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tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

2013-ban nagyon korán,
március végén már húsvétot
ünneplünk. Ennek megfele-
lõen a farsangi idõszak is na-
gyon rövid volt. Ez azonban
nem zavarta a
szervezõket, szinte 2 hét felké-
szülési idõ alatt fergeteges
farsangi programmal lepték

petrikeresztúri

Fergeteges farsang Petrikeresztúron

meg a falu lakóit és a ven-
dégeket.

Február 2-án, szombaton
17.30-kor kezdõdött a mûvelõ-
dési házban a program. A
farsangi mûsorban a

élõ adását láthatták,
hallhatták, mely a bátor jelme-
zesek felvonulásával kezdõ-

„Kereszt-
úri Tv”

dött. Külön dicséret illeti a két
legkisebb jelmezest,

és , akik
verset is mondtak jelmezük-
höz, a közönség nagy tapssal, a
mûsorvezetõk csokival kö-
szönték meg a kis produk-
ciókat.

Ezt követõen helyi tehet-
ségkutató verseny kezdõdött

cím-
mel. Szigorú és következetes
zsûri bírálta a mûsorszámokat,
kritikájuk olykor-olykor

gondolataival ve-
tekedtek, ez azonban nem
zavarta azokat a gyerekeket és

Horváth
Szonját Pilise Leventét

„Hullócsillag születik”

Pu-
zsér Róbert

felnõtteket, akik „megméretet-
ték” magukat a jókedvû ver-
senyen. A tehetségkutató mû-
sor egy vidám farsangi verssel
kezdõdött, kettõ tanulságos
mesét dolgoztak fel a kisebb
gyerekek is, és hallhattunk me-
sét a bolond faluról is (miért
pont arról?). A sok prózai da-
rabot vidám rocky tánc kö-
vette a lányok-asszonyok és a
„Csókkirály” tolmácsolásában.
A nagyobb gyerekek is tarto-
gattak egy vidám jelenet, mely-
ben kiderült, hogy a szépség
nem a sok arcfestékben és

A finálé pillanata.
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HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

Már hagyománnyá vált,
hogy évente október helyett
februárban tartjuk falunkban
az idõsek napját, melynek
helyszínéül a faluház szolgál.
Idén február 16.-án gyûltünk
össze, hogy tiszteletünket és
hálánkat kifejezve köszöntsük
az idõseket, nyugdíjasainkat.

Az ünnepi mûsort
polgármester nyitotta meg

köszöntõ beszédével.
– Nincs annál nagyobb

kincs, mint munkában eltöl-
tött évtizedek után tisztesség-
ben, becsületben megérni az
idõskort, mely a gyermekeink
számára is jó példát nyújt a jö-

Ujj Ti-
bor

Idõsek, nyugdíjasok köszöntése Bödén
võjük megtervezéséhez, felépí-
téséhez, amelyhez szükségük
lesz az önök tapasztalataira,
bölcsességeikre, tudásukra.

A köszöntõ beszéd után a
, Böde gyermekekbõl

álló színjátszó csoportja szóra-
koztatta a közönséget. Idõs
emberek élethelyzeteit válasz-
tották jeleneteik alapjául, egy
kis humorral fûszerezve.

Ezt követõen a
színjátszó csoport

következett, tagjai egy idõsek
otthonában játszódó történet-
tel kápráztatták el a közönsé-
get. A nézõk között nem akadt
olyan, aki egy-egy pillanatra
nem mosolyodott volna el a
produkció láttán. Az igazi
hangulatot a
harmonikás és nótaénekes pá-
ros adta meg. Egy-két beme-
legítõ ének után a mûsor befe-
jezéseként a polgármester kö-
szöntötte a falu legidõsebb je-
lenlévõ lakosát, a 93 éves

és apró ajándékkal
kedveskedett neki. Megemlí-
tette hogy a 300 lelkes faluban
22 fõ a 80 éven felüliek szá-
ma, a legidõsebb lakos,

pedig a nyáron

Prücskök

Teskándi
TASZACS

HarmonikÁcs

Sza-
bó Lajosnét

Csen-
tericz Balázs

tölti be a 97. évét jó egészség-
ben szellemi frissességben.

– Kívánom, hogy adjon az
Isten egészséget és erõt min-
dennapjaikhoz, nyugdíjas évei-
ket éljék szeretetben és jó ke-
déllyel – tette hozzá a polgár-
mester. Ezután jó étvágyat kí-
vánt a vacsorához, amely

irányításával ké-
szült. A hagyományok megõr-
zéséhez ebben az évben az is
hozzájárult a sportkör felaján-
lásának köszönhetõen a menü
egy igazi disznótorosra emlé-
keztetett bennünket, melyben
hurka és kolbász is került az
asztalra. Édességekbõl sem
volt hiány sütemény, fánk és
hájas kráfli gazdagította a kíná-
latot. A sütemények egy részét
idõs vendégeink készítették. A
jó hangulathoz finom boraik-
kal a is hozzájá-
rult. Az est hátralévõ részében
a HarmonikÁcs együttes nótái
szórakoztatták az idõseket, végül
többen besegítettek az éneklés-
be és így fergeteges hangulat ke-
rekedett. Voltak, akik tánccal,
mások pedig hosszas beszélge-
téssel zárták az estét.

Ka-
masz Zsuzsa

Borbarát Kör

Darabos Diána

A jó hangulathoz a vidám mûsor és a finom vacsora is hozzá-
járult.

Február 15-én véradásra ke-
rült sor a

. A véradást a Vöröske-
reszt megyei és helyi szerve-
zete közösen szervezi, évente
két alkalommal, februárban és
augusztusban. A jól sikerült
szervezésnek köszönhetõen ezút-
tal 39 véradó jelent meg, kö-
zülük ketten elõször adtak vért.

*
A február 16-ra,

szombatra került meghirdetés-
re. Korábban is próbálkoztak
már e programmal, két alka-

teskándi Kemence-
házban

Bababörze

lommal is, de most lényegesen
nagyobb volt a kínálat és a ke-
reslet is. Használt, de jó állapo-
tú ruhák cseréltek gazdát. Igye-
keztek egyre szélesebb körben
megismertetni ezt a lehetõsé-
get, ezzel is könnyítve a gyer-
mekes családok helyzetét.

A környezõ településekrõl
is voltak résztvevõk, megbe-
szélték, hogy közösen próbál-
ják rendszeresen megszervez-
ni a börzéket és bõvíteni az
érdeklõdõk számát is.

-s-

Programok a Kemence-házban

Harminckilencen adtak vért Teskándon.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Farsangoló bohócok, herceg-
nõk, varázslók és boszorká-
nyok lepték el a

épületét feb-
ruár 9-én délután.

a mûvelõ-
dési ház igazgatója elmondta:
Gellénházán valamennyi ha-
sonló rendezvényre jellemzõ,
hogy az óvodásoktól a nyugdí-
jasokig mindenki kiveszi a ré-
szét a szervezésbõl, a részvétel-
bõl, a fellépésekbõl.

A program elsõ felében a
helyi óvodások mûsorát láthat-
ta a nagyérdemû, majd jel-
mezes felvonuláson vetélked-
tek azok, akik maskarába búj-
tak. A farsangi fánk sem ma-
radhatott el, hiszen a helyi
nyugdíjasok ezzel lepték meg
a fellépõket és a résztvevõket
egyaránt – tájékoztatott Hor-
váth László. A szervezésben
nagy részt vállaltak a gellénhá-
zi általános iskola pedagógu-
sai. Az igazgató hozzátette még
azt is, hogy általában 200 –
250 fõvel megtöltik a mûvelõ-
dési központot és telt házzal
bonyolítanak le minden ren-
dezvényt. Az esemény különle-
gességét az is adja, hogy a gyer-
mekek mellett a felnõttek is
beöltöznek különféle farsangi
jelmezekbe.

gellénházi

mûvelõdési ház

Horváth László

Elûzték a telet Gellénházán
Farkas Imréné polgármes-

ter rendkívül fontosnak tartja,
hogy ezen a rendezvényen ma-
gánemberként is minden év-
ben részt vegyen. 10 éve tagja
a Nõi Klubnak, valamint az
Orchidea kamarakórus tagja-
ként is rendszeresen fellép a
farsangi programon és a tánc-
csoport színeiben szintén szín-
padra áll egy alkalmi társulat-
tal, amely kizárólag erre a ren-
dezvényre áll össze.

A farsangi eseményen vala-
mennyi helyi kulturális és mû-
vészeti csoport fellépett. A falu
polgármestere elmondta: kör-
jegyzõségüket 7 település al-
kotja, nagyon jó viszonyt ápol-
nak és rendszeres látogatóik a
rendezvényeiknek. Együttmû-
ködés is kialakult a falvak kö-
zött, hiszen mind sport, mind
kulturális területen már janu-
árban egyeztetik a programja-
ikat egész évre, hogy azokat ne
egy napon tartsák és az össze-
fogás jegyében egymást erõsít-
sék, mindenki rendezvényét
látogassa a másik falu.

A sikeres farsangi mulatsá-
got követõen már készülnek a
tavaszi fesztiválra Gellénházán,
ahol kizárólag helyi termelõk
termékeit kóstolhatják és vásá-
rolhatják meg a látogatók.

Farkas Imréné elmondta
azt is, hogy egy 4 oldalas újságot
adnak ki február második fe-
létõl, amelyben az önkormány-
zati hírek mellett a falu életé-
rõl, kulturális programjairól tá-
jékozódhatnak a helybeliek.
Emellett a sportélet is kiemelt
szerepet kap a kiadványban. A
polgármester nem titkolt célja
az is, hogy a lakosságot bele-
vonják a lap szerkesztésébe és
várják a helyben élõk verseit,
receptjeit, cikkeit egyaránt.

Odonics – Zsuppán Beáta Télûzõ bábégetés.

A gellénházi jelmezesek.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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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!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

„Fenntartható háztáji-gyümöl-
csészetek létrehozása” témá-
ban gyümölcsészeti tanfolyam-
nak adott otthont a
Kemence- ház. A hat részbõl ál-
ló ismeretbõvítõ sorozat szép-
számú részvétel mellett feb-
ruár 16-án zárult.

– Tavaly jártam itt a falu-
ban Szalai Attila plébános úr
meghívására, aki akárcsak én,
szintén érdeklõdik a madarak
iránt. Ekkor vetõdött fel a
gondolat, hogy egy ismeretter-
jesztõ sorozatot kellene a tele-
pülésen indítani. Az önköltség
személyenként 1000 forint
volt, a többi kiadást Teskánd
Község Önkormányzata vállal-
ta fel – kaptuk a tájékoztatást

, a
el-

nökétõl.
A természetközeli gazdál-

kodás népszerûségét jelzi,
hogy teskándiakon kívül a kör-
nyezõ falvakból is érkeztek
kertészkedõk a szombati prog-

teskánd

Darázsi Zsolttól Göcseji Ter-
mészetvédelmi Alapítvány

Gyümölcsészeti ismeretek bõvítése Teskándon
Teltházas érdeklõdés, minõségi termések elérése

ramokra, így többek közt
és

is.
– Hat alkalommal, két órát

tölt ki az ismeretanyag átadása,
a hozzá kapcsolódó filmek ve-
títésével együtt. A filmek rész-
ben saját készítésûek, rólunk,
nekünk szólnak, többnyire
amatõr munkák, amelyek a
mindennapok természetközeli
gazdálkodását mutatják be az
érdeklõdõk számára. A témá-
kat feldolgozva egy óra áll ren-
delkezésre, hogy a kérdéseket
megbeszéljük. Elõfordulnak
saját tapasztalatok, egyéni gon-
dolatok a növények és a gyü-
mölcsök termesztése terén.
Aki igényli, DVD-én tud anya-
got hazavinni – folytatta
Darázsi Zsolt.

A tanfolyam anyaga érintet-
te a tájgazdálkodást, benne az
alkalmazkodó gyümölcsésze-
tet, a komposztkészítést, alom-
szék készítését, talajtakarásos
kertészkedést, az ásás nélküli

Ba-
bosdöbrétérõl Gombosszeg-
rõl

mûvelést, valamint a biológiai
sokféleségeket a gyümölcsö-
sökben és élõhelyek készí-
tését, rávilágítva az életközös-
ségekre a gyümölcsösben, a
növényi szintek kialakítását,
kerttájolást, kertápolást, fagy-
tûrést.

Az utolsó elõtti elõadás
témája a komplex esõvíz hasz-
nosítás a gyümölcsészetben,
amely kitért az öntözés módjá-
ra, az egyedi szennyvíztisztítás-
ra, amelyhez a TELESÕ, vala-
mint a KEGYEDI rendszerek
bemutatása kapcsolódott.

Február 16-án a gyümöl-
csész háztartások gazdaságta-
nát, az önfenntartó családi gaz-
daságokat, a legfontosabb nö-
vényeket, állatokat, a minimá-
lis terület meghatározását, és a
bevétel-kiadás viszonyát ele-
mezték az érdeklõdõk.

Darázsi Zsolt elõadásában a
természet védelmének fontos-
ságára is felhívta a résztvevõk
figyelmét, példákat hozva a
mindennapi életbõl, így a Zala
folyó partját szennyezõ mû-
anyag és egyéb hulladékokat.

– A természetközeli gazdál-
kodók összetartó csoportja –
amely 60 fõvel indult, ma már
több százan vannak – mintegy
bemutatót tart és tovább adja a
megszerzett tudást és tapaszta-
latot. Alapítványunk falu-és
családi napokon is terjeszti a
szemléletet. A gyümölcsész
csoport tagjai ezen alkalmak-
kor tapasztalatokat és általuk
megtermelt terméseket is cse-
rélnek, ügyelve többek közt a
településekre jellemzõ honos
gyümölcsfák ültetésére. Tavasz-
szal oltó napokat szervezünk,
ahol régi gyümölcsfajtákat is-
mertetünk, valamint az oltás
gyakorlati megvalósítása is te-
rítékre kerül. Tesszük ezt idén
márciusban is a skanzenben. E
témákat felölelõ második
könyv megjelentetése is folya-
matban van – hallottunk az
elismert természetvédõtõl.

Az értékteremtõ szombati
programok zárásaként a je-
lenlévõk lelkesedését és kitar-
tását egy tanúsítvány átvétele
is igazolta.

Török Irén

A természetközeli gazdálkodás fortélyai iránt hétrõl hétre nagy
volt az érdeklõdés.
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A megszokottnál kemé-
nyebb tél, a vele járó nehéz-
ségek az átlagosnál is nagyobb
figyelmet igényelt az önkor-
mányzattól a lakosság, de fõ-
ként a rászorulók tekinteté-
ben. Mindenkinek tudtak segí-
teni, akár egy-egy rászoruló
család, vagy egyedülálló idõs
ember téli tüzelõje biztosítá-
sában, vagy a rendszeres láto-
gatást végzõ házi gondozónõ,
illetve a közmunkások közre-
mûködésével. Ezúttal monda-
nak köszönetet a közútkezelõ
munkatársainak, akik hegyvidé-
ki jellegû bekötõutjukat tényleg
megkülönböztetett figyelem-
mel kezelték és tisztították. Bel-
sõ útjaikat helyi vállalkozóval
takaríttatták a havazások alkal-
mával szinte folyamatosan.

*
A farsang végével, megun-

va már a telet, a sok havat, fi-
atalok és idõsebbek egy cso-
portja úgy gondolta, elõsegítik
kicsit a tél távozását.

Február 12-én, húshagyó
kedd délutánján és este „Cu-
corka járással” maskarának öl-
tözve, vidám mulatsággal, szal-
mabábu égetésével ösztönözték
távozását – reméljük sikerrel!

Az esemény befejezése a fa-
lu központjában a Kiskancsó
borozó teraszán zsíros kenyér,
fánk és forralt bor mellett jó
hangulatban egész késõig foly-
tatódott.

Nemeshetési hírmorzsák
*

– A 2013-as esztendõ ön-
kormányzatunk vonatkozásá-
ban is nagy változást hozott.
2013. február elsejével meg-
alakult a

, s megszûnt a községünk la-
kosságát már 2000. július 1.
óta kiszolgáló

. Községünkben állandó
ügyfélszolgálat maradt, amely
továbbra is helyben látja el a la-
kosság felmerülõ igényeit. Ma-
gam részérõl azon leszek, hogy
a közös munka, az együtt-
mûködés minden területen –
úgy gazdasági, mint kulturális
és közigazgatási vonatkozás-
ban – minél hatékonyabb és
zökkenõmentesebb legyen –
mondta lapunknak

polgármester.
– 2013-ban a napi teendõ-

kön túl – hasonlóan az elõzõ
évekhez – javítani szeretnénk
a falu élhetõségét, gazdasági
gyarapodását, és kielégíteni a
lakosság közösségi és kulturá-
lis igényeit lehetõségeink függ-
vényében. Számítok a közmun-
ka programra – közmunká-
saink az általános feladatokon
túl halaszthatatlanná vált kar-
bantartási, felújítási, telepren-
dezési munkákat végeznek
majd. Szeretnénk felújítani az
50 éve épült kultúrházunkat
és környékét saját erõbõl,

Búcsúszentlászlói
Közös Önkormányzati Hiva-
tal

Kisbucsa-Ne-
meshetés Községek Körjegyzõ-
sége

Magyar
Kálmán

hiszen pályázatunk elutasítás-
ra került. Közmunka program-
ra építve pályáztunk az elmúlt
évben egy középkategóriás, 2
millió Ft értékû ágaprító gép-
re, mellyel azt szeretnénk elér-
ni, hogy az eddigiekben favá-
gáskor, ritkításkor, illetve
egyéb alkalmakkor keletkezõ

fahulladék (ág, venyige, amit
eddig a keletkezés helyén
egyszerûen eltüzeltek, vagy
rosszabb esetben a falu ha-
tárában kidobtak), ezentúl
faaprítékként mint tüzelõ vagy
mint komposzt hasznosul-
hasson – tette hozzá a pol-
gármester.

A nemeshetési maskarások.

Nagy hasznát veszik az ágaprítónak.

Február 9-én díszes maska-
rásokra, hangszereikkel fülbe-
mászó zenét életre keltõ far-
sangolókra lettek figyelmesek
a és környékén élõk. A
helyi bábosok, hivatali dolgo-
zók, polgárõrök összefogtak,

Hottón

hogy zsivajukkal elûzzék, elbú-
csúztassák az olykor ridegnek
tetszõ telet. A harmonikaszó-
val is kísért csapatot

és
érkezett bábosok is kísérték.

Kecske-
métrõl, Szombathelyrõl, Buda-
pestrõl, Pécsrõl Debrecen-
bõl

– Ez az elsõ farsangi felvo-
nulásunk, és most szeretnénk
egy késõbbi hagyománynak az
alapjait letenni. Valószínûleg
volt a farsangolásnak, télbú-
csúztatásnak korábban is elõz-
ménye itt, mi arra törekszünk,

hogy ezt a közösséget összeková-
csoló, régóta nem gyakorolt mó-
kát újra felélesszük. Azt szeret-
nénk, hogy az emberek jól érez-
zék magukat, és késõbb talán õk
is csatlakoznak ehhez a program-
hoz. A bábos barátaink is várták
ezt a programot, mert nagyon
megszerették a települést és kör-
nyékét, és keresik az alkalmat,
hogy együtt legyenek velünk –
árulta el a
vezetõje, a maskarások szószó-
lója, , akinek szava-
it társai trombitaszóval és cin-
tányérral erõsítették meg.

Az ötletes, már-már profi
jelmezeket
bábkészítõ és a hottói Ziránó
Bábszínház tagjai készítették,
mosolyt csalva azokkal a járó-
kelõk és egymás arcára. A csí-
põs idõvel ezen a délutánon
senki nem foglalkozott, a med-
vetáncos mókás menetet pe-
dig a település utcái mellett

is szívesen látták.

Ziránó Bábszínház

Varga Péter

Boráros Szilárd

Bödében
Pataki Balázs

Mókás hottói farsangolás
Maskarás télbúcsúztató

A maskarába öltözött csapat…
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A több évtizedes, tartal-
mas, munkával teli éveket el-
ismerve a Belügyminisztérium

adományozta
a közelmúltban

, a Gellénháza Kör-
jegyzõség köztisztviselõjének.
Az erkölcsi elismerést február
elején , a térség
országgyûlési képviselõje adta
át, a lelkiismeretes 40 évet
díjazva. A kitüntetettet nyug-
díjas éveinek elsõ napjaiban
kértük az eredményes hosszú
pálya bemutatására.

– A gimnáziumi érettségit
követõen könyvelõi képesítést
szereztem. 1972-ben, a tanácsi
és a járási rendszer idején
Búcsúszentlászlón, majd 1978-
1982-ig Zalatárnokon dolgoz-
tam. 1986-tól a gellénházi kör-
jegyzõségnél helyezkedtem el,
ahol egészen 2012. december
31-ig, mint igazgatási fõmun-
katárs tevékenykedtem. Mind-
eközben folyamatosan képez-
tem magam, így az idõk során
letettem a közigazgatási alap-
vizsgát, és az anyakönyvi szak-
vizsgát is.

„Köz Szolgálatárért Érdemjel”
arany fokozatát

Kollarics Ala-
dárnénak

Vigh László

„Szívvel-lélekkel”
Erkölcsi elismerés a köz szolgálatáért

„Az anyakönyvvezetõi munka volt a mindenem”…

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

Munkavégzésének döntõ ré-
szét a Gellénháza Körjegyzõ-
ségéhez tartozó települések –

és –
képviselõ-testületeinek mûkö-
désével kapcsolatos feladatok
ellátása jelentette.

– Az évtizedek során a mun-
kám több irányú volt, amely
kiterjedt a bizottsági üléseken
való részvételre és a jegyzõ-
könyvek, iktatások készítésére,
egyéb adminisztráció elvégzé-
sére oly módon, hogy azok – a
jogszabályokat, rendeleteket
betartva – megfeleljenek a tes-
tületek, felsõbb szervek elvárá-
sainak. A hosszú évekbõl négy
és fél évet ölelt fel az anya-
könyvvezetõi munka, beleért-
ve a születést, házasságkötést
és a halálozást is. A házas-
ságkötés volt a mindenem, és
ha lehetõségem lenne rá,
folytatnám tovább e meghitt
és szép hivatást. A több
évtizedes sokrétû, pontossá-
got, fegyelmet és kitartást
igénylõ feladatokat szívvel-
lélekkel végeztem.

Gombosszeg, Iborfia, Lickó-
vadamos, Nagylengyel, Or-
mándlak Petrikeresztúr

A számos munkával teli
évek tartalmazták a rendszer-
váltás utáni új feladatok vég-
rehajtását, az önkormányzatok,
körjegyzõségek megalakulását,
és a területi közigazgatási vál-
tozásokat egyaránt.

– Mindezen tevékenysé-
gem során nagyban segítsé-
gemre voltak a munkatársaim,
így mondhatom, hogy ez az
erkölcsi elismerés – amelyben
részesültem – egy igazi össze-
kovácsolt csapat munkájának
eredménye. Ez alkalommal is
szeretném megköszönni min-
den kollégámnak, akik az évek
folyamán segítségemre voltak.
Szép emlékekkel és nagy sze-
retettel gondolok vissza az
együtt töltött évekre, a közvet-
len munkatársaimra és a jegy-
zõséghez tartozó falvak min-
denkori polgármestereire, a
testületek tagjaira. Az eszten-
dõk során – hogy e kitartást
igénylõ munkában helyt tud-
jak állni – természetesen a
családom támogatására is szük-
ségem volt, hiszen gyakran
hazahoztam a munkát, mert
kevés volt az idõ, amely a mun-
kahelyen rendelkezésemre állt.
Férjem autószerelõként, majd

falugondnokként dolgozott,
akivel két gyermeket nevel-
tünk fel. Kicsi korukban is
segítették egymást, kiegészítve
a másikat, ha én a munkám
miatt nem értem haza idõben.
Fiam gépészmérnök, Zalaeger-
szegen dolgozik a Kiss-Geren-
csér Autóházban, menyem
gyógypedagógusként egy fej-
lesztõ intézetben, a kislányuk
11 éves, a Zrínyi Miklós gim-
názium tanulója. Lányom ok-
leveles környezetmérnök, és
Sopronban az egyetemen mér-
nöktanárként tevékenykedik.
A fáradozásokat és a számos
pihenõnap feláldozását figye-
lembe véve mégis úgy gondo-
lom, megérte dolgozni a köz-
ért, hiszen nyugodt lelkiisme-
rettel adhattam át a munkát az
utódomnak. Most, a nyugdíjas
években olyan elfoglaltságot
szeretnék a mindennapokban,
amelyekre eddig idõ hiányában
nem volt lehetõségem. Terve-
zem, hogy kirándulással, kertész-
kedéssel, kutyámat sétáltatva
töltöm a pihenés éveit. Termé-
szetesen a háztartás ellátására
és a családomra is több idõt és
figyelmet fogok majd szentelni.

Török Irén

A
az 1841-ben

alapított
, valamint

az 1901-ben alakult

jogutódja. A
tudományos ismeretek közve-
títésében szerves szerepet be-
töltõ intézmény zalai ügyveze-
tõ igazgatója,
foglalta össze e nagy múltú,
értékteremtõ munka fõ vo-
nulatát.

– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei Tu-
dományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat, amely 1990 óta egyesü-
leti formában, önfenntartó
szervezetként mûködik. Az ön-
fenntartás kényszere miatt a
tevékenység eltolódott a ha-
gyományos ismeretterjesztés-
tõl az iskolán kívüli felnõtt-
képzés, szakképzés felé, amely-
nek következtében 2004-tõl
TIT Öveges József Ismeret-
terjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület néven végzi munkáját.
Egyesületünk az egyik jelentõs
felnõttképzési intézménnyé
nõtte ki magát az évek során.

Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat

Magyar Természet-
tudományi Társulat

Társa-
dalomtudományi Ismeretter-
jesztõ Társulat

Rózsás Csaba

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
60 éves a TIT zalai szervezete

Az elmúlt évtizedekben sike-
rült megõriznie pénzügyi sta-
bilitását. A saját bevételekbõl
jelentõs összegeket fordítot-
tunk a hagyományos ismeret-
terjesztésre és a tehetség gon-
dozására is. Tavaly az általunk
szervezett és lebonyolított fel-
nõttképzésben több, mint
1000 fõ vett részt. OKJ-s
szakképesítést 450-en szerez-
tek, ebbõl 120 fõ munkanél-
küliként, munkaerõ-piaci kép-
zésben részesült. A hagyomá-
nyos ismeretterjesztés kereté-
ben 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000
érdeklõdõ kísért figyelemmel.
2013-ban is meghatározó te-
vékenysége egyesületünknek –
a változó törvényi feltételek-
hez alkalmazkodva – a felnõtt-
képzés. Idén a TIT zalai szer-
vezetének 60. évfordulója je-
lenti az esztendõ egyik hang-
súlyos programsorozatát intéz-
ményünk életében: „3x60”-
elnevezéssel, amely 60 évet, 60
helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.

T.I.
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A múlt évben nagy sikert
aratott karnevált ebben az
évben is folytattuk

. Rajzfilmek táncos,
zenés jeleneteit elevenítettük
meg. A nézõtérre csak az lép-
hetett, aki álarcban érkezett,
aki nem, hát tombola jegy
vásárlásával fizetett. A jó han-
gulathoz nagyban hozzájárult

konferanszié, aki

Nagylen-
gyelben

Durgó Tibor

„Táncoló Talpak Só”
Farsang a nagylengyeli faluházban

mókás versekkel szórakoztatta
a nagyközönséget és átváltozó
mûvészként bújt a produkciók
között különbözõ jelmezekbe.

A farsangi mulatságot a
falu legkisebbjei kezdték önál-
ló mûsorukkal. A kiscsopor-
tosok versikékkel, mondókák-
kal mutatták be, hogy kinek a
bõrébe bújtak. A nagycsopor-
tosok pedig varázskalapból

elõbújva mutatták be a jel-
mezüket kis költemény kísére-
tében: királylány, mackó, bo-
hóc, katicabogár, pillangó, és
sok más sorakozott fel a po-
rondon.

Az apróságok után az óvo-
da dolgozói – Hófehérke és a
hat törpe – egy mókás jelenet-
tel szórakoztatták a nézõsere-
get. Majd a falubeliek léptek a
színpadra, gyerekek és felnõt-
tek együtt, egy mozgalmas ze-
nés, táncos produkcióval. A
kisiskolások a Hupikék Tör-
pikéket, és a Gumi macikat je-
lenítették meg, a nagyobbacs-
kák Madagaszkár állataiként a
híres slágerre riszáltak Ella
nénivel, aki a nyugdíjasokat
képviselte. Ezután a Hip-Hop
csoport lányai szellemként

ropták a táncot és persze a sor-
ból nem maradhatnak ki a Tini
Girls lányai sem, akik mókus-
lányokként elevenedtek meg.
Végezetül pedig az aktív ko-
rúak aktivizálták magukat tán-
coló pingvinként, a fináléban
pedig mindenki együtt ropva
búcsúztatta a telet a mai „Tán-
coló Talpak Só” keretében. A
show tombola sorsolással ért
véget, a fõdíj egy gyönyörû
torta volt, melyet ,
a falu ifjú cukrásza készített.

Az ovis anyukák finom sü-
teményekkel, a „Fõzõcske” asz-
szonyai pedig friss, szalagos
fánkkal kedveskedtek a vendé-
geknek. Köszönet mindazok-
nak, akik munkájukkal hozzá-
járultak az est sikeréhez.

Góczán Viki

H.B.

Jelmezt öltöttek az apróságok is.

Vidám mulatság volt Nagylengyelben.

A farsangi ráhangolódás je-
gyében február 2-án Maskarák
és álarcok címmel kézmûves
játszóházi foglalkozásra került
sor az Integrált Közösségi Szol-
gáltató Tér szervezésében Kis-
bucsán. Olyan csodálatos pa-
pírmasé álarcok készültek, me-
lyeket a gyerekek fel is tudtak
venni.

A farsangi mulatságra és
jelmezes felvonulásra február

Kisbucsán is farsangoltak

9-én került sor az IKSZT nagy-
termében. A jelmezes felvonu-
lást vidám játékos vetélkedõ
követte, melybe a szülõk és a
nagyszülõk is bekapcsolódtak.
Közben pedig szendvics, üdítõ
és sütemény várta a gyerekeket,
melyek elkészítésében a

tagjai segítettek. A rendezvényt
tombolasorsolás zárta, sok
szép ajándék talált gazdára.

Kis-
bucsa Község Közalapítvány

Ötletes volt a jelmezválasztás.

Vidám vetélkedõ tarkította a programot.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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(Folytatás az 1. oldalról) CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

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

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

kence-fencékben rejlik, egy-
szerûen a mosakodás csodákra
képes. A helyi polgárõrség
képviseletében

elnök énekelt egy külön-
legesen szép teherautóról, a
hegyi útról, a helyi tehenekrõl,
iborfiai Ifáról és egyéb külön-
legességekrõl… Már amikor
eszébe jutott a szöveg. A fel-
nõtt színjátszók egy új darab
bemutatásával rukkoltak elõ

Horváth Ric-
hárd

A
három lány meg a Farkas

Bandi címmel. A népi színjá-
tékban két szomszédasszony
házasította össze gyermekei-
ket, a végkifejletig azonban
számtalan bonyodalom tarkí-
totta a történetet. A karakterek
kidolgozásával a szereplõk iga-
zi komédiát kerekítettek a tör-
ténetbõl, a nézõk harsány ka-
cagással, sok-sok tapssal jutal-
mazták a darabot. A mûsor
utolsó számaként a Gangnam
style zenéjére a gyerekek egy
fergeteges paci táncot roptak,

melyben külön dicséret járt a
fiúknak, hisz õk is a táncolók
közé pattantak.

A fellépõ helyi „mûvészek”
produkciót a zsûri minden
szám után értékelte és pontoz-
ta, de végül mégis mindenki
gyõztesként távozott. Hogy ez
hogyan történhetett? Hát csak
úgy, hogy a zsûritagok – a
kritikus hangvétel ellenére –
mindenkinek 10 pontot ad-
tak/adhattak. A mûsort záró ér-
tékelésben érvényre is jutatták
véleményüket, hogy Petrike-
resztúron nincsenek „hullócsil-
lagok”, csak igazi tehetségek.

A mûsor végén a szereplõk
még együtt dalra fakadtak, és
vidáman harsogták, hogy „Újra
itt van a nagy csapat…hullanak
már, hullanak már a csillagok”.

A konyhában közben szor-
gos kezek gondoskodtak a far-
sangi falatokról: kisült a sok-
sok finom fánk, elkészült a for-
ralt bor, a nézõk és szereplõk
együtt lakmároztak a finom-
ságokból.

Az estét természetesen bált
zárta, melynek bevételét gyer-
mekprogramokra és a polgár-
õrség munkájának támogatá-
sára fordítják a szervezõk.

Fergeteges farsang Petrikeresztúron

A fiatalok „pacitánca”.
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A fiataljai
a téli idõszakban sem lustálkod-
tak, hanem kitalálták, hogy a fel-
készülési idõszak elõtt csapatépí-
tõ tréninget szerveznek. Néhá-
nyuk nem volt még disznóto-
ron, így egy igazi falusi disznó-
vágást szerveztek február 9.-ére.

– Gyerekkoromban nem
múlt el olyan téli hétvége,
hogy ne lehetett volna két-há-
rom helyrõl disznóvisítást hal-
lani. Mára sajnos eljutottunk
odáig, hogy falun is ritka a
disznóvágás. A gyerekek már
úgy nõnek fel, hogy nem is
voltak igazi disznótoron. Ezért

bödei focicsapat

Focisták disznótorosa Bödében

A lelkes csapat a bontószéknél.

is tartottuk fontosnak, hogy
felelevenítsük a régi falusi to-
rok hangulatát. A menüsorban
ennek megfelelõen többek kö-
zött sült máj, sült hús, toros ká-
poszta, véres és májas hurka, sült
kolbász szerepel – fejtette ki

, Böde polgármestere.
A focisták reggel 7 órakor

gyülekeztek Bödében, majd a
„melegítõital” magukhoz véte-
le után indultak el ,
ahol levágták a disznót, majd
átvitték a bödei faluházhoz. A
játékosok közül néhányan már
voltak ilyen programon, így õk
segítettek a disznófogásnál,

Ujj Tibor

Pálfiszegre

pucolásnál, szalonnaaprításnál.
A vágásra kiszemelt állatot az
egyesület elnöke,

„tessékelte” ki az ólból.
– Elõször vettünk részt a

csapattal disznóvágáson, ami-
nek az ötlete a szezonzáró bu-
lin vetõdött fel. A disznótoros
költségeinek egyik részét egy
magánszemély finanszírozta,
másik felét a csapat játékosai
adták össze. Böllérként egyko-
ri játékosunk, Kamasz János
segített nekünk, a konyhában
pedig Doszpothné Kamasz Zsu-
zsi végezte a munkák oroszlán-
részét – árulta el Garamvölgyi
Norbert.

A nem mindennapi progra-
mon a bödei focisták vendégül
látták a falu lakosságát is, s a
disznótoron feldolgozott hús-
termékek második része a 16-
iki idõsek napján került asztal-
ra. A jóllakott társaság viszont
még egyszer lakmározhat mun-
kája gyümölcsébõl: egyik ta-
vaszi mérkõzésüket követõen
kocsonya lesz a menü. A lelkes
csapatot meglátogatták a szom-
széd településrõl átsereglõ

farsangolók is, s a két
társaság kellemes perceket töl-
tött együtt. A focisták gõzerõ-
vel készülnek a márciusban
folytatódó bajnokság tavaszi
szezonjára, melyen 10-én a

csapatát fogadják majd.

Garamvölgyi
Norbert

hottói

Vár-
völgy

Pataki Balázs

Hagyományos ultiverse-
nyünk immár hetedik alkalom-
mal, február 9-én, 14.00 órai
kezdéssel került megrendezés-
re . A versenyre 15 ne-
vezés érkezett, így 5 asztalon
tudtuk elindítani a játékot. A
múlt évhez hasonlóan nem
kieséses rendszerben, hanem
az országos ultibajnokságokon
megszokott módon pontokért
folyt a küzdelem. Asztalon-
ként minden kör (1 kör 12
osztásból állt) végén 6 pont
került kiosztásra, a következõ

Tófejen

Ultiverseny Tófejen

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A verseny résztvevõi, oklevéllel az elsõ három helyezett.

felosztásban: 1. hely 3 pont, 2.
hely 2 pont, 3. hely 1 pont.

A fordulókban szerzett fo-
rintok is összeadódtak, így az
azonos pontszám mellett, a
gyûjtött összeg figyelembe-

vételével alakult ki a végsõ
sorrend.

A versenyzõk asztalokhoz
és székekhez sorsolását számí-
tógépes program segítségével
oldottuk meg, mely a fordu-
lónkénti és végeredményt is
rögzítette.

A versenyt végül
, a 2012-es verseny

bajnoka nyerte, aki ismét max-

Kaposvá-
ri István

imális pontszámmal végzett az
elsõ helyen.

Az öt forduló eredménye
alapján a következõ sorrend
alakult ki a dobogón: 1. Kapos-
vári István 15 pont 253 Ft, 2

11 pont 160 Ft, 3.
11 pont 153 Ft.

Gratulálunk a dobogó-
soknak!

.
Léránt János
Virrasztó László

L.Gy.

Gondolom sokan bosz-
szankodtak a hó miatt ezen
a télen. A sok hó, a közleke-
dési nehézségek mindenki
életét megkeserítették. De
tudok valakit, aki minden
évben várja a havat. Õ Pista
bácsi. Mosolyogva nézi a
nagy havat. Fia még a 90-es
években kiment külföldre,
a tengerentúlra. Mindig kül-
dött valamit haza. 10 éve
Pista bácsi legnagyobb döb-
benetére egy motoros szánt
kapott. Nézett egy nagyot,
pislogott kettõt, majd bele-
törõdõen gondolta:

– Legalább ebbõl nincs
még egy otthon. A fia pár
nap múlva hívta, hogy ki-
próbálta-e az ajándékát. Pis-
ta bácsi mentegetõzve mond-
ta a telefonba: – Hát tudod,
eddig még nem esett hó. De
amint esik, ki fogom pró-
bálni!

Az elsõ télen alig volt
hó. A következõ évben egy-
szer – 3 cm. Más már lehet,
hogy régen eladta volna a
közel 1 millió forintos mo-
toros szánt, de Pista bácsi
nem tette, mert nem tudott
volna a fia szemébe nézni.
Ezért bízott a következõ tél-
ben. 4 év múlva leesett a hó,
nem is kevés. Pista bácsi
örült. Mi viszont nem!

Éppen ekkor kellett le-
szállítanunk a konyhájukat.
Nem volt egyszerû a hófúvá-
sok miatt az alig letakarított
utakon közlekedni. A hely-
színi szerelés közben be-
szélgettünk. A felesége ek-
kor mesélte el a motoros
szán történetét. Pista bácsi
meg is mutatta. Szinte új
volt, annak ellenére, hogy
már 6 éve gyártották. Na-
gyon lelkes volt és mosoly-
gott, mert régen látott fia
ajándékát végre használhat-
ja. Azóta ha nagy hó esik,
eszembe jut Pista bácsi –
aki ennek biztosan örül –
és a bosszankodás helyett
lassan én is mosolygok…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pista bácsi …
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A termõföld törvény, vala-
mint a végrehajtási rendelet
módosításával a jogalkotó
változtatott a földhasználati be-

Amit tudni kell a földhasználónak

jelentés szabályain – mondta
el , a

.

dr. Mészáros Levente Zala
Megyei Kormányhivatal hiva-
talvezetõje

A legfontosabb változások
közül kiemelte, hogy a föld-
használati bejelentések határ-
ideje napja
azokban az esetekben, ame-
lyekben a földhasználati beje-
lentési kötelezettség 2013. ja-
nuár 01. napján keletkezett az
új jogszabályi rendelkezés
alapján. A bejelentés

azokban az ese-
tekben, amikor a bejelentést
2013. január 01. napja után tet-
te meg az érintett. A fentieken
túl azon földhasználók, akik a
földhasználati bejelentési kö-
telezettségüknek 2013. január
01. napját követõen tettek ele-
get és az igazgatási szolgálta-
tási díjat megfizették, ezt a
megfizetett díjat 2013. február
27. napjától számított 90 na-
pon belül visszakapják. A
visszafizetés iránt a megyei
kormányhivatalnak kell intéz-
kednie. A visszafizetés nem
terjed ki azokra a földhaszná-
lókra, akik a bejelentésüket
2013. január 01. napja elõtt

2013. április 30.

díj- és
illetékmentes

tették meg, azaz a földhasz-
nálati eljárás 2013. január 01.
napja elõtt megindult, azon-
ban a befizetés csak 2013. év-
ben történt meg.

Ki kell emelni ugyanakkor,
hogy azon földhasználók ese-
tében, akik 2013. január 01.
napjáig már regisztráltak a
földhasználati nyilvántartás-
ban, ezt a regisztrációjukat ki
kell egészíteniük magánszemé-
lyek esetében a személyi azo-
nosítóval és az állampolgárság-
gal, szervezetek esetén a sta-
tisztikai azonosítóval, aminek
határideje
napja. A bejelentések és adat-
közlések – az elektronikus for-
mában az interneten is elér-
hetõ – formanyomtatványok
kitöltésével teljesíthetõek. Jog-
szabályi változás az is, hogy az
osztatlan közös tulajdonú
termõföldek használati meg-
osztására vonatkozó szabályo-
kat nem kell alkalmazni a zárt-
kerti földekre, illetve a halas-
tavakra.

2013. március 30.

Tiszta képet szeretnének kapni a termõföldekrõl.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p
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Halottszállítás (bel-és külföldi, éjjel-nappali ügyelettel)
Koporsós és hamvasztásos temetések felvétele és

teljes körû adminisztrációs ügyintézése
(anyakönyveztetés, újsághirdetés feladás, búcsúztatás szervezés,

koszorú, sírcsokor rendelése)

Nagy Imre temetkezési vállalkozó
temetkezési szolgáltató tevékenységemet megkezdtem

Teljes körû szolgáltatásaim:

Elérhetõség (éjjel-nappal):

imretemetkezes@gmail.com

0036-30-8349980Telefon:

e-mail:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Közép-Zala

Az avarégetés sajnos ná-
lunk „népbetegség”! Nagyon
sokan nem tudják, nem látják
át, hogy ez mennyire káros
környezetünkre és az emberi
egészségre. Nem csak zavaró,
például szellõztetéskor a nyi-
tott ablakon betódul a füst, a
bûz, vagy a kiterített ruhákat
belepi a korom, hanem sokkal
súlyosabb problémák is jelent-
kezhetnek! Ha bárkit megkér-
deznénk arról, szeretné-e,
hogy családjában, környezeté-
ben olyan egészségügyi prob-
lémák jelentkeznének, mint a
légúti megbetegedések, az
asztma, az allergia vagy a leg-
súlyosabbak egyike, a rák, ak-
kor biztosan nemet mondana.
De erre senki sem gondol,
amikor meggyújtja azt a tüzet.
Persze mondják: „régen is
égettek…” „Az iskolában még
azt tanultuk, hogy a kártevõk
ellen csak így védekezhetünk.”

A válasz erre: igen, régen is
volt rá példa, csak sokkal ki-
sebb mértékben, mert voltak
háziállatok. A fûkaszálékot fel-
etették az állatokkal, az avar
egy részét alomnak is hasz-
nálták, a gallyakat összegyûj-
tötték és a sparhertben tüzel-
ték el, azon fõztek. Felhasz-
náltak mindent, és ami szerves
hulladék keletkezett, azt is
nagyrészt a trágyadombra vit-
ték, mert minden udvarban
volt trágyadomb, ahol állatok
voltak, akkor az volt a kom-
posztdomb.

Most nézzük meg azt, hogy
milyen anyagok, gázok szaba-
dulnak fel, ha meggyújtunk
egy átlagos kerti tüzet, mely-
ben vegyesen van fûnyesedék,
avar, gallyak és más, a kertben
talált hulladékok.

A nagyfokú szennyezést az
váltja ki, hogy mivel nedves
(van úgy, hogy esõs napok
után tüzelnek), sokszor zöld
részek is belekerülnek a ku-
pacba, az égés alacsony hõ-
mérsékleten megy végbe és
nem tökéletes az oxidáció.
Ezen kívül vannak olyanok is,
akik nem csak kerti, hanem
háztartási hulladékot is beleke-
vernek az égetnivalóba, ami

Avarégetés vagy más megoldás?

kifejezetten mérgezõ gázok
felszabadulását idézi elõ!

Egy tanulmány szerint 100
kilogramm vegyes hulladék
elégetésekor 5-7 kg

, 3,3- 4,9 kg 10 mikromé-
ternél kisebb

, 1,5-2 kg külön-
bözõ

, 20 gramm ,
3,6 gramm ,
3,3 gramm , 6,8
gramm , 3,3 gramm

, 0,45 gramm
, 0,06 gramm .
Mit okoznak ezek a vegyü-

letek? Anélkül, hogy részletez-
ném, csak felsoroljuk: fejfájás,
émelygés, szédülés, látás- és
halláscsökkenés, asztmás ro-
ham, légúti irritáció, szív- és
érrendszeri zavarok, rákkeltõ,
öröklõdõ genetikus károsodá-
sok, tüdõvizenyõ, az immun-
rendszer károsodása, károsítja
a központi idegrendszert, ha-
tással van az emberi repro-
dukcióra, ha születés körül ke-
rül be a szervezetbe, egy életre
megváltoztathatja a hormonok
termelését.

Megéri mindezt kockáztatni?
Van más megoldás a kert-

ben keletkezõ hulladékok el-
tüntetésére!

szénmo-
noxid

levegõben lebe-
gõ részecske

szénhidrogén szárma-
zék nitrogén-oxid

metil-etol-keton
etil-benzol

sztirén
fenol dibenzo-fu-
rán benz-a-pirén

A komposztálás

A kertben keletkezett ösz-
szes szerves anyag (lomb, avar,
gallyak, gyommaradvány, fûka-
szálék, az összes zöldséghul-
ladék, sövények, bokrok nyírá-
sából származó nyesedék, zöld-
ségtisztítás hulladéka, ételma-
radék (zsírok, olajok, szószok
stb.), húsmaradékok, kávézacc,
gyümölcshéjak, fahamu, papír-
hulladékok) komposztálható.
Tévedés az az állítás is, ami

szerint a diófa, tölgy, gesztenye
levele nem komposztálható.
Tény, hogy ezen fák levelei
nehezebben bomlanak le és
friss állapotukban más növé-
nyek számára növekedésgátló
anyagokat tartalmaznak, de
komposztálódva használhatók.
Ezeket sem kell elégetnünk, kü-
lön kezeljük õket és hosszabb
ideig legyenek a komposz-
tálóban, akár másfél-két évig.

Az eljárás során az elhalt
növényi részeket mikroorga-
nizmusok bontják le a növé-
nyek számára közvetlenül fel-
vehetõ tápanyagokra. A kelet-
kezõ, visszamaradó anyag pe-
dig nem más, mint a .
A humusz a földi élet egyik
meghatározója, ha a talajban
nincs vagy kevés a humusz,
akkor az élettelené válik. Hu-
musz nélkül a növények nem
jutnak megfelelõ táplálékhoz,
a talaj tömörödött kõzetté vá-
lik, nem képes megtartani a
vizet, a tápanyaghiányban szen-
vedõ növények védtelenek
lesznek, megbetegszenek, ki-
száradnak, elpusztulnak. Ez tör-
ténik most a mai monokultú-
rás mezõgazdaságban, ahol nincs
szervesanyag visszapótlás, így
csak vegyszerekkel tudják a
megfelelõ terméshozamokat
biztosítani, ami tudvalevõ, hogy
menyire káros mind a környe-
zet, mind az ember számára!

A komposztálás nem ördön-
gösség! Ennek részleteirõl
egy késõbbi számunkban ol-
vashatnak.

humusz

Halász Elemér
Takács Sándor

Nem is sejtik az emberek, hogy az avarégetés mennyire káros.

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy

csertölgy 23 000 Ft/rakat

akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter

1
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– Sajnos mi még kicsik vagyunk, nem csinálhatunk matek
helyett blokádot, mint a nagyok az egyetemen!...

Ebadták

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Mellékhatás...

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy
mindössze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a
közvélemény-kutatók?!

Így már érthetõ!

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami hon-
lapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egy-
napos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.

HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR

BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor

BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)

RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI

BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel

Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok

PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland

SVÁJC gazdagon

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Márc. 31. 9.900 Ft/fõ

Máj. 10-15. 104.900 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Jún. 22-29. 99.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Júl. 16-21. 96.900 Ft/fõ

Júl. 30-Aug. 4. 119.900 Ft/fõ

Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon

25-35 kg ,

négyesmentes állományból

100-130 kg-os

élve: , hasítva:

körüli húsfajta süldõk

minõségi hússertések
700 Ft/kg

500 Ft/kg 700 Ft/kg

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Közép-Zala havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kinga Szépségszalon!

Bejelentkezés: Tamás Kinga Csilla, Bagod • 06-30/507-2970
Várok mindenkit szeretettel!

Facebook: Kinga Loreal Szépségszalon

•

•
•
•
•
•
•

Manikûr-pedikûr! Új típusú gombaölõ építõ zselé
körömkorrekciókhoz, körömpótláshoz lábon és kézen.
Modern hajvágás és hajfestés (Loreal)
Kozmetika! Gyantázás! Smink!
Körömerõsítés zselével!
Álló szolárium!
Fogékszer felhelyezése!
Füllyukasztás!


