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Dalos márciusi vasárnapra
ébredtek a abból
az alkalomból, hogy a neves
népdalgyûjtõre,
emlékezzenek, aki nem csak
szûkebb hazájában, Zalában,
de egész Dunántúlon töretlen
lelkesedéssel kutatta és ápolta
a népmûvészet ezen ágát. A

nagyterme a
népzenekutató személyes ha-
gyatékából rendezett kiállítás-
sal gazdagodva adott helyet az
ünnepi perceknek. A község
méltán elismert és országos
hírnévre szert tett mûvészeti
csoportja, a

immár ti-
zenhárom éve viseli a népdal-
gyûjtõ nevét.

– 15 éve hunyt el Józsi
bácsi, aki nagyban segítette,
támogatta munkánkat szakmai
tanácsaival, és persze jelenlé-
tével is. Kijárt hozzánk Gel-

gellénháziak

Vajda Józsefre

dr.
Papp Simon Általános Mûve-
lõdési Központ

Vajda József Nép-
dalköri Egyesület

„Szép Zalában születtem”
A névadó népdalgyûjtõre emlékeztek

lénházára, népdalcsokrokat, né-
pi játékokat állított össze szá-
munkra (például a Göcseji la-
kodalmast), megszerettette ve-
lünk a népi hangszert, a cite-
rát. Haláláig folyamatos kap-
csolatot ápoltunk vele, ma pe-
dig szeretettel adózunk emlé-
kének – foglalta össze együtt-
mûködésük lényegét

, a népdal-
kör mûvészeti vezetõje.

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével

, valamint , a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója. Az emlékezés elsõ
perceiben a vendégek és a
majd színpadra lépõ szereplõk
együtt énekelték el a „Szép Za-
lában születtem” kezdetû dalt,
majd az azonos címû, 1999-
2000-ben, a Duna Televízió
által készített portréfilm vetí-
tésére került sor, amelyben
családtagok és a mûvészet

Kulcsár-
né Csejtei Mariann

Vajda József csa-
ládja Kiss Gábor

számos területén tevékenyke-
dõ neves mûvészek idézték fel
a népszerû népdalgyûjtõhöz
fûzõdõ kapcsolatukat. Megis-
merhettük a háborús sérülés
okozta élet folytatását, a kán-
tortanítói éveket, a töretlen
tenni akarást és emberszere-
tetet, valamint tanítói munkás-
ságának lényegét, azt a kedves
folyamatot, ahogy tanítványai-
ba oltotta a népdalok szere-
tetét, és azok családon belüli

felkutatását, amelynek ered-
ményeként megszületett az „Új
hold, fényes hold”- gyerekda-
lok gyûjteménye. Vajda József
a népdalok gyûjtésén kívül
szimfonikus zenekart, citera-
zenekart, kórusokat szerve-
zett, melyet számos elismerés,
díj is igazol.

Az ünnepi mûsort Kul-
csárné Csejtei Mariann a
„Csillagok, csillagok, szépen

„Katonának kell menni a legénynek”a házigazdák elõadásában.

Kép a Facebookon. Húsz-
egynéhányan mosolyognak hó-
lapáttal kezükben a fényképe-
zõgép lencséjébe. Vannak kö-
zöttük fiatalabbak és idõseb-
bek, de mindegyikükrõl su-
gárzik a jól végzett munka
öröme. A kis Somogy me-
gyei zsáktelepülés, lakói
õk. S hogy miért kerültek a
közösségi oldalra? Kétnapnyi
kemény munkával kiszabadí-
tották falujukat a hó fog-
ságából.

Nem vártak a csodára, nem
szidták a meleg szobából a ka-
tasztrófa védelmiseket, a kor-
mányt, a rendõröket, még csak
Pintér Sándor „átültetõs” SMS-
üzenetén sem viccelõdtek, ha-
nem összefogtak, lapátot fog-

Edde

Helytállás a hóviharban
tak és szabaddá tették a falucs-
kából kivezetõ egyetlen utat.

Több évtizednyi távolság-
ból felsejlik egy régi kép. 1969-
70 telén igencsak rászakadt az
ég a szintén zsáktelepülés

községünkre. Dõlt
az égi dunnákból a hó, s a
szûnni nem akaró északi szél
teljes hosszában színültig meg-
töltötte a községbe torkolló Kö-
vecses-horhost, amely összekö-
ti a települést a külvilággal.

A község akkori vezetõi fel-
hívást intéztek a lakossághoz, s
az emberek lapátra kaptak.
Akiknek nehéz volt már a két-
kezi munka, meleg teát, pálin-
kát, forralt bort hoztak a szinte
bányamunkát végzõ férfiaknak.

(Ne-
meshetés)

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Vajda József életébõl, munkáiból merítõ kiállítás, elõterében a
család.

„Szép Zalában születtem”
A névadó népdalgyûjtõre emlékeztek

ragyogjatok…” kezdetû dal el-
éneklésével nyitotta meg, majd
a nyolc meghívott vendég mû-
vészeti csoport tisztelgett pro-
dukciójával Vajda József sze-
mélye és munkássága elõtt.

A
kétszeres Aranypáva minõsíté-
sû állt a közönség
elé, betyár dalok elõadásával,
„Cserta partján elaludtam”
címmel.

A Zalabesenyõbõl érkezett
párosító da-

lokat adott elõ, melyeket a
neves népdalgyûjtõ Nova és
környékén kutatott fel. A né-
metfalusi
szintén e gyûjtésbõl eredõ Já-
nos köszöntõt hozta el a napra.

A megyeszékhelyi Apáczai
Csere János Általános Mûvelõ-
dési Központ

szerelemes dalokkal lé-
pett színpadra: „Kék szalagból
van a babám blúza” címmel.

A Vajda-családban is elter-
jedt a népdal szeretete, így a
családfõ által gyûjtött és fel-
dolgozott dalok között gye-
rekeknek szólóak is voltak,
melyekbõl a

„Süss fel nap” címû

gellénházi népdalkör

férfikara

Szivárvány Dalkör

Vadvirág Népdalkör

Nyugdíjas Dal-
köre

gellénházi kisis-
kolák

összeállítással tartottak bemu-
tatót.

A népzenekutató nagy ha-
tással bírt az emberekre derû-
jével is, mely megnyilvánul az
általa feltárt népdalkincsek-
ben is. A ságodi

„Szegény ember da-
lai”-val emlékezett rá.

Vajda József háborús sérü-
lése miatt elveszítette egyik lá-
bát, így speciális biciklivel járt
gyûjtõútjain, ahol többek közt
azt az anyagot is találta, melyre
a

ropta táncát.
Az 1952-es Göcseji lakodal-

masból láttunk ízelítõt a
elõadásában,

míg a zalaszentiváni
a húsvét, a tojás,

mint a termékenység szimbó-
lumát a tavaszi ünnephez köt-
hetõ népszokásokat feleleve-
nítve, humoros formában ara-
tott sikert. A legkedveltebb né-
pi hangszer a citera, amelynek
megszólaltatója, a gellénházi

pá-
rosító dalokkal köszöntötte e
napot: „Széles a Kerka, magas a
partja”.

A zalai népdalgyûjtõ 1941-
ben volt katona, ahol a népdal

Gyöngyvirág
Népdalkör

gellénházi asszonyok nép-
tánccsoportja

Sár-
hidai Dalkör

Tõzike
Népdalkör

Galagonya Citerazenekar

szeretetére okította katonatár-
sait. A
katonadalok elõadásával emlé-
kezett ezen idõszakra: „Kato-
nának kell menni a legény-
nek”.

A mûvészeti csoportok lel-
kes elõadása, az általuk közve-
tített tisztelet a neves népdal-

Vajda József Népdalkör
gyûjtõ iránt emelkedett perce-
ket adott az ünneplõ közönség
számára, majd zárásként Vajda
József egyik legkedvesebb da-
lának, az „Erdõ mellett estvé-
ledtem” közös eléneklésével
fejezõdött be e dalos délután
Gellénházán.

Török Irén

Helytállás a hóviharban

Két nap kemény munka ju-
talmául kiszabadult a köz-
ség. Még hónapokig hófalak
meredeztek az út két oldalán,
de a forgalom megindulhatott.
Bejött a kenyeres, jöttek-men-
tek a diák- és munkásjáratok,

elvitte reggelenként a tartály-
kocsi a csarnokban összegyûj-
tött tejet.

Az összefogás, a közösség
ereje gyõzedelmeskedett.

Hát ezért is jó volt látni
most azt a képet.

f.l.

Kövecses-horhos a mostani ítéletidõben.

Fotó: Varga EdinaFotó: Varga Edina

(Folytatás az 1. oldalról)

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

Tisztelettel:
Nauratyill József
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Húsvétot megelõzõ vasár-
nap délutánra tavaszköszöntõ
ünnepi programmal készültek

ovisai, kisiskolá-
sai és szüleik. A faluház terme
megtelt a helyi és a szomszé-
dos településekrõl érkezõ ven-
dégekkel, majd a kicsikre irá-
nyult a figyelem.

– Hagyomány minden év-
ben, hogy egy közös rendez-
vénnyel várjuk a tavaszt. A
település jelenlegi óvodásai és
a már iskolás gyermekei adnak

Nagylengyel

Tavaszváró ünnepség Nagylengyelben
Tánc, versek és bábok az óvoda javára

mûsort, amely elsõsorban a
szülõk gondozásában szerve-
zõdött. Ilyenkor a falunkban
mûködõ csoportok lépnek
színpadra, köztük táncosok. A
nagylengyeli produkciók mel-
lett egy vendég elõadás is ke-
rül a közönség elé, idén a Pet-
rikeresztúri Színjátszók – is-
mertette a délutáni esemé-
nyeket , a faluház
mûvelõdésszervezõje.

Az elõtérben zsákbamacs-
kát, sorsjegyet és kis meglepe-

Hóbor Beáta

téseket kínáltak a szervezõk,
ez utóbbit már a húsvét je-
gyében.

– Alapítvány híján, óvo-
dánk javára, visszatérõ prog-
ramként tavaszváró összeállí-
tással készülünk, amelyben ak-
tív részvételt vállalnak a szü-
lõk, mind a szervezésben,
mind a mûsorszámok összeál-
lításában, sõt szerepelnek is. A
szülõk által készített kézmûves
termékek, például üdvözlõla-
pok, szintén hozzájárulnak a
bevételhez, melybõl óvodánk
eszköztárát fogjuk fejleszteni.
Otthonról süteményeket,
szendvicseket hoznak, emelve
a délután hangulatát – fûzte
hozzá , a nagylen-
gyeli óvoda vezetõ óvónõje,
aki színpadi köszöntõjében
utalt a várva várt tavasz mel-
lett, a „Föld órája” világméretû
akcióra. Bolygónk védelmére a
kicsiket is okítják a község
óvodájában.

A kikeleti képek díszítette
színpadon elsõként a település
óvodájának legkisebb lakói
mondókákat, kedves gyermek-
dalokat adtak elõ. A középsõ
csoportos ovisok lakodalmas
jelenettel, vendégköszöntõ sza-

Gyõrfi Lívia

vakkal lepték meg a közön-
séget. A tavaszváró pillanatok
további részében

énekelt, majd kicsik és
nagyok együttes bábjátéka szó-
rakoztatta a nagyérdemût „Éb-
redõ tavasz” címmel. A nagy-
lengyeli kisiskolások pom-pom
táncot mutattak be, és a szin-
tén helyi tanulókból verbuvá-
lódott is
nagy lelkesedéssel ropta.

, „ A lyukas zok-
ni” címû mese történetét osz-
totta meg a jelenlévõkkel, míg

és , „Varázskréta”
címû verssel állt a színpadra.

A házigazdák fellépését a

produkciója követte „A 3 lyány
meg a Farkas Bandi” címû vi-
dám darabot adták elõ, melyet
a közönség hálás tapssal fo-
gadott.

Kint még hó lepte a tájat,
de a nagylengyeli faluház falai
közt a közelgõ tavasz köszön-
tése alkalmából a versek és a
dalok a természet ébredését
hozták el, akárcsak az ovis
szülõk tánca is e telet záró
program befejezéseként.

Szalay
Ráchel

Fokla Táncegyüttes

Egyed Bianka

Boncz Boglárka, Illés Bettina
Bolla Dávid

Petrikeresztúri Színjátszók

Török Irén

A lakodalmi vigadalom egy jelenete.

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!
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Szociéknál

– Nézz csak ki az ablakon, asszony! Amikor ezek kor-
mányoznak, vagy aszály van, vagy árvíz, vagy ez, mint
most, de mindig van valami istencsapása!...

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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A magyarok egyik legna-
gyobb nemzeti ünnepére, már-
cius 15-ére készült az ország a
fagyos és havas idõjárás köze-
pette. Az 1948-49-es forrada-
lom emlékére is
fellobogózták a települést, és a
falu apraja-nagyja kivette ré-
szét e meghitt pillanatokból.

– A község életében hagyo-
mány, hogy minden esztendõ-
ben a napján, március 15-én
tartja megemlékezését. Idén a
hosszú hétvége miatt – egyéb
programokat is figyelembe vé-
ve – egy nappal elõbb került
megrendezésre. A kedvezõtlen
idõjárási viszonyokat figyelem-
be véve a helyi általános isko-

Gellénházán

Március idusa Gellénházán
Hagyomány a viharban

lások ünnepi összeállítása a dr.
Papp Simon Általános Mûvelõ-
dési Házban került színpadra,
az alkalomhoz kapcsolódó
versekkel és énekkel. A ren-
dezvényen a tanulókon kívül
képviseltették magukat a gel-
lénházi civil szervezetek, akik
a település 1948-as, és 56-os
hõsi emlékmû megkoszorúzá-
sában is részt vettek – hal-
lottuk polgár-
mestertõl.

A hóviharos, küzdelmes
órák ellenére emelkedett és
méltó percekkel adóztak a
szabadságharc 165. évforduló-
jának Gellénházán.

Farkas Imréné

Török Irén

A diákok mûsora.

Értékelték a hölgyek
kedves és közvet-

len szavait. alpol-
gármestere nõnapi köszöntõ-
jében nem elõregyártott sab-
lonokat olvasott fel, hanem
érezhetõen a saját élményeit
osztotta meg az ünnepeltek-
kel. Az általános iskolás

verssel,
énekkel járult hozzá az oldott
hangulathoz. Az iskola igaz-
gatója, bizto-
sította a zenei kíséretet gitárral.

Cse-
man István

Gellénháza

Osvald
Dániel Takács Ádám

Horváth László

Nõnap Gellénházán
A hölgyek alakítják településük arculatát

Ezzel kezdõdött március 9.-
én délután a nõnapi ünnep-
ség. Az iskola ebédlõjében a 10
éves jubileumát ünneplõ

tar-
totta rendezvényét.

– A Nõklub 2003. január-
ban alakult meg. A jubileumi
évben is sikeres programokat
szerveztünk. Ilyen volt többek
között a fél évtizedes múltra
visszatekintõ, nemrég véget
ért sütõ-fõzõ tanfolyamunk –
tudtuk meg

Gel-
lénházi Nõk Egyesülete

Vizlendvai Lász-

lónétól,

Kincses Ildikó,

Farkas Imréné

az egyesület vezetõjé-
tõl. Valószínûleg a mai ese-
ménnyel sem kell majd szé-
gyenkeznünk. Az egyesületünk
tagjai alapították az Orchidea
Kamarakórust amely a települé-
sünk büszkeségei közé tartozik.

Ebben a pillanatban lépett
be az ebédlõbe
a kórus karvezetõje, karnagya.
A Báthori Szakiskola ének-
zeneszakos tanára mindenki-
hez szólt egy-két kedves szót.
Láthatóan már sokan várták és
kitörõ örömmel fogadták.

természe-
tesen egyesületi tag, de véle-
ménye polgármesterként is
érdekes:

– A Gellénházi Nõk Egyesü-
lete megalakulása óta nagyon
fontos és jelentõs szerepet tölt
be a település életében. Kultu-

rális és közmûvelõdési tevé-
kenységükkel meghatározóan
alakítják Gellénháza arculatát.
A rendezvények nyitottak, így
sokszor Zalaegerszegrõl is ér-
keznek érdeklõdõk – meséli a
polgármester asszony.

A talpalávalóról Horváth
László (gitár) és Kincses Ildikó
(ének) gondoskodott.

A táncra senkit nem kellett
különösebben bíztatni, mi-
ként az éneklésre sem. Azt,
hogy ki mivel járult hozzá a
közös hangzáshoz, a hölgyek
bátran vállalhatják.

Jól szólt a nóta, de azért
nem kell csodálkozni. Elvégre
sokan egy elismert kamara-
kórus tagjai...

Ez volt a nõnap 2013-ban,
Gellénházán.

sl.

Kincses Ildikó és Horváth László jó hangulatot teremtett.

A tánc sem maradt el.

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

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február
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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

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.

A magyar lakosság körében
az idegen nyelvi és az informa-
tikai tudás szintje jelentõsen
elmarad az uniós átlagtól: ke-
vesebben beszélnek idegen
nyelveket és a számítógépet és
az internetet kevesebben hasz-
nálják, mint más uniós tagor-
szágokban. A TÁMOP 2.1.2.
„Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” prog-
ram ezeknek a kompetenci-
áknak a fejlesztését célozza
meg, ahol a résztvevõk mini-
mális önrész vállalása mellett
országszerte vehetnek részt a
program keretében magas
színvonalú képzéseken. A
90.000 Ft képzésekre fordítha-
tó összeg elnyerésének feltéte-
le a 18 év feletti életkor, a 2-5 %
önrész vállalása, valamint az is,
hogy a jelentkezõ nem vehet

részt, ha más uniós vagy álla-
milag finanszírozott képzés-
ben részesül.

A képzésekre regisztrálni
lehet a www.tudasodajovod.hu
oldalon, majd a megadott fel-
használónévvel és jelszóval, sa-
ját felületen lehet képzõt ke-
resni és a képzõnél a megfele-
lõ képzés kiválasztása után a
csoportba regisztrálni.

az angol és né-
met nyelvoktatást ilyen módon
kezdte meg 12 és 10 fõ vállalva
a heti kétszer három nyelvórát
18-20 -ig a munka és a család
mellett. Az elsõ angol nyelv-
órára 2013. március 4-én, a né-
metre március 7-én került sor
az IKSZT nagytermében. A
képzés lebonyolítását a zala-
egerszegi
végzi.

Kisbucsán

Katedra Nyelviskola

30

Nyelvoktatás Kisbucsán

Egy már-már feledésbe me-
rült hagyományt élesztettek fel
március 9-én . A tele-
pülésen a dologidõ beköszön-
te elõtti hónapokat tartalma-
san töltötték: a Mikulás-ünnep-
ség, karácsonyvárás, disznóvá-
gás, idõsek napja után tollfosz-
tást szerveztek.

– Szûk három hónap alatt
az ötödik programot sikerült
megszervezni, az idõsek ötlete
volt, hogy elevenítsük fel a toll-
fosztást. Megválasztásomkor
fontosnak tartottam a közössé-
gi élet megújítását, mely az
utóbbi évtizedekben ellapo-
sodott, és alig voltak a faluban

Bödében

Elfeledett hagyományt elevenítettek fel
Batyus tollfosztó Bödében

rendezvények. Úgy gondoljuk,
hogy ha már nagyobb fejleszté-
sekre nincs pénzünk, akkor
legalább a közösségi életet
megpróbáljuk fellendíteni. Ez
a program batyus jellegû, így a
résztvevõk gyûjtötték össze a
hozzávalókat – fejtette ki

polgármester.
A tollfosztás alapanyagát a

közösen vásárolt kacsák adták,
melynek húsából pecsenyét
készítettek, pihéit pedig a
lányok, asszonyok válogatták át.

– Nem volt még ilyen prog-
ram Bödében, utoljára a szülõi
háznál gyerekként fosztottunk
kacsa- és libatollat. Akkortájt a

Ujj
Tibor

párnákba, dunyhákba szoktuk
belerakni, amikbõl még min-
dig van otthon. Ez egy egész
délutános program, de sze-
retnénk máskor is ilyet – árul-
ta el a bödei programokon
mindig résztvevõ

és a kis-
párnához való toll fosztása
közben.

Az asszonyok már elõzete-
sen is szorgoskodtak, s az
ilyenkor hagyományos finom-
ságok (kacsapecsenye, kalács,
kuglóf, aszalt gyümölcs, kom-
pót) kerültek az asztalra. A fia-

Barabás Bé-
láné Aradics Lászlóné

talok a hagyományos program
mellett társasjátékkal, a férfiak
kártyázással, beszélgetéssel töl-
tötték az idõt. Vacsorára még
vadpörkölt és csirkecomb bõ-
vítette az amúgy is gazdag
kínálatot, és zenés esttel, a fia-
talok színdarbjával ért véget a
program.

A településen a következõ
hónapokban sem lesznek közös-
ségi rendezvények nélkül: ter-
mészetjáró családos kirándu-
lást szerveznek, és idén sem ma-
rad el Szent Iván éji mulatság.

Pataki Balázs

Unokák, anyák és nagymamák együtt fosztottak.

A képen Szabó Józsefné, a Katedra Nyelviskola igazgatója és
Takács Ferenc, Kisbucsa polgármestere köszönti az elsõ an-
gol nyelvórán a résztvevõket.
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Vörös tojótyúkok

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

házhoz szállítással

eladók:

Zalaboldogfán:

700 Ft/db

650 Ft/db

2013. március 9-én újra el-
jött a borverseny ideje, így

és borosgazdái
összemérték szaktudásuk ered-
ményét és a zsûrire bízták

Tófej Baktüttös

Tófej és Baktüttös borosgazdái vetélkedtek

egész éves munkájuk minõsí-
tését. A zsûri véleménye sze-
rint a szõlõk megértek, egyes
esetekben túlértek, a cukorfo-
kok alapján jó évnek mond-

ható, de a savak több fajtánál a
szüretre már lecsökkentek és a
februári hidegek további je-
lentõs savcsökkenést eredmé-
nyeztek. A fehérborok esetében
sok mintánál érezhetõ volt a
cukormaradvány és mellette a
savhiány (vékonyak-rövidek vol-
tak), a tisztulási folyamatok is
elmaradtak, opálosak voltak.

Több minta a késõn elvég-
zett kénezés miatt oxidált, le-
vegõs volt és a frissen (bor-
versenyre készülés) fejtett bo-
roknál a magas kénszint volt
jellemzõ.

Vörösborok esetén a legna-
gyobb problémát a kádon er-
jesztés során nem megfelelõ
idõben történõ kevergetés
(csömöszölés) miatt kialakult
oxidáció és a szüretkor beke-
rült esetsav okozta és a sokáig
seprõn tartott boroknál 2-3
esetben a záptojás szag –
kénhidrogén – volt érezhetõ.

Összességében a gazdák az
elõzõ évekhez hasonló módon

végezték a mûveleteket, de a
múlt év több odafigyelést igé-
nyelt, fõleg szüretkor és a
borkészítésnél is.

Néhány minta – ezek az
arany minõsítésûek – szép,
gondos munkát és a bor sze-
retetét tükrözték. Másik szép
eredmény, hogy a gazdák min-
dig nagy számban jelennek
meg és a javító szándékú kriti-
kát egyre többen elfogadják, s
ez a borok minõségén is ész-
revehetõ. Igaz, ez a múlt évre
nem jellemzõ.

Összesen 36 borminta ke-
rült leadásra, melyek megosz-
tása: 22 fehér, 2 rozé, 12 vörös.
A fehérborok közül 5 arany
minõsítés született: (

(2),
, ), a

vörös kategóriában 2 minta
érdemelt arany minõsítést
( , Léránt István),
míg a rozé borok egy ezüst
és egy bronz minõsítésen
osztoztak.

Sipos
Dezsõ, Léránt István
Nátrán Jenõ Varga Jenõ

Kámán Alfréd

Összesen 36 mintát értékelt a zsûri. A gazdák ezúttal is szép számban jelentek meg.

A
1966-ban végzett tanu-

lói osztálytalálkozót tartottunk
2013. március 9-én a volt is-
kolánkban.

A 16 egykoron vég-
zett diákból 12-en voltunk
jelen, 3 osztálytársunk jelez-
te akadályoztatottságát, egy
elhunyt társunkról és ta-
nárainkról természetesen

nemeshetési általános
iskola

Közel fél évszázados osztálytalálkozó

méltó módon emlékeztünk
meg.

Az eltelt 47 év utáni találko-
zás nagy élményt nyújtott és ren-
geteg téma várt a megbeszélésre.

Az örömteli és meghitt ta-
lálkozót vacsorával és az emlé-
kek felidézésével töltöttük ké-
sõ estig.

Az osztálytársak nevében:
Magyar Kálmán

Nagy élményt jelentett a találkozás.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Húsvétra pár éve nagy
divat volt a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról,
hogy ez miért rossz ötlet. A
végsõ érv mindig az volt,
hogy mit csinálnak a nyúllal
húsvét után, mert nem ma-
radhat örökké a lakásban.

Ez az érv mûködött, a
gyerekek nem tudtak meg-
oldást találni. A következõ
évben a gyerekek már ruti-
nosan vágtak neki az élõ
nyuszi projektnek. Taktikát
változtattak, a nagyin ke-
resztül indultak támadásba.
A nagymamák nehezen tud-
nak ellenállni az unokáknak
– engedékenyebbek. A sok
könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vi-
gyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meg-
gyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá!

Csaba nem erre a válasz-
ra számított. Döbbentében
csak ennyit tudott monda-
ni: – ha a nagymama meg-
ígérte, akkor legyen. Más-
nap már hajnalban izgatot-
tan készültek a gyerekek,
jön a nagyi, indulnak a nyúl-
ért. A tenyésztõnél volt min-
denfajta nyuszi, fehér, tarka,
még fekete is. A gyerekek
sokáig nem tudtak választa-
ni. A nagyi a tanácstalansá-
got látva egy gyakorlatias
érvvel próbálta a döntést
segíteni:

– Ne a tarkát válasszá-
tok! Annak nem jó a húsa ….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

A naptári tavasz elsõ hétvé-
géjére szólt a

való felhívás, melyet a
Kemence-házban rendeztek
meg,

szervezésében. E
nemes versengésbe benevezet-
tek egy év munkájának ered-
ményét töltötték palackba,
hogy a szakmai zsûri értékelje
azokat.

– Idén ötödik alkalommal
hirdettük meg a borversenyt a
gazdák körében, amely az évek
során változó sikert mutatott.
A borminták leadásával lehe-
tett nevezni a megmérettetés-
re, amelyeket fõként helybeli
termelõktõl és azok barátaitól,
a szomszéd falvakból és Zala-
egerszegrõl kaptunk. Ma 28 ré-
gi és új évjáratú, fehér, vörös
és rosé mintát hoztak a boros-
gazdák, melyek délután kap-
nak minõsítést adta a tájékoz-
tatást Teskánd
polgármestere.

A háromtagú bírálóbizott-
ság 14 órakor kezdte el a beér-
kezett nedûk értékelését, me-
lyek közt vegyes, kékfrankos,
rosé, zweigelt-Piot Noir, Blau-
burger borfajták is képviseltet-
ték magukat.
Teskándon élõ agrármér-
nök, talajvédel-

teskándi borver-
senyre

Teskánd Község Önkor-
mányzata

Tóth Istvánné,

Király László,

Pereszlai Zsolt

Íz, zamat, tisztaság és összbenyomás
Borbírálat Teskándon

mi felügyelõ,
kertészmérnök-tanár alkotta a
zsûrit.

– Több szempont szerint
értékeljük a borokat. Így néz-
zük a bor tisztaságát, amelyre
2 pontot lehet adni, a színe
szintén 2 pont, míg a zamata
és az illata 4 pontot, az össz-
benyomás – amely a harmo-
nikus ízt és az alkohol fokát
foglalja magába – 12 pontot je-
lenthet. Összesen tehát 20
pontot lehet elérni a gazdák-
nak. Az értékelés eredmé-
nyeként oklevelet, bronz- és
ezüst-, illetve aranyérmet lehet
szerezni a behozott bormin-
tával. Ez utóbbiak közül kerül
majd ki „Teskánd bora 2013”
cím nyertese is – kaptuk a tájé-
koztatást Szabó Lászlótól a zsû-
ri elnökétõl.

Szabó László

Az értékelést követõen a
bortermelõ gazdák is megér-
keztek, és kezdetét vette az ez
évi borbírálat eredményhir-
detése.

„Teskánd bora 2013” címet
érdemelte ki olasz

rizlingjével, a legjobb vörös-
bor 2013 lett.

A fehérborok között a
bronzérmet

bora
nyerte el. , Vass Já-
nos,

bora ezüstminõsítést,
által hozott minta,

valamint Vass János három bo-
ra, Kopasz Imre két bora
aranyminõsítést kapott.

Vörösborok kategóriájában
elért helyezések alapján bronz-
éremmel Vass János, Pais Ár-
pád, Barabás Gyula, Németh
István által készített nedût ér-
tékelték. Ezüstérmes minõsí-
tést Nagy József, Balázs Imre
bora, míg aranyérmest Dömö-
tör Csaba, és
Kopasz Imre (az utóbbi ver-
senyzõnek két bora) nedûje
ért el.

A roséborok közül, a bronzér-
met

, az aranyérmet Palkó
Tibor bormintája érdemelte ki.

A borminták értékelését és
az eredményhirdetést a gazdák
és a zsûri közös vacsorája kö-
vette kötetlen beszélgetéssel,
szakmai tanácsokkal tarkítva,
harmonikaszó kíséretében.

Vass János

Kopasz Imréé

Mauser Ralf, Ba-
lázs Imre, Barabás Gyula, Pal-
kó Tibor, Németh István

Nagy József
Dömötör Csaba, Pais Ár-

pád Pus-
kás János

Némethy József

Mester Belian, Linfer Alex-
andra

Török Irén

A bírálat kiterjedt az összbenyomásra is.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében

Egyesületünk „Tanórán kívüli foglalkozások Zala Megyé-
ben!” címmel programot indít, melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azono-
sító számú pályázaton 23.600.000 Ft támogatásban része-
sültünk – tájékoztatott , a

ügyvezetõ igazgatója.
– A támogatásból a megyében hét helyszínen hat általános
iskolában és egy óvodában valósulnak meg a tehetséggondozó
rendezvények. Az érdeklõdõ tanulók és óvodások - közel
hatszázan - szakkörökön, versenyeken, téma és mese heteken
vehetnek részt. A programjaink 2013. április 1.-jén indulnak és
2014. június 30-án fejezõdnek be.

Egy több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ programra
is felhívta a figyelmünket az igazgató:

Rózsás Csaba TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

– Április közepén indul a négyfordulós Öveges József leve-
lezõs verseny. A vetélkedés június 1-én nagyszabású családi
nappal zárul a Zalaegerszegen, ahol a legjobbak megyei dön-
tõben mérhetik össze tudásukat. A részletekrõl tájékozódni
lehet a honlapunkon: www.titzala.hu. Végezetül tájékoztatni
szeretném az olvasókat a felnõttképzési tevékenységünk aktuá-
lis eredményeirõl. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának képzési listájára – sikeres pályázatunk alapján –
felkerült négy képzésünkön a munkanélküliek támogatásuk
esetén térítésmentesen vehetnek részt. A négy OKJ-s képzésen
(földmunka, rakodó és szállítógép kezelõ, hulladékgyûjtõ és -
szállító, kisteljesítményû kazánfûtõ, targoncavezetõ+raktáros)
összesen 60 fõ vehet részt a Munkaügyi Központ támoga-
tásával ingyenesen.

Keresztúr nevû település Szlovákiában, Ukrajnában, Er-
délyben, Szerbiában és Magyarországon van. A legnagyobb
Keresztúr: Rákoskeresztúr 70 000 lakossal.

Minden Keresztúr küldöttsége egy cserép földet visz és
így ültetik el a fát. Ez a Keresztúrok Fája. A Keresztúroknak
van himnusza, keresztje.

A Keresztúrok Szövetségének 16 tagja van. A rendez-
vényekhez még csatlakoznak partnertelepülések.

SL.

Keresztúrok

– Aki már részt vett ilyen
eseményen, az tanúsíthatja,
hogy egészen egyedi, különle-
ges hangulatúak a rendezvé-
nyeink – vélekedett

, polgár-
mestere. – Az idén

találkoznak a részt-
vevõk. Ez a mi településünk
számára lehetõséget és felada-
tot is ad egyben. Szinte társ-
rendezõk lehetünk a találko-

Gérczei
Mónika Petrikeresztúr

Murake-
resztúron

Keresztúrok ha találkoznak...
„Nevünk és szívünk összeköt!”

zón, ahova nyolcszáz vendéget
várunk. Vállaltuk, hogy részt
veszünk az esemény biztosí-
tásában a polgárõreink segítsé-
gével. Az elõkészületekben
tízen segítünk. Süteményt sü-
tünk, ajándékcsomagot készí-
tünk, vendégeket fogadunk.

–

– Az l999-es árvíz idején
alakult ki a kitûnõ kapcsolat.

Milyen elõzményei van-
nak a rendezvénynek?

Balatonkeresztúr segítséget
nyújtott Bodrogkeresztúrnak.
Az elsõ találkozót 2000-ben a
Balaton partján rendezték. A
16 résztvevõ település között
ott volt Petrikeresztúr is. A má-
sodik találkozótól már szövet-
ségi formában mûködik a Ke-
resztúrok Egyesülete.

–

– A rendezvény méretei
miatt is fontos, hogy minden a
pontos forgatókönyv szerint
történjen. Ez azért megkönnyí-
ti az elõkészületeket. A rende-
zõk februárban már tartottak
egy tájékoztatót a segítõk fel-
készítésére. Elsõdleges, hogy
az anyagi feltételeket sikerül-
jön biztosítani. Ehhez már az
elmúlt évben benyújtották a
pályázatokat, mind a rendezõ
település, mind a Keresztúrok
Szövetsége, Ezenkívül a telepü-
lések részvételi díjat fizetnek.
Enélkül egyetlen önkormányzat
sem vállalhatná a rendezést.

– Negyedik éve diáktalálko-
zót is szervezünk. Az idén ez
jelenti a legfontosabb felada-
tot, hiszen májusban Petrike-

Hogyan készülnek a mu-
rakeresztúri találkozóra?

– Mi a legközelebbi ten-
nivaló?

resztúr ad otthont ennek a ta-
lálkozónak. Ezzel az ese-
ménnyel az a célunk, hogy a
szövetség életének a szellemi-
ségét megõrizzük. Nevünk és
szívünk összeköt bennünket,
magyarokat itt a Kárpát-me-
dencében. A diáktalálkozón
ötfõs csapatok képviselik a
településeket, A gyerekek
európai uniós ismeretekben
és játékos ügyességi feladatok-
ban mérik össze a képessé-
geiket. Mintegy százfõs ren-
dezvényre készülünk.

– Ez a diáktalálkozó hoza-
déka, Egyébként az a cél, hogy
minden településre eljusson a
szövetség, minél jobban meg-
ismerjük egymást, 2009. októ-
berében már tartottunk itt egy
szövetségi gyûlést.

– A testvértelepülésünket
is a szövetségnek köszönhet-
jük. 2000-ben voltunk elõször
Erdélyben, Székelykeresztúron.
A város különbözõ kerületei-
ben magánszállásokon helyez-
tek el bennünket. Akkor alakult
ki a barátság, ami azóta is tart.
Az erdélyiek tavaly voltak 20
fõs delegációval Petrikereszt-
úron. Nem vagyunk egyedül a
világban, van hova mennünk.

– Másodszor rendez szö-
vetségi gyûlést Petrikeresztúr.

– Mit jelent Petrikeresztúr
számára a Keresztúrok Szö-
vetsége?

-samu-

A kép a tavalyi sajókeresztúri találkozó záróünnepélyén ké-
szült. A képen Pavlicz Lajos, az idei fõrendezõ település, Mura-
keresztúr polgármestere a vándorzászlóval és Gérczei Mónika.

feladhatja a
havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT



92013. március Közép-Zala

Virágvasárnap
. Vigasztalhatatlanul hull

a hó, egy lélek sem jár a
utcában. A szaka-

datlan március végi havazás
még jobban felerõsíti a tavasz
utáni sóvárgásunkat.

Az emléktábláról megtu-
dom, hogy Petrikeresztúron
élt , a
felvilágosodás költõje. Egy má-
sik tábla tudatja, hogy az épü-
let felújítását a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési
Tanács támogatta. A helyiek
közül elsõként

polgármester érkezik a mû-
velõdési házba, majd rögtön
utána segítõi és

.
A három hölgy szinte má-

sodpercek alatt átalakítja a kör-
nyezetet: játszóházzá rendezik

Petrikereszt-
úron

Kos-
suth Lajos

Pálóczi Horváth Ádám

Gérczei Móni-
ka

Lóránt Emília
Vörös Andrea

Játszóház Petrikeresztúron

a kultúrház termét, megszó-
lal a zene, teát fõznek, cso-
portosítva az asztalokra rakják
a kézmûves foglalkozás kel-
lékeit.

– Nagyon várjuk a gyerme-
keket és bízunk benne, hogy
most is sokan jönnek, A játszó-
ház nem csak hasznos idõtöl-
tés, de igazi közösségformáló
erõ is lehet – vélekedik Gér-
czei Mónika polgármester.

– Lia néni! Ezt hogyan raj-
zoljam körbe?

– Ott a minta az asztalon,
azt nézd meg, kicsim!

– Legtöbb gyermeknek az
óvónõje voltam itt Petrike-
resztúron, másokat pedig a
gellénházi iskolában tanítot-
tam, így mindenki ismer, bát-
ran és gyakran kérdeznek –
magyarázza Lóránt Emília, aki-

nek a játszóház igazán test-
hezálló feladat.

– Ha szépen sikerül, ebbõl
ajándék lesz! – mondja a 7
éves , akinek a
keze alatt egy nyuszi formá-
lódik. – Ha nem nagyon tet-
szik, legfeljebb gyakorolok.

A 14 éves
kreatív ötleteivel nagy sikert
aratott, néha a szülõk is tõ-

Gyõrfi Gréta

Barabás Kitti

le kértek tanácsot. A leg-
fiatalabb a 14 hónapos
máris erõs egyéniség, min-
denki tiszteletben tartotta az
akaratát.

– Többen jöttek, mint ami-
re számítottunk – mosolyodott
el Vörös Andrea. – Jó prog-
ramot adtunk a gyerekeknek.
Megérte a sok készülõdés.

Hunor

- samu-

Közösségformáló erõ is lehet egy-egy ilyen foglalkozás.

„…Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb, ha
megtöltöd a hétköznapok né-
hány percét a rendkívülivel,
az emberivel, a jóindulatúval,
az udvariassal; tehát az ün-
neppel…”

1848. március 15. az a nap,
amelyre minden magyar büsz-
ke. Büszke is lehet, mert a már-
ciusi ifjak példaértékû csele-
kedetet hajtottak végre, ami-
kor nem félve a kegyetlen
megtorlástól, szembeszálltak
az elnyomó hatalommal.

Kicsi korunktól kezdve
minden évben elõkerül a fiók
mélyérõl a kokárda, az óvodá-
ban a hurka pálcika és a piros-
fehér-zöld színes, az általános
iskolában a Nemzeti Dal, és a ko-

Az ünnep jelentõsége
Megemlékezés Kisbucsán

rabeli naplórészletek, középis-
kolában az emlékek, a kérdé-
sek, a könyvek és a lexikonok.
Mi történt pontosan 1848-ban?

A fiatalok 2013.
március 15-én ünnepi mûsor
keretében felidézték az egyko-
ri eseményeket.

alpolgár-
mester köszöntötte az ünnep-
lõket, idézve Márai Sándort:
„Nem kell sok az emberi ün-
nephez. Minden napba bele-
csempészhetsz valamilyen va-
rázslatos elemet, megajándé-
kozhatod magad egy könyv
igazságának negyedórás élmé-
nyével, valamilyen homályos
fogalom megismerésének ki-
elégülésével, környezeted vi-
gasztalásával vagy felderítésé-

kisbucsai

Fincza Lászlóné

Méltóképpen emlékeztek.

vel. Az élet gazdagabb lesz,
ünnepibb és emberibb, ha
megtöltöd a hétköznapok né-
hány percét a rendkívülivel,
az emberivel,a jóindulatúval,
az udvariassal; tehát az ünnep-
pel.” Ennek jegyében ünnepel-
jünk minden nap, különösen
most, március idusán.

„Tûzzük ki a kokárdánkat
és a szívünkben emlékezzünk!
A hõsök tisztelete és a szabad-
ságharc emlékének tovább
adása a fontos, hogy a felnö-
vekvõ nemzedék értse a for-
radalom eszméit” – zárta ün-
nepi köszöntõjét e szavakkal
az alpolgármester asszony.

A 2013. május 26-án
(vasárnap) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez , a . A
korábbi színvonalas nemzeti kiállítás alapján a szervezet újra
megkapta a lehetõséget, hogy megtartsa a rendezvényt. A

és a
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre

bocsátja.
, a szervezet elnöke elmondta, hogy nagy az

érdeklõdés a kiállítás iránt, nem csak határon belül, hanem a
környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutya-
bírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in
Show programmal zárnak. A programban fiatal felvezetõk
versenye, tenyészpár verseny, tenyészcsoport verseny, baby
BIS, kölyök BIS, junior BIS és felnõtt BIS címek is kiosztásra
kerülnek.

A kiállítással egyidejûleg tartandó tenyészszemlén az
Ázsiai és Törpekutya Klub összes fajtája, uszkárok,
bullmasztiffok, rottweilerek, orosz fekete terrierek, Nagytestû
Kutyafajták Klub, Columella Molosser Klub összes fajtája,
Karakán Egyesület összes fajtája, kuvaszok, foxterrierek vo-
nulhatnak fel.

A szervezet vezetõsége mindenkit szeretettel vár, mind
kiállítóként, mind vendégként. Információ:92/314-954,
30/2603988, csacsligeti@t-online.hu, csacsligeti@gmail.com.

Zala Megyei Kynológiai Egyesület

Zalaegerszegen Gébárti Szabadidõközpontban

Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási
Kft.

Orbán Sándor

Kutyakiállítás Egerszegen
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A 2013-as Víz Világnapja a
nemzetközi együttmûködésre
igyekszik felhívni a figyelmet.
A már tizenegy
éve ünnepli meg a jeles ese-
ményt, idén pályázatokkal és
konferenciával kívánta felhívni
a szolgáltató a figyelmet ter-
mészeti kincsünk fontosságára.

Az UNESCO a 2013-as mot-
tó megalkotására nemzetközi
pályázatot írt ki, a nyertes az
indiai „Water,
water everywhere, only if we
share” jelszava lett, melyet sza-
bad fordításban így mondhat-
nánk: „A víz volt, van és elég
lesz, ha részeddel megelégedsz”.

A Zalavíz Zrt. a 2013-as Víz
Világnapja alkalmából egyfor-
dulós pályázatokat hirdetett,
„Együtt a vízért” szlogennel. A
pályázatokkal a fiatal korosz-
tály szemléletét igyekeztek for-
málni, ennek megfelelõen
négy korcsoportban mérhet-
ték össze kreativitásukat és
rajztudásukat a gyerekek.

– A Víz Világnapja ünnep-
pé emelt nap – mondta

, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója. – Ezen a napon az
egész világ megemlékezik az
éltetõ vízrõl. Vízszolgáltató cég-
ként elsõsorban a vízszennye-
zés ellen vesszük fel a harcot,
emellett a víztakarékosságra is
fel kívánjuk hívni a lakosság
figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért mun-
kálkodnak, hogy a csapból
mindig folyjon a tiszta, egész-

Zalavíz Zrt.

Mega Kumar

Nagy
András

Együtt a vízért
A Víz Világnapjáról emlékeztek meg

séges ivóvíz, az elhasznált,
szennyezett víz pedig megtisz-
títva jusson vissza a folyókba,
tavakba. Hazánk – azon belül
Zala megye – kitûnõ adottsá-
gokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
nünk vizeink megóvásáért, ál-
lapotuk javításáért. Becsül-
nünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont. Örömömre szol-
gál, hogy a környezettudatos
gondolkodás hazánkban is
egyre népszerûbb, különösen
az ifjú nemzedékek körében.

A felnõtt korosztálynak má-
sodik alkalommal került meg-
rendezésre a Pécsi Tudomány-
egyetem Zalaegerszegi Kép-
zési Központjában a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ közös kon-
ferenciája, „A víz az élet” el-
nevezéssel. Az érdeklõdõk a
víz sokrétû felhasználásáról
szóló szakmai elõadásokat hall-
hattak, egyebek mellett szó
esett lélektani-, élettani hatásá-
ról, gyógyászati funkciójáról,
védelmérõl és az árvízi védeke-
zésrõl. Az elõadás tematikája úgy
került kialakításra, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy bár a víz
látszólag mindenhol ugyanolyan,
a valóságban nincs két egyfor-
ma víz, hiszen eltérõ kémiai
tulajdonságokkal rendelkezik.

A konferenciát Doszpoth
Attila alpolgármester és

, a Nem-
Bá-

nyainé Budai Katalin

zeti Környezetügyi Intézet
Nyugat-dunántúli Kirendeltsé-
gének vezetõje nyitotta meg, a
házigazdák nevében pedig

igazgató és Nagy
András vezérigazgató üdvözöl-
te a hallgatókat.

A 2013-as Víz Világnapi
programsorozat március 22-
én, pénteken 10 órakor zárult
a Zalavíz pályázatainak díj-
kiosztójával. A több mint száz
beérkezett pályamû közül ke-
rültek kiválasztásra a legjobb
alkotások, a megyeszékhelyi
intézmények tanulói mellett a
vidéki iskolákból és óvodákból
is érkeztek pályamunkák. Az
óvoda rajzpályázat gyõztese

(Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Zalaegerszeg)
lett, az általános iskolás rajz-
pályázatot (Ady
Endre Általános Iskola, Zala-
egerszeg) nyerte, az általános
iskolás képregény pályázatok
közül és

dr.
Csidei Irén

Gergán Eszter

Koleszár Júlia

Fehér Márta Rónási

Réka

Nemes
Dóra

Zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda

, (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, Lenti) pálya-
munkája bizonyult a legjobb-
nak. A fotópályázaton

(Nyugat-magyarországi
Egyetem) képei nyerték el a
zsûri tetszését, a képzõmûvé-
szeti alkotások közül pedig a

kiscsoportosainak alko-
tása lett díjazott.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az em-
berek természetesnek a csap-
ból folyó tiszta ivóvizet, hiszen
a környezettudatos gondol-
kodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
ni vizeink megóvásáért, álla-
potuk javításáért. Becsülni és
óvni kell a vízvagyont, hiszen
„A víz az élet”.

Nagy András az éltetõ víz fontosságáról szólt.

Kaczor Tamás, Babosdöb-
réte polgármestere egy örven-
detes beruházásról tájékoztat-
ta lapunkat:

– Az elmúlt évben, lakossá-
gi jelzés alapján, felmértük a
Pálosfai patakon átívelõ fahíd
állapotát. Ez a híd vezet a
szemközti zártkertekhez és
számos babosdöbrétei polgár-
nak a birtokához. A faszerke-

Megújult a híd Babosdöbrétén

zet teljesen elkorhadt, veszé-
lyessé vált a közlekedés rajta
személygépkocsival és mezõ-
gazdasági gépekkel egyaránt.
Tavaly megrendeltük a javítási
munkákat, a járófelület cseré-
jét új akác pallókkal egy helyi
vállalkozástól, a Toba-Fa Kft.-
tõl. Sajnos a megfelelõ akác
alapanyag hiányában húzódott
a kivitelezés – mondta elöljá-

róban a polgármester, majd
így folytatta:

– A tavasz közeledtével
egyre sürgetõbb volt a munka
elvégzése, hogy a hegyi gazdák
biztonsággal megtudják köze-
líteni birtokaikat a tél elvo-
nulása után. Az idõjárás is ke-
gyes volt, s március 23-án, a
Toba-Fa Kft. közremûködésé-
vel és társadalmi összefogással,
kilenc ember szorgos, egész
napos kitartó munkájával a híd
járófelületének cseréjét sike-
rült elvégezni estére, ami mos-
tantól biztonságosan használ-
ható. Külön köszönet illeti a
falugondnokunkat, Fábiánné
Marikát a délelõtti kávéért,
forralt borért és kalácsért,
majd délben a finom ebédért,
így mindenki teljes erõbe-

dobással tudott dolgozni. Már
csak a korlátok felszerelése
van hátra, ami hamarosan meg
is fog történni. Szeretnénk a
felcsavarozott akác pallókat
bioolajjal felületkezelni, hogy
nyáron ne száradjon ki, így
véleményünk szerint tovább is
fogja bírni, mint a korábbi
pallók. Bízom benne, hogy a
gazdák is vigyázni fognak az új
hídra, és kellõ körültekintéssel
használják a jövõben, fõleg a
terhelhetõség figyelembevéte-
lével közlekednek majd rajta
és akkor még sokáig szolgál
majd bennünket. Ezúton is sze-
retném megköszönni a részt-
vevõk önzetlen munkáját. A
közeljövõben szeretnénk fel-
szenteltetni a felújított hidat
egy kis ünnepség keretében.

A jól végzett munka öröme.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



112013. március Közép-Zala

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

Lóhús-botrány

– Nem rossz, nem rossz, de mintha a húsgombócoknak
lenne egy kis patkószeg mellékíze...!
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közös szervezésében három
hétvégén három különbözõ
versenyen mérhették össze tu-
dásukat az érdeklõdök.

A február 23.-
án került megrendezésre a
Kemence-házban hat fel-
nõtt és nyolc ifjúsági indu-
lóval. Szoros mérkõzéseken
alakult ki a végeredmény. A
felnõtt kategóriát

nyerte,
és elõtt.

Az ifjúsági mezõnyben
diadalmaskodott, meg-

Teskándi Községi Sport
Egyesület Kemence-ház

sakkverseny

dr. Gom-
bocz Károly Horváth
József Gyuk Attila

Cse-
ke Tibor

Versenyek Teskándon
elõzve és

.
Az március

3.-án került sor 16 fõ részvéte-
lével a Kemence-házban. Izgal-
mas kártyapartik után alakult ki
a végsõ sorrend. Elsõ helyezést
ért el . Második
helyen , míg a harma-
dik helyen végzett.

Az
március 9.-én zajlott 16 fõ
részvételével a helyi általános
iskola aulájában. A gyõzelmet

szerez-
te meg, megelõzve
és .

Cseke Mihályt Ba-
logh Mártont

ultiversenyre

Bangó István
Végh László

Tóth Zoltán
asztalitenisz verseny

Horváth József Róbert
Tóth Pétert

Pataki Bálintot

A teskándi „háromtusa”…

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

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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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

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:

HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei

MONTENEGRÓ (félpanzió)

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei

LONDON és a királyi rezidenciák

Zala Volán Utazási Irodák:
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

Máj. 10-12. 34.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 43.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Jún. 7-9. 39.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Máj. 28-Jún. 2. 68.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 79.500 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Jún. 25-30. 112.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 129.900 Ft/fõ

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

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

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


