közösségi ház létrehozásának
gondolata, mely rá egy esztendõre már valósággá válhatott –
emlékezett Horváth Zoltán.
A karácsonyi ünnepséget
az idei évben Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ nyitotta meg, aki jelképesen a
kormány nevében átvette Tófej
település mintegy 20 millió forintnál valamivel nagyobb adósságát. Véleménye szerint ekkora adósság azt mutatja, hogy a
helyi önkormányzat jól gazdálkodott és stabilan tartotta a
fejlesztési normákat. A faluban
2006. áprilisától lett mûködõ
hivatal, de felelõtlen hitelállományt soha nem halmoztak fel
– tette hozzá Cseresnyés Péter.
A Tófejen tartott karácsonyi ünnepségen felléptek a
helyi Kincskeresõ Általános
Iskola diákjai, valamint a Szivárvány dalkör tagjai és a
„Tófeji apácák” is. A résztvevõk 1 órás mûsorral kedveskedtek a helyben élõ családoknak – mondta Lakatos György,
az ünnepség szervezõje, a
helyi Teleház vezetõje.
Odonics Beáta

Az este egyik emlékezetes jelenete.

Fõzni jó!
Na, itt telt be a pohár…
Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz segítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem találkoztam Csillával. Elmesélte tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni otthonát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldöntendõ kérdéssel és megoldandó problémával lett gazdagabb. Hogyan tudja a legpraktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek legyen helye? Hova tudja elrakni a ruhaszárítót, a vasalódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek bútorok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorraktárra hasonlítson. A konyhában hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mitõl fog igazán jól kinézni az
otthona?
Hogyan
tudja
mindezt
kihozni
annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyéniségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle ismerõsei. Csilla megoldásként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …
Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az otthonom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.
Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutatjuk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A járások reneszánsza
2013 január elsejétõl ismét
vannak járások Magyarországon. Zalában hat városban van
kirendeltség. 290 ezer lakosú
megyénk hat járásra oszlik.
Ezek közül a legnagyobb a zalaegerszegi, ahol 104 ezren
élnek, a nagykanizsai 81 ezer,
a keszthelyi 52 ezer, a lenti 21
ezer, a letenyei 17 ezer, a
zalaszentgróti pedig 16 ezer
fõt ölel fel.
– A jelölteknek és helyetteseiknek jogszabály által elõírt
képzettségi feltételeknek kellett megfelelni. Folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot a szóba
jöhetõ polgármesterekkel, jegyzõkkel. Hárman jogászok, ket-

ten államigazgatásban végeztek
és egy közülük szakmérnöki
végzettségû – taglalta Rigó Csaba kormánymegbízott a zalai
járások vezetõinek bemutatásán.
Megyénk legnagyobb járását, a Zalaegerszegi Járási Hivatalt dr. Koczka Csaba vezeti,
aki 1967-ben született Zalaegerszegen. 1991-ben a Janus
Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként.
1991-tõl ügyészségi fogalmazóként dolgozott a Zala Megyei
Fõügyészségen, majd 1992-tõl
adóeljárási csoportvezetõ volt
az APEH Zala Megyei Igazgatóságán. 1993-tól 2011-ig ügyvédként tevékenykedett a Zalai

Asztalitenisz verseny Nagylengyelben
Hagyományt teremtve a
2013-as évet a IV. Asztalitenisz
Kupa megrendezésével nyitottuk Nagylengyelben. 21 lelkes
gyermek és felnõtt állt rajthoz,
akik már hetek óta készültek a
megmérettetésre a faluházban.
Eredmények. Gyermek fiú:
1. Németh Máté, 2. Halász Pál,
3. Németh Bertalan. Gyermek
páros: 1. Németh Máté, Halász
Pál, 2. Németh Bertalan, Kocsis Martin, 3. Hrotkó Roland,
Hrotkó Richárd. Felnõtt férfi:
1. Gyõrfi Zoltán, 2. Hóbor József, 3. Takács Gergõ. Felnõtt
páros: 1. Hóbor József, Gyõrfi
Zoltán, 2. Kocsis Csaba, Kocsis
Norbert, 3. Takács Gergõ, Takács Bence.
Az elsõ helyezettek kupát,
a helyezést elérõk Decathlon
utalványt kaptak ajándékba a
Nagylengyeli Sportegyesület
jóvoltából. Külön köszönet az
egyesület vezetésének, hogy
rendezvényünket támogatták,
illetve a fiatal hölgyeknek, akik

drukkoltak és kitartóan számolták a poénokat egész nap.
A fiatalok és az idõsebbek
számára egyaránt tartalmas hétvégi kikapcsolódást és izgalmas küzdelmet jelentett ez a
verseny.
Jövõre ismét találkozunk!
H.B.

A járások vezetõi a kormánymegbízottal. Balról a második
dr. Koczka Csaba.
Megyei Területi Ügyvédi Kamaránál, 1998-tól 2002-ig országgyûlési képviselõ volt.
2011-tõl mostani kinevezéséig
a zalaegerszegi polgármesteri
hivatal közigazgatási osztályvezetõje, majd irodavezetõjeként dolgozott.
A zalaegerszegi járáshoz
tartozó települések: Alibánfa,
Almásháza,
Alsónemesapáti,
Babosdöbréte, Bagod, Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bezeréd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde,
Búcsúszentlászló, Csatár, Csertalakos, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Egervár, Gellénháza, Gombosszeg, Gõsfa,
Gutorfölde, Gyûrûs, Hagyárosbörönd, Hottó, Iborfia, Kávás,
Kemendollár, Keménfa, Kisbucsa, Kiskutas, Kispáli, Kustán-

szeg, Lakhegy, Lickóvadamos,
Milejszeg, Misefa, Nagykapornak, Nagykutas, Nagylengyel,
Nagypáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás,
Németfalu, Orbányosfa, Ormándlak, Ozmánbük, Pacsa,
Padár, Pálfiszeg, Pethõhenye,
Petrikeresztúr,
Pókaszepetk,
Pölöske, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Salomvár, Sárhida,
Söjtör,
Szentkozmadombja,
Szentpéterfölde, Szentpéterúr,
Teskánd, Tilaj, Tófej, Vasboldogasszony, Vaspör, Vöckönd,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc, Zalaszentmihály, Zalatárnok.

Így már érthetõ!
Scheiber Ildikó polgármester
adja át a díjat.

Negyedik alkalommal rendezték meg a versenyt.

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...
Rajz: Farkas László
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Február1-jénországszerte megkezdõdnekazagrárkamaraiválasztások
Gyõrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Süle Katalin, a Zala Megyei Agrárkamara megbízott elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A törvény által elõírt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre. Süle Katalin
Választási szabályok
A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldöttjelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. január 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.
A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, közjegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.
A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:
Február 4. 08.00-18.00
Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
Február 5. 08.00-18.00 Nagykanizsa, Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.
Február 6. 07.00-12.00 Keszthely, Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség
Február 6. 14.00-18.00 Zalaszentgrót, Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.
Február 7. 07.00-12.00 Becsehely, Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 Lenti, Inkubátorház, Deák F. u. 4.
Pótnap:
Február 21. 08.00-18.00 Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara.
A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõdõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a
valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Közép-Zala havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Gyümölcsészeti ismeretek bõvítése
Teskánd közösségének kezdeményezésére a Göcseji Természetvédelmi Alapítvány,
„Fenntartható gyümölcsészetek létrehozása” témában elõadássorozattal várja a helyi és a
környékbeli érdeklõdõket öszszesen hat alkalommal a falu
Kemence-házában. A január
12-én útjára indult tavaszba
nyúló program fõelõadója Darázsi Zsolt, az alapítvány elnöke és e széleskörû ismereteket
felölelõ szakma képviselõi,
akik szakkönyvek ajánlásával,
filmvetítésekkel tarkítva adják
át tudásukat, tapasztalataikat
az e témára fogékony kertészkedõket.
A találkozások idõtartama
minden alkalommal 2 órát ölel
fel, majd ezt követõen lehe-

tõség nyílik a felvetõdõ kérdések tisztázására is.
A tervezett tematatika:
– Alkalmazkodó tájgazdaság. Táj és az ember.
– Kertészkedés talajtakarással, régi fajták használatával.
– Élõhely teremtés, a biológiai sokféleség a gyümölcsösben.
– Növények társítása a gyümölcsészetben.
– Komplex esõvíz hasznosítás a gyümölcsészetben.
– Gyümölcsész háztartások
gazdaságtana.
Március közepén a tavasz
beálltával, igény esetén oltónapot szerveznek, valamint régi
gyümölcsfák ismertetésére és
oltási gyakorlatra is lesz lehetõség.
Török Irén

Változó felnõttképzés
2012. december 17-én az Országgyûlés elfogadta a 2012.
évi CCXV törvényt, mellyel módosította a 2001. évi CI. felnõttképzési törvényt – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba, a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
ügyvezetõ igazgatója. – Az új szabályok jelentõsen megváltoztatják a felnõttképzési tevékenység kereteit. Emelkedik a
képzésben eltöltött idõ, nõnek a szolgáltatások árai.
Jó hír azonban, hogy a 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet
módosításra került 2012. november 28-án. Az új – 331/2012.
(XI.28.) – kormányrendelet által biztosított átmeneti idõszak
lehetõvé teszi, hogy 2013. augusztus 31-ig az OKJ-s képzések a
régi feltételekkel indulhassanak. Fenti idõpontig nem kell alkalmazni az új OKJ szabályait, nem kell emelni az óraszámokat és az árak is maradhatnak a tavalyi szinten.
– Ennek szellemében egyesületünk sem kíván változtatni a
képzések óraszámain és megtartjuk a 2012. évi árainkat –
folytatja az ügyvezetõ. Ezzel is segíteni kívánjuk a felnõttképzésben résztvevõ partnereinknek az idõ és költséghatékony
oktatást. Közben természetesen készülünk a 2013. szeptember 1-tõl induló új oktatási évre, ahol már az új szabályok szerint bonyolítjuk képzéseinket.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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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

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

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!
KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK 1 290 Ft
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a
pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK
(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

www.lentifurdo.hu
www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu
Tel: 0692/351-770

A BELÉPÉS INGYENES!!!
Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft
(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint
a pihenõtér használata pihenõággyal.)

(Az akció visszavonásig érvényes!)

Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben!

m

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

