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„Nevünk és szívünk összeköt”
A Keresztúr nevû települések diákjai találkoztak

A keresztúri diákok a zalai település kiállító terméhez vonultak.
A Keresztúri Települések már a XIV.-ik, melyet ez alkaSzövetsége 2000-ben, a Millen- lommal a két zalai keresztúri
nium évében Balatonkereszt- település, Petrikeresztúr és
úron köttetett meg, melynek Murakeresztúr rendezett meg.
A májusi napsütésben a gödiákjai évrõl-évre összejönnek
egy baráti találkozás erejéig. A cseji dombok között meghúzóKárpát-medence fiataljainak dó Petrikeresztúron mozgalidei kétnapos rendezvénye im- mas napra ébredtek a helybe-

liek, hiszen egyre több csoport érkezett a falu mûvelõdési házához, akiket Gérczei
Mónika polgármester fogadott. A program a község egykori óvodaépületében vette
kezdetét, ahol a keresztúri
diákok sorra alakították ki az
általuk képviselt település ismérveinek tárházát. Ily módon
a lakhelyükre jellemzõ néprajzi kincsek gyûjteményei,
földrajzi tulajdonságok, és sajátságos kulturális jegyek kerültek kiállításra. Így személyes tárgyi emlékek, az adott
vidék hímzései, – melyeket a
„keresztúri ügyes kezek” készítettek – a tájakról íródott
könyvek, történelmi kiadványok, – köztük a Trianon elõtti
Nagy-Magyarország térképe míves famunkával – valamint a
települések életének jelen történései egy-egy fotó segítségével. Régi idõk mesterségeinek
kézimunkái (fafaragás, hímzés,
hímes tojás, mézeskalács) ke-

rültek felvonultatásra, amelyek
jelzik, az ott élõk színes néprajzi és kézmûves világát. Bepillantást kaptunk az általuk
képviselt iskolák versenyeken
elért sikereirõl, a tájegységekre jellemzõ borok és történelmi események, ünnepekhez köthetõ népszokások egyegy szeletérõl. Népviseleti ruhába öltözve, megismerkedhettünk a tõsgyökeres rákoskeresztúri család legfiatalabb tagjával, Derzbach Dórával, aki
ily módon népszerûsítette szûkebb hazáját. A Petrikeresztúri
Amatõr Színjátszók nagysikerû István, a király címû elõadásának jelenete is felvillant a
fotókon, a hazai fiatalok keze
nyomán.
A kiállítások folyamán ízelítõt kaptunk a Fejér megyei
Sárkeresztúr és Ráckeresztúr,
a Miskolc kistérségbõl Sajókeresztúr, a Békés megyei Sarkadkeresztúr, a Pest megyei
(Folytatás a 2. oldalon)

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
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„Nevünk és szívünk összeköt”
A Keresztúr nevû települések diákjai találkoztak
(Folytatás az 1. oldalról)
Rákoskeresztúrról a Balassi és
az Újlaki Általános Iskola, valamint a Gyõr-Moson- Sopron
megyei Magyarkeresztúr, a
borsodi Hejõkeresztúr és Bodrogkeresztúr, a Balaton-part
déli részén fekvõ Balatonkeresztúr, a vajdasági Bácskeresztúr, és a két zalai település
Murakeresztúr és Petrikeresztúr életébõl.

– Tavaly mi voltunk a házigazdák, és a települések közötti verseny gyõztesei is, amelynek egy horvátországi nyaralás
lett a díja. Nagyon fontosnak
tartjuk ezt az összejövetelt, és
lelkesen készültünk idén is.
Megpróbáltuk összegyûjteni
mindazt, amely a leginkább
kapcsolódik az 1800 fõs falunkhoz. Így említeném a „Megjött az ár” címû árvízi pillanat-

Gyermeknap Nagylengyelben
Vasárnap délutánra a Nap
is kisütött, így a nemzetközi gyermeknap alkalmából szervezett
programot szabadtéren tudtuk
megrendezni mindenki nagy
örömére Nagylengyelben. A gyerekeket trambulin, arcfestés,
csillámtetoválás, kézmûves foglalkozás, és természetesen játék várta. Készíthettek homok
és dekupázs képeket és tavaszi
virágcsokrot krepp papírból.
Ebben az évben a családokat túra helyett az óriás,

élõ activity társasjáték várta.
A résztvevõket a gyors zápor
sem zavarta a játékban. Soksok nevetés után mind a
négy csapat ajándékkal térhetett haza.
A délutáni programot bográcsos pincepörkölt vacsora
zárta, melyet a falu felnõtt aktivistái készítettek. A rendezvényt a Fiatalok Lendületben
Program és az önkormányzat
támogatta.
H.B.

A vendéglátó település fiataljai Petrikeresztúr ismérveit állították ki.
képet – emlékezett vissza Már- melyet a sportcsarnokban való
ton Dávid, a sajókeresztúri alvás és a találkozó végén rendezett tábortûz is erõsít majd
iskola pedagógusa.
A kiállítást a településekkel – kaptuk a tájékoztatást Kokapcsolatos PowerPointos já- vácsné Kõvágó Annától, a muték követte, amelyeket a zsûri rakeresztúri Zrínyi Miklós Álegyütt értékelt. Késõbb terep- talános Iskola igazgatójától.
túrán vettek részt a fiatalok,
A tudásbéli vetélkedõ tomajd helyi kulturális csopor- vábbi próbái másnap Muraketok elõadása szórakoztatta a resztúron vártak a csapatokra,
vendégeket, amely alkalmat ahol olyan feladatok kerültek a
adott a házigazda szerepét be- diákok elé, mint a másik teletöltõ község megismerésére.
pülésrõl szóló képek, címerek
A diákok játékos, kreatív felismerése, valamint az EU-ra
munkája közben a települések vonatkozó információk, így
polgármestereinek, képviselõi- zászlókra és dátumokra vonatnek gyûlésére került sor, mely- kozó ismeretek.
nek témája többek közt a gyõzA két nap eredményeként a
tes csapat díjazása, valamint a pontok alapján Balatonkeresztnyári nagy találkozó program- úr csapata bizonyult a legjobbjának megbeszélése volt, amely nak, a második Sajókeresztúr, a
augusztus 8-10-én, Murake- harmadik helyen a Pest megyei
resztúron kerül majd megren- Rákoskeresztúrról érkezett két
dezésre.
iskola végzett. Az elsõ három
– A mai petrikeresztúri ese- helyezett sikeres szereplésének
mények estétõl a mi települé- jutalmát, a veszprémi Sobri
sünkön, Murakeresztúron foly- Jóska Kalandparkban történõ
tatódnak, ahol többek közt éj- hétvégi idõtöltés képezi majd.
szakai túra lesz, melynek során
A Keresztúr Nevû Telepütérkép segíti a tájékozódást. E lések Szövetség 2013-as Diáktakét nap célja az, hogy a diákok lálkozójának mottója híven
jobban megismerjék egymást tükrözi e két nap tartalmas
és környezetüket, ahol napjai- eseményeit: „Nevünk és szíkat élik, természetesen mind- vünk összeköt”.
ezt kreatív, játékos formában,
Török Irén

Zalaszentivánon
Zalaszentivánon
25-30 kg-os minõségi húsmalacok
négyesmentes állományból,
június végi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/ kg
Érdeklõdni: Hegyi József • 30/478-6485
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Seba atya újmiséje Tófejen
Régóta jó kapcsolatot ápolnak a Gutorföldei Római Katolikus Plébánia hívei az Isteni Ige Társaságával, vagyis a
verbitákkal. A plébánia illetékességi területén 3 missziós
imacsoport is mûködik: Gutorföldén, Pusztaedericsen és
Baktüttösön. A gyerekek szívesen járnak vissza a nyári miszsziós táborokba, az idén is
többen készülnek Kõszegre. A
több éves, lassan több évtizedes jó kapcsolatot a cursilló
mozgalomhoz való csatlakozás alapozta meg. Azóta nagyon sok verbita atya és testvér járt az említett falvakban,
különbözõ programokon, lelkigyakorlatokon vettek részt.
2013. május 26-án is figyelemre méltó eseményre várták
a híveket. Pár hete pappá szentelt ghánai fiatalember mutatott be újmisét a tófeji Szent
család templomban.
Az öregek még emlegetik a
mondást: érdemes akár egy
csizmát is elkoptatni egy újmiséért. Manapság erre már
nincs szükség, hiszen könnyen
el lehet jutni egy-egy templomba, még akkor is, ha kilométereket kell utazni. A tófeji
Megtartotta éves közgyûlését a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ
és
Szakképzõ
Egyesület. Bánfalvi Péter elnök, valamint Rózsás Csaba
ügyvezetõ igazgató sajtótájékoztató keretében ismertette az elmúlt év eredményeit és
a 2013-as év legfontosabb teendõit.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy pénzügyileg és
programok, képzések tekinte-

templom is megtelt: a 80 éves
falak régen láttak együtt ennyi
hívõt. Gyermekek és felnõttek
egyaránt eljöttek, hogy részesei legyenek a különleges eseménynek. Az afrikai atya, Tengan Sebastian a szentmise elõtt
a gyóntató helyiséget vette birtokba, sokan várakoztak a bûnbocsánat szentségére.
A szentmisét rendtársával,
az indiai Madassery Sebastian
atyával közösen mutatták be.
Érthetõen beszélt magyarul,
gondolatait a résztvevõk szívükbe zárták. Mint az arcán
folyton jelen lévõ mosolyt is.
Szolgálatát Horváth Zoltán tófeji polgármester köszönte
meg, kérve életére, lelkipásztori munkájára Isten áldását.
Jó idõbe telt, míg az újmisés áldást a szentmise végén a
híveknek kiszolgáltatta.
Ezt követõen szerény agapéra került sor a tófeji faluházban, ahol nemcsak az egyházközség világi képviselõi, de
szép számú gyermekcsapat is
részt vett, és fiatalok, akikkel
Seba atyának a korábbi táborok kapcsán szinte baráti a
kapcsolata. Itt tájékozódtak a
gyermekek az indiából szárma-

Tengan Sebastian (jobbról) és Madassery Sebastian.
zó Sebastian atya munkájáról,
aki Budapesten a Pápai Miszsziós Mûveket vezeti. Bíztatta
õket arra, hogy ismerjék meg a
„szent gyermekség” lelkületét,
tevékenységét, és ha úgy érzik,
és megfelelõen felkészülnek,
elkötelezik magukat erre a
„munkára”, örömmel venné a
csatlakozást. Magyarországon
sok helyen él már ilyen csoport, a szombathelyi egyházmegyében még nincs.
Az újmisés Seba atya délután a gutorföldei iskolában
találkozott a napközis gyerme-

kekkel, akik nagy érdeklõdéssel hallgatták vetített képes beszámolóját Ghánáról, az ottani
életrõl. Még másnap is boldogan visszhangzott az apróságok ajkáról a dal: „Szia hamba
kuka nyeri kven kos…, ami
magyarul talán annyit jelent,
hogy együtt menetelünk Isten
fényességében. Seba atya a
napokban utazik haza 4 év
után Ghánába szabadságra,
majd 3 hónap múlva hazánkban kezdi meg verbita misszionáriusként papi szolgálatát.
Gál Lászlóné

60 év az ismeretterjesztés jegyében
tében is eredményesnek ítélhetõ a 2012-es év a TIT számára. Bánfalvi Péter kiemelte,
hogy az elmúlt esztendõben a
bevételi forrásaik meghaladták
a kiadásaikat. A pénzügyi stabilitás érintette az ismeretterjesztõ programok, valamint a
szakképzési feladatok sikeres

megvalósítását is. Az elnök
fontosnak tartotta elmondani,
hogy az egyesület továbbra is
ragaszkodik a hagyományos,
személyes találkozáson alapuló
ismeretterjesztõ fórumokhoz.
Rózsás Csaba rövid statisztikai összefoglalójában elmondta: a 2012-es esztendõben 292
elõadást tartottak, melyek jelentõs tömegeket vonzottak,
pontosan 10.593-an vettek
részt azokon.
A felnõttképzés tekintetében ugyancsak eredményesnek mondható a múlt év, hiszen a szervezett tanfolyamokon összesen 1093-an vettek
részt, 479 fõ szerzett OKJ-s
szakképesítést és közülük korábban mintegy 100-an munkanélküliek voltak – tette hozzá az ügyvezetõ igazgató.

Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugyanis pontosan 60 évvel ezelõtt
alakult a szervezet 272 taggal
– hangzott el a sajtótájékoztatón. A jubileumi esztendõben
3x60 (60 év, 60 helyszín, 60
elõadás) címmel nagyszabású
programsorozatot is indítanak,
amely november 29-én ismeretterjesztõ nappal, és ünnepi
elnökségi üléssel zárul, amelyre nagy tisztelettel várják az érdeklõdõket. Másik fontos lépésként az egyesület folytatja
idén a TIP (TIT Ismeretterjesztõ és információs Pont hálózat kiépítését), ami jelenleg 5
helyen mûködik, de a tervek szerint az év végére már 20 helyszínen lehet elérni a TIP-eket.
Odonics Zsuppán Beáta

www.zalatajkiado.hu
Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.
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Energiát vittek a jövõbe Gellénházán is
Gázipari dolgozók támogatása és önkéntes munkája

A sok segítõ kéznek volt lapátolni valója a játszótéren.
Régi vágya teljesült Gellénháza közösségének május 22én, hiszen a település iskolájának udvarán, sok-sok segítõ
kéz munkájának köszönhetõen, számos értékes újítás történt. A falu életében az 50-es
évek óta van jelen az olaj,
amely az idõk során jelentõsen
megváltoztatta a fejlõdés menetét és ütemét. Az olaj fokozatosan „kivonult” a településrõl, de még ma is meghatározza a mindennapokat. E ténynek megfelelõen, a MOL
tulajdonát képezõ, siófoki központtal mûködõ FGSZ Földgázszállító Zrt. 108 vezetõ
beosztású dolgozója érkezett
e napra a zalai községbe, hogy
kétkezi munkájukkal gyarapítsák a minden korosztálynak kikapcsolódást jelentõ

köztéri játékok és sporteszközök tárát.
– 2009-ben indult útjára az
„Energikus település Program”, amely során a cégünk által adott anyagi támogatással,
fizikai munkával, a mûködési
területeinken található településeket segítjük. Vállalatunk
dolgozói partnerségben munkálkodnak a helyi közösségekkel, így a cég legfelsõbb vezetõi, köztük dr. Zsuga János vezérigazgató, és különbözõ
szervezeti, közép-és csoportvezetõk, valamint adminisztrátorok csapata ragad ilyen tájt
ásót, ecsetet, talicskát. Minden
alkalommal az adott település
dönti el, hogy milyen jellegû
felajánlásra tart igényt. Így Városföldön, Báton, Kistokajon,
Nemesbikken történt már kör-

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.
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

nyezetszépítõ-és építõ munkánk, ma pedig itt, Gellénházán. Ezeken a helyeken sport
és kulturális, oktatási, valamint
egészségügyi szervezetek mûködését támogatjuk, mindezt a
„Gyermekek mosolya a legfõbb erõforrás” szlogen keretében. Gellénházán ez esetben az általunk felajánlott
3.000.000 forintból játszótéri
eszközöket vásárolt, és ezek
felállítására, valamint lábtengó- és lábteniszpálya kialakítására kerül sor. A fõ szempont a
társadalmi felelõsségvállalás,
önkéntes munka, amely mára
már kiforrta magát – hallottuk
a tájékoztatást a vállalat szóvivõjétõl, Lakatos Edinától.
Az iskola melletti területen
szorgos kezek talicskáztak, gereblyéztek, ástak, készítve és
igazítva a játszótéri játékok
helyét, majd a körülötte lévõ
területet. Pihenés gyanánt néhányan telefonáltak, hogy egyegy útbaigazítást adjanak az
otthon maradt kollégáknak.
– Az ország legkeletibb
pontjáról jöttem el, hogy
együtt dolgozzam a kollégákkal, akikkel csak félévente találkozom – Domokos-R. István, a beregdaróci kompreszszorállomás vezetõje.
Az udvaron lévõ megkopott padok új színt kaptak,
akárcsak a kosárlabda hálót
tartó oszlop. A kor követelményeinek mindenféle szempontból megfelelõ mozgásfejlesztõ játékok felállítása, valamint az újonnan kialakított pályák alapozása négyórás munkát vett igénybe e lelkes csapat
számára.
– A társadalmi szerepvállalást és a közösségi élet fontosságát tudom kihangsúlyozni,

valamint azt, hogy együtt töltjük az idõt olyan településen,
ahol szükség van az ilyen jellegû segítségre – hallottuk az
ecsettel a kezében tevékenykedõ Rátkainé Maximilián Tóth
Tímeától.
A déli órákig tartó munkálatok befejezéseként, a mûvelõdési ház mögötti parkban, a
cég által fõzött gulyás várta a
csapatot. A FGSZ Szolgáltató
Zrt. gellénházi építõmunkája
is bizonyítja, hogy méltán
nyerte el a sikeres vállalkozások közötti megyei elõkelõ helyet, majd országos szinten
négyszeres, Közép-Kelet-Európában a háromszoros Legjobb
Munkahely címet.
A siófoki központú vállalat
dolgozóinak Gellénházán végzett munkája is bizonyítja,
hogy mindez a jövõért való
cselekvõ felelõsségvállalás érdekében történt, melyet a dr.
Papp Simon Általános Iskola
kerítésén elhelyezett tábla is hirdet: „Energiát viszünk a jövõbe, az élet minden pillanatában”.
Török Irén

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Gyermekszínjátszók Gellénházán
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet a Drámai Pedagógiai
Intézettel karöltve rendezte
meg a XXII. Weörös Sándor
Országos Gyermekszínjátszó
Találkozót. Az idei megmérettetés három lépcsõben zajlott,
így az elsõ a minõsítõ szintje, a
második a hat regionális találkozó, melyre az arany minõsítést kiérdemelt csoportokat
várják, és a harmadik szint az
országos fesztivál.
A találkozó zalai vonatkozású rendezvényére április 2526-án került sor Gellénházán,
a dr. Papp Simon Általános
Mûvelõdési Központban. 13
csoport nevezett be, mûfaji
és tematikai megkötés nélkül
egy-egy elõadás keretében.
A fellépõ szereplõket és felkészítõ tanáraikat, a zsûrit, valamint a megjelent vendégeket

Farkas Imréné polgármester köszöntötte, hangsúlyozva
e visszatérõ színvonalas esemény jelentõségét a település
életében. Horváth Lászlónak,
a befogadó intézmény igazgatójának szavai fõként a nap fõszereplõit, a gyerekeket érintették, majd a program indításaként jó szívvel ajánlotta a
helyi iskola citerásainak produkcióját.
E találkozó lebonyolítójának, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodájának
képviseletében Török Károlyné Miszori Marianna mûvészeti szakreferens üdvözölte a
jelenlévõket. A kétnapos rendezvényen bemutatásra került
produkciókat, Regõs János színész, író a Magyar Szín-Játékos
Szövetség elnöke és Perényi
Balázs drámatanár, rendezõ,

Anyák-napi ünnepség Baktüttösön

A gyermekek versekkel, táncokkal, színdarabbal készültek.
Magyarországon 1925 óta
ünnepeljük az Anyák napját
május elsõ vasárnapján.
Baktüttösön ez alkalomból
gyûltek össze a falu lakosai
közül szép számmal az idõsek
otthonában. Baksa Anna az
egyik legszebb ünnepnek nevezte e napot, beszédében az
édesanyák és nagymamák
meghatározó szerepére utalt.
Megbecsülést, szeretetet érdemelnek áldozatos munkájukért, amit a gyermekeikért és
családjukért tesznek. Emlékezett azokra az édesanyákra is,
akik már nem lehetnek közöttünk.
A megható szavak után a
baktüttõsi iskolások mûsora
következett. A gyerekek szép

versekkel, táncokkal és saját
színdarabbal készültek, ami erre az alkalomra született.
A színdarab a régi idõket
idézte meg, a szegénységet, a
háború okozta megpróbáltatásokat, amikrõl a nagymama beszélt a kis unokáinak, akik csodálkozva hallgatták a történtet.
Bujtor Zsófia furulyázása
és Molnár Lídia megható éneke könnyeket csalt a jelenlévõk
szemeibe. Horváth Cintia és
Bujtor Zsófi táncprodukciója,
valamint Kaposvári István,
Nagy Nimród, Molnár Dorka,
Tököli Mercédesz és Florina
versei is elnyerték a közönség
tetszését.
A szép délután megvendégeléssel zárult.

A Beleva-lovásziak elõadását ezüst minõsítéssel díjazta a
zsûri.
valamint a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház sokoldalú
mûvésze, Ecsedi Erzsébet alkotta szakmai zsûri értékelte.
A zalai bemutató elsõ napján a megyei és szlovén gyermekekbõl álló kis társulatok
egyikeként lépett színpadra a
Lendváról érkezett Csillagok,
Hofi Géza és Koós János
nagysikerû Macskaduettjét vitték színre több szereplõsen,
oly sikeresen, hogy a zsûri
arany minõsítéssel ismerte el.
A lovászi Beleva-lovásziak
„Fõzzünk kalamárist” címû
produkciója, a lendvai Orange
Juice formáció Merj más lenni! - felszólítása, valamint a zalalövõi csoport a Csúcsfejek
Színjátszó Csoport Bujdosó
bábuk címû mûsorszáma az
ezüst minõsítést hozta el számukra. A Csesztregi Zsibongók elõadásában A muskátlis
kalap címû darab a gyermeki
évek problémáit, és a felnõtté
válás egyes állomásait villantotta fel, amely a bronz minõsítést jelentette e napon.

A nagykanizsai Tûzmadár
Mozgás Színház Beugró tûzmadár módra címû bemutatkozását, a zalalövõi Portyázók
A szellem szabadsága elnevezésû produkcióját, és a határon
túlról Zalába utazott Aranymadár társulat A kiskakas gyémánt fél krajcárja mese színpadra vitelét bronz minõsítéssel értékelte a bíráló bizottság.
E színházi esemény második napján öt csoport vállalta a
megmérettetést, köztük a legeredményesebben a gutorföldei Rece-fice arany minõsítéssel térhetett haza. A nagykanizsai 6Á-sok ezüst, míg a galamboki Vadócok és a kerkabarabási Gyermek Színjátszó
Csoport és a Szegek Színjátszói Becsvölgyérõl bronz elismerésben részesültek.
E nagyszabású országos
gyermekszínjátszó rendezvény
záróeseménye Debrecenben
várja a szakma képviselõit, és a
színjátszás iránt érdeklõdõket
június 7-9-én.
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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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In memoriam Császár Jánosné Tisztelegtek a háborús hõsök emléke elõtt

A hosszúra nyúlt tél után
végre langyos tavaszi szellõk
fújdogálnak, zöldül a határ,
méhek döngicsélnek, virágok
bontogatják szirmaikat. Azonban, mint derült égbõl villámcsapás, úgy szûnik meg
egy pillanat alatt ez az idilli
hangulat. Kapom a hírt, hogy
elment Teri mama, Böde tanító nénije. Döbbent csend,
mélységes fájdalom lesz úrrá
rajtam. Miért? – teszem fel a
kérdést. – Miért pont most? –
de választ nem kapok, nem is
várok. Most, amikor itt a kerti
munka, várják a virágai is,
amelyeket oly szeretettel, örömmel, odaadóan gondozott.
Most már nem néki nyílnak,
pompáznak kertjének díszei,
helyette a szeretet és tisztelet
virágözöne borítja sírhalmát.
Miért? – teszem fel magamban a kérdést újra és újra, hisz nem készült, nem búcsúzott. Nyolc évvel ezelõtt,
amikor az élet és a halál szûk
mezsgyéjére tévedt, volt ereje, akarata és felépült súlyos
betegségébõl. Mert tudta,
hogy bõven van még tennivalója: a kisunoka, a sütés-fõ-

zés, a kert rengeteg tennivalót adott számára, nyugdíjas
éveiben is tevékeny életet élt,
a munkában is örömét lelte.
Felidézõdnek bennem iskolás éveim emlékei, amikor
a 4 osztályos osztatlan iskolában számomra ma már szinte felfoghatatlan módon sikerült az írás-olvasás-számolás
tudománya mellett a tisztelet,
becsület és tisztesség magvait is elvetni tanítványai fejébe. Évtizedeken keresztül generációk kerültek ki keze
alól, bizonyítva, hogy az életben is sikeresen megállják a
helyüket. Búcsúzni sem tudtak, mert orvul ragadta el a
halál közülünk; tanítványaival, barátokkal felidézzük a
régi szép emlékeket, a jó beszélgetéseket, süteményeit.
Harangzúgás, virágok, koszorúk, gyászbeszéd, végtisztelet és elbúcsúzunk. Eggyel
megint kevesebben vagyunk,
egy EMBERREL, csupa nagy
betûvel írva. Az iskola rég
megszûnt, most már tanítója
sincs a falunak. Itt a tanév
vége, a bizonyítványosztás, a
vakáció, a pihenés.
A képzeletbeli bizonyítványa utolsó lapjára, mint tanítványa, azt írnám: az élet iskoláját tisztességgel, becsülettel, kitûnõ eredménnyel elvégezte.
Teri mama, tanító nénink,
nyugodj békében!
Ujj Tibor
polgármester
Emlékét tisztelettel megõrizzük!
Böde Község
Önkormányzata

Anyák napi megemlékezés Kisbucsán

Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték énekekkel és versekkel a helyi fiatalok
Kisbucsán 2013. május 11-én.
Az IKSZT szervezésében
immár második alkalommal
került sor anyák napi ünnepségre, melynek a konferencia-

terem adott otthont. A megható ünnepséget követõen a
gyerekek egy szál virággal köszöntötték a vendégeket, majd
egy kis üdítõ és sütemény elfogyasztása melletti vidám
hangulatú, baráti beszélgetésre került sor.

Koszorúzás a teskándi Hõsök napján.
Teskándon 1998-ban állítottak hõsi emlékmûvet a
háborúban elesett falubeliek
emlékére. A település központjában létrehozott emlékmûvet a háborús hõsök családtagjainak adományából sikerült megépíteni – tájékoztatott Tóth Istvánné, a falu polgármestere.
Azóta minden esztendõben ünnepi szentmisével és
koszorúzással tisztelegnek az
elesettek emléke elõtt. Korábban a nyári falunappal egybekötve tartották meg a megemlékezést, de amióta május utolsó vasárnapja hivatalosan is a
Hõsök napja, azóta õk is ezen a
napon tartják meg a bensõséges ünnepségüket – mondta
Tóth Istvánné.
A szentmisét követõen a
hõsi emlékmûnél zenével és
verssel vette kezdetét a megemlékezés, ezután mondott
ünnepi beszédet Teskánd pol-

gármestere. Szónoklatában hangsúlyozta: nagyon fontosnak
tartja, hogy a faluban élõk évrõl-évre eljönnek és közösen
emlékeznek hõsi halottaikra.
Hozzátette azt is: egyre több
fiatal vesz részt a Hõsök napi
ünnepségen és koszorúzáson,
ami azt mutatja, hogy bennük
is él a tisztelet azok iránt, akik
életüket és vérüket adták a településükért, hazájukért.
Tóth Istvánné kiemelte azt
is, hogy tapasztalatai szerint a
korábbi években jellemzõ volt,
hogy elsõsorban azok vettek
részt a megemlékezésen, akik
valamilyen módon érintettek
voltak családtagjaik révén a háborús elesettek kapcsán. Mostanra azok is részesei a rendezvénynek, akik ugyan nem rokonaikat veszítették el a két világháborúban, de fejet akarnak hajtani és tisztelegni a hõsök emléke elõtt.
Odonics Zsuppán Beáta
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Disznóvágás és „férfinap” Baktüttõsön

Ezúttal a férfiakat ünnepelték.
A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény, valamint a baktüttõsi idõsek klubja április
22.-ére disznóvágást szervezett. A klub néhány tagja a
klubvezetõvel és Németh János hentessel felkerekedve indult Vajmi István zalatárnoki
gazda portájára, ahonnan az
„áldozatot” a falugondnoki
busz után vontatott utánfutón
vitték az idõsek klubja udvarára.
Mire odaért az állat, a klubban már serénykedtek a férfiak és az asszonyok: hagyma-,
és krumplipucolás, vízforralás,
pogácsasütés. Közben a disznóvágás kötelezõ feladatai:
zsírszalonna-aprítás, zsírsütés,
disznósajt- és hurkatöltés. Tízóraira elkészült a resztelt máj,
a vese-velõ, és a pogácsa is,
amivel a megjelentek csillapíthatták éhségüket. Délutánra
megfõtt a toros káposzta és
megsült a finom pecsenye is

az ügyes kezû klubtagok által.
A toros káposzta úgy került elkészítésre, hogy a másnapi
„Férfinap” elsõ fogásaként feltálalható legyen.
Április 23-án, kedden –
szintén a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény és a baktüttõsi
idõsek klubja szervezésében –
a Támaszhoz tartozó környékbeli 3 település ellátottait vendégül látva, közel 100 fõ részvételével a baktüttõsi kultúrban került megrendezésre a
közös „Férfinapi” rendezvényünk amelyre Tófejrõl, Pusztaedericsrõl és Pusztaszentlászlóról érkeztek a vendégek
a baktüttõsi klub meghívására.
Mivel márciusban Tófejen
nõnapot ünnepeltünk, felmerült az ötlet, hogy a baktüttõsi
rendezvény legyen a férfiak
ünnepe. A kultúrház konyhájában befûtöttük a kemencét és
ott sütöttük meg az elõzõ nap
töltött hurkát. A baktüttõsi

asszonyok finom süteményeket sütöttek, a klubokból pedig sokféle pogácsát kaptunk a
rendezvényhez.
A délután 13.30-kor kezdõdõ rendezvényen köszöntõt
mondott Kuminné Bicsák Beáta, a baktüttõsi idõsek klubja
vezetõje, valamint Kámán
Krisztián baktüttõsi polgármester. Az idõsek szórakoztatására a helyi gyerekek lelkesen készültek verssel, színdarabbal, tánccal. Felkészítõjük
Baksa Anna képviselõasszony
volt. Ezen kívül a Pókaszepetki
Idõsek Klubja Õszirózsa dalköre bordalokkal és vidám, tréfás dalokkal szórakoztatta a
megjelenteket. A mûsor után a
már említett finomságokat tálaltuk fel. Közben kiosztásra
kerültek a tombola szelvények
is, amelyek sorsolásával mindenki kapott egy kis ajándékot. A férfiakat próbáltuk megtréfálni. Volt, aki kombinét,
más fürdõnadrágot, játék kisautót, repülõgépet kapott. A
tombola fõdíját, egy Milei Mónika által készített gyönyörû
oroszkrém tortát a tófeji Varga
Jenõné nyerte meg. Mindenki
jókat derült az ajándékok láttán. Aztán a délután zárásaként
a tófeji klub harmonikása,
Virrasztó László húzta a talpalávalót, amellyel jó hangulatot
teremtett. A két rendezvény sikeres megvalósításáért köszönetet mondunk Gál Lászlóné
és Kámán Krisztián polgármestereknek.
Kuminné Bicsák Beáta
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
TIBOROS
Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és a
határidõ minden idejét felemészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott valami. Nem is csoda, hiszen
alig volt otthon. Teltek az
évek. Múlt év végén megbetegedett. Otthon kellett maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni arról, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart változtatni. Azonban ezekbõl
nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy
lakberendezési
áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az eredménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint minden igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt, hogy ezt
miképpen lehet megvalósítani, már nem. Nem akart
csak trendi lenni, Tibor egy
Tiboros otthont akart magának, ami tükrözi az egyéniségét. Ezért kénytelen
volt beismerni, segítségre
van szüksége. Olyan céget
keresett, amely nem csak
tervez, de gyárt is. Ezért találkoztunk.
3D-s látványterveken mutattuk meg, hogy milyen
lesz az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszélni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Fogadalmi ünnep a Pató-hegyen

Együtt imádkoznak a jó termésért, a földet mûvelõ emberért.

Bababörze és termelõi vásár

A Petrikeresztúrhoz tartozó zárkertekben 3 különbözõ
elnevezésû „hegy” található:
Pató-hegy, Keresztúri hegy,
Csõszi hegy.
Írott források Pató-falut
már az 1300-as években jegyzik, ugyanígy a Csõszi várföldet is. Hosszú évszázadokon a
terület átalakult, már nem lakott, hanem szõlõbirtokok sokasága, ahol nem csak a településen élõk, de az innen elszármazottak is mûvelik birtokaikat. A gyönyörû göcseji táj
azonban nem csak a helyieket
varázsolta el. Régi borospincéket átalakítva itt található egy
kicsi üdülõhely is: a „Patóhegyi borházfalu”.
Ebben a csodálatos környezetben áll egy 1925-ben épített
kõkereszt, melyet 2009-ben
újított fel a közösség. A gazdák
a keresztállítás óta teljesítik fogadalmukat, hogy május második vasárnapján szentmisét

szolgáltatnak e helyen és
együtt imádkoznak a jó termésért, a földet mûvelõ emberért. Az idõjárás is kegyes
volt e napra a gazdákkal, hiszen napsütéses idõ várta õket,
így már a déli órákra megtelt a
hegy, sok helyen összegyûltek
a családok.
Az ünnepi szentmise 16
órakor kezdõdött, a kereszttel
szembeni birtokok megteltek
emberekkel a szertartás kezdetére. Nagy Péter plébános beszédének kezdetén megköszönte a sokaságnak, hogy a
régi fogadalmukat megtartva
megrendezik e szép ünnepet.
Urunk mennybemenetelének
ünnepén tartott szentmise a
magyar és a székely himnusz
csodálatos dallamaival zárult.
A szõlõbirtokok kis pincéi
még sokáig hangosak voltak,
vidámsággal telt meg a hegyhát, ahol ez a vasárnap nem a
munkáról szólt.

Anyák napja Petrikeresztúron

Idén második alkalommal
rendeztek bababörzét és termelõi vásárt május 12-én a teskándi Kemence-házban.
A bababörzére kilátogatók
babaruhák és játékok közül
tudtak válogatni. A termelõk
különféle lekvárokat, szörpöket, rukkolát és háztáji termékeket kínáltak az érdeklõdõknek. A szervezõk tervei szerint
június 1-én, majd utána kéthetenként, szombaton 9-11 óráig
lesz a termelõi vásár.

HIRDETÉSÉT feladhatja
a

Közép-Zala

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

A produkciók könnyeket csaltak az ünnepeltek szemébe.
Május elsõ vasárnapja anyák
napja. Ez az a kedves ünnep,
melyrõl sohasem feledkezhetünk meg – kezdte ünnepi köszöntõjét Gérczei Mónika polgármesterasszony a vasárnap
délutáni ünnepségen.
A bevezetõ gondolatok után
a helyi gyerekek adtak mûsort
anyukájuknak, nagymamájuknak és egyben köszöntötték a településen élõ összes édesanyát.
A lurkók táncoltak, énekeltek, szavaltak, jelenetet adtak
elõ; a kis produkciók köny-

nyeket csaltak a mûvelõdési
ház nagytermét megtöltõ anyukák, nagymamák szemébe. A
gyerekek mûsorát a felnõtt
énekkar tagjai is segítették, a
mûsor végén együtt énekelték:
„Anya tõled ragyog fenn az ég
/Anya tõled minden olyan
szép/Hiszen máig Te adod a
szív melegét/Ehhez hidd el, a
mosolyod elég.”
Távozóban minden megjelent édesanya a megható,
szép mûsor mellé egy-egy szál
virágot is kapott.

2013. május
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„A zene lelki mélységet ad”
A gellénházi tavaszi programok sorában ismét elérkezett egy neves kulturális esemény ideje. A község méltán
elismert mûvészeti csoportja,
az Orchidea Kamarakórus
hívta a helyieket és a távolból
érkezõ vendégeket e májusi
délutánra a község mûvelõdési
házába.
– Harmadik alkalommal kerül megrendezésre kórusunk
életében a tavaszi évadzáró
koncert, amelyre meghívtuk a
zalaszentgyörgyi Örömzene Kórust. A Con-Fuoco együttes pedig állandó résztvevõje a rendezvénynek. Ez az összejövetel
nagyszerû lehetõséget kínál
kórusunk számára arra vonatkozóan, hogy felmérje felkészültségét a június 8-án, Szepetneken sorra kerülõ megyei
kórustalálkozó és minõsítõ
verseny elõtt – tájékoztatott
bennünket a koncertet szervezõ Kincses Ildikó karnagy.
A dr. Papp Simon Általános
Mûvelõdési Központ igazgatója, Horváth László utalt arra,
hogy a település életében fontos a zene.

A 2004-ben a Gellénházi
Nõklub tagjaiból alakult kórus
az elmúlt években sikeres utat
járt be, ennek egyik állomása a
mai fellépésük is. Programjukban szerepel pop, musical,
rock, gregorián és kortárs
zeneszerzõk mûvei is.
A vendéglátók mûsorszámát a zalaegerszegi Pálóczi
Horváth Ádám Zeneiskola
arany minõsítésû Con-Foucco
kamaraegyüttesének duettje
követte. Ez alkalommal Bach,
Handel, és egy ismeretlen szerzõ mûvét szólaltatta meg a
Csiszár Viola, Szilveszter Sára
alkotta furulyás duó, majd Szokolay Sándor: Három gyermek
dalát adta elõ Bérczesi Nóra és
Vincze Szilvia.
A 2007-es karácsonyi ünnep alkalmával alakult Bagodi
Kórus szentmisék, különbözõ
rendezvények szereplõje azóta
is. Dalaikat fõként gyermek és
egyházi mûvekbõl, operettekbõl, musicalekbõl válogatják,
melyeket gyakran adnak elõ
gitárkíséretben.
A házigazda szerepét felvállaló kórus nívódíjas karna-

A nívódíjas gellénházi kórus sikeres évek birtokában állt színpadra.
gya, Kincses Ildikó és a megyeszékhelyi Páterdombi Szakközép Iskola diákja, Antolovics
Máté duettje vitte sikerre a
Diótörõ és Egérkirály Tetemtangóját, melyben kiderült,
hogy mi történik, ha egy vámpír szemet vet egy kisegérre.
Máté a tánc mellett Bródy
János: Légy hû magadhoz címû dalával is meglepte a közönséget.
Zalaszentgyörgyrõl érkezett
a 15 évvel ezelõtt alakult, 2011
óta Örömzene Kórus néven
mûködõ csoport, amely Kodály Zoltán tanításaként: „A
zene mindenkié” tudatában
énekel. Tagjai elsõsorban egyházi szolgálatot látnak el,

karitatív tevékenységet folytatnak, számos kulturális eseményen mutatkoztak már be,
mely fellépések meghozták a
kórus számára az arany minõsítést és az arany diplomát is.
Az együtténeklés örömpillanatait élte át a három kórus a
közös produkció kapcsán, amely
során a „Szentlélek” dalt, valamint a Valahol Európában musical, „Zene az kell” népszerû
dallamait idézték fel.
A rendezvényt követõen a
hazai kórus vendégül látta a
fellépõket, a település polgármesterének, Farkas Imrénének szavainak kíséretében.
Török Irén
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A Teskándi Egyházközség családi napja
Ezúttal Hottó volt a házigazda

Fotó: Vass Károly
Az ifjúsági csoport egy színdarabot adott elõ, ami nagy sikert aratott a népes közönség körében.
Május 25-én került megrendezésre a Teskándi Egyházközség (Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde, Hottó és Teskánd) családi napja, immáron
hatodik alkalommal. Idén Hot-

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

tó volt a házigazdája ennek az
eseménynek, ahol szép számmal jelentek meg a falvak
lakói.
Hagyománynak megfelelõen szentmisével indult a nap,
melyet Lendvai Zoltán rédicsi
plébános celebrált. Majd az
ifjúsági csoport kedveskedett
egy színdarabbal, melyet a
„gördeszkás atya” rövid bemutatója követett. Zoltán atya gördeszkáját természetesen mi is
kipróbálhattuk.
Szülõk, nagyszülõk Szalai
Attila plébánosunk beszámo-

Humorba fojtva

lóját hallgathatták meg a Szent
Márton útról.
A közös ebéd után dr.
Marx Gyula és felesége, Erzsi
elõadásában egy nagycsalád
életébe kaptunk betekintést.
Kérdések-válaszok
kapcsán
hasznos tanácsokkal gazdagodtunk. A délutánt focizással,
íjászattal és lovaglással töltötték el gyermekeink.
Késõ délután kellemesen
elfáradva, élményekkel gazdagon, a Jóisten áldásával tértünk haza otthonainkba.
h.o.

Zoltán atya bemutatója.

Devizaadósok

Rajz: Farkas László

Május 1 - nosztalgia
– A Kovácsnak még megvan a háza. Szerinted kinél bankol?

Biosz érettségin

– Tudod, a vörös csillagot meg a sarló-kalapácsot nem is
annyira bánnám, csak legalább a potya virsli és sör maradt
volna meg a jelképeink közül.

– Elnök úr, remélem ön is úgy látja, hogy biológiailag
tökéletesen érett vagyok!...

11

Közép-Zala

2013. május

Madarak, íjak és agarak
Solymásztalálkozó Nagypáliban
Második alkalommal rendezték meg a háromnapos
Nemzetközi Magyar-Arab Solymásztalálkozót, melynek leglátványosabb elemei május 25én Nagypáliban elevenedtek
meg. A rendezvényt a GöcsejHegyhát Leader Egyesület, a
Magyar Solymász Egyesület és
Nagypáli Község Önkormányzata közösen szervezte. Elõször Köcse Tibor, a házigazda
polgármester, Bolek Zoltán, a
Magyar Iszlám Közösség elnöke, és H.E.Nabeel bin Khalaf bin Ashour, Szaúd-Arábia
nagykövete köszöntötte a megjelenteket.
A térség településeirõl és
az arab országokból idesereglett vendégek elsõként az íjászat rejtelmeibe kapcsolódtak
be, melyhez a Kanizsa Íjász
Egyesület nyújtott útmutatást.
A természetes anyagokból készült különbözõ tradicionális
íjak, technikák, anyagismeret
mellett az érdeklõdõk megismerkedtek az olimpiai, lovas,
vadász és csigás íjjal is, utóbbi
akár 300 km/órás sebességgel
is képes kilõni a vesszõt.
Az Innovációs Ökocentrumban ezután a megéhezett
vendégek az udvari kemence
melegében készült ételekkel
laktak jól, s ebéd után az Országos Agarász Egyesület (OAE)
agárfuttatásával folytatódott a
program. A tenyésztõk jóvoltából a kíváncsiskodók megismerkedtek a magyar, olasz,
orosz és tuareg fajtákkal,
melyekre egyaránt jellemzõ,
hogy áldozatukat sosem tépik
szét, csak addig érdekli õket a
zsákmány, amíg megfogják. A
kutyák alig várták, hogy futhassanak az alkalmi nyúl, vagyis zacskó után, a nézõknek
pedig az OAE elnöke, Keresztes János mutatta be az állatokat. Elhangzott, hogy magyar

Tartalmas kikapcsolódást jelentett a program, amelyre a megye távolabbi településeirõl is
érkeztek érdeklõdõk.
agár bírja leginkább a hosszú
távon zajló vadászatot, így ha
elõfordul, hogy eltûnik a kutya, akkor nem kell keresni,
mert ugyanazon az úton haza
is talál. Más jellegû vadászatot
lehet ûzni idomított madarakkal, errõl a kutyabemutatót
követõen bizonyosodtak meg a
vendégek.
– Tegnap már volt bemutató a külföldi vendégek számára, ma magyar érdeklõdõk ismerhetik meg a madarakat. 12
madarat hoztunk, õk lényegében vadállatok, így meggyõzõen kell õket motiválni, hogy
azt tegyék, amit mi szeretnénk. Pozitív élményekkel és a
teljesítményüknek megfelelõ
mennyiségû étellel tudjuk õket
jutalmazni.
Magyarországon
vándorsólyommal, Feldegg-sólyommal, északi sólyommal
dolgozhatunk, illetve használhatunk még karvalyt, héját és
szirti sast. Szeretnénk tradicionális fajokkal, így turulmadárral, vagy más néven kerecsensólyommal foglalkozni, de hazánkban nincs rá engedély –
tudtuk meg Gasztonyi Dánieltõl, a Magyar Solymász Társaság elnökétõl, aki feleségével
együtt afrikai uhubaglyokkal is
elvarázsolta a közönséget.

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

– Nagyon tetszik a program, kár, hogy az unokám nem
tudott eljönni. Nagyon érdekes
volt az íjászat történelmi áttekintése, szép dolgokat kínálnak
a kézmûvesek is. Egész nap
kint vagyunk a bemutatókon,
lehet, hogy estig maradunk –
árulta el Ferge Lászlóné Klári,
aki a Nagypáli Lakóparkból sétált át férjével a programokra.
Az õszi elsõ rendezvény
után a második solymásztalálkozóra már Líbiából, Tuniszból, Szaúd-Arábiából, Szudánból, Törökországból is érkeztek érdeklõdõk, így az arab
országokkal szoros kapcsolatot kialakító Bolek Zoltán is
elégedettségét fejezte ki.
– Sajnos az Emirátusokból
érkezõ delegáció kint maradt,
de így is többen vagyunk, mint

tavaly. Elõzõ napokon voltunk
Budapesten és Sümegen, de az
itteni a leglátványosabb program. A külföldi kapcsolat eredményeképp a vendégeink céget vesznek, és szeretnének itt
elkezdeni egy beruházást. A
Nyugat-Európából, Amerikából
érkezõ muszlimok a jó vendégszeretet miatt otthon érzik magukat itt, a mi feladatunk,
hogy bemutassuk nekik azonos gyökerekrõl eredõ kultúránkat – számolt be Bolek Zoltán a rendezvény sikerérõl,
eredményekrõl.
A színes program mûvészeti csoportok mûsorával, esti
piknikkel zárult.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti

havilap
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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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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve
Jún. 29. - Júl. 3.
73.350 Ft/fõ
BAJORORSZÁG másképpen
Júl. 19-22.
53.900 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)
Júl. 19-21.
28.400 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30. - Aug. 4.
113.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 5-11.
123.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:
Zakopane-Krakkó-Auswitz
Aug. 1-4.
49.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)
Aug. 18-20.
28.900 Ft/fõ
Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
Aug. 24-29.
101.900 Ft/fõ
Velence és szigetei
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.
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

2013. május

ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

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

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft
(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

