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Teskándiak szüreti vigassága
hogy hírül adja a felvonulás
elmaradását. A közösségi ház
falai között lesznek az események, reméljük mind többen
eljönnek majd. A lányok,
asszonyok ügyes kezének köszönhetõen már készen van a
gulyás, a lángos, a kalács és a
pogácsa is. A további órák pedig zenés, táncos mûsorszámokkal folytatódnak – kaptuk
a tájékoztatást Salamon Ferencné szervezõtõl.
Kint nagy cseppekben
esett az esõ, bent egyre gyûl-

A teskándi szüreti mulatság ifjú párja vidám perceket okozott.
– Hagyomány településünA teskándi közösség számára szeptember utolsó vasár- kön a szüreti felvonulás, amely
napjára szólt a szüreti mulat- a Kemence-ház átadása óta az
ságra invitáló meghívó. Az épület kertjében folytatódik
egész napos esõs idõjárás sokszínû programmal. Az esõ
miatt a jelmezes, vidám menet miatt ma egy platós kocsi a
ez alkalommal nem tudta meg- „menyasszonnyal és võlegénynyel” járja végig a falu utcáit,
tenni a szokásos utat.

tek a helyiek, harmonikaszó,
nótázás és finom nedû várta a
község lakosait. Közben kintrõl vidám párbeszéd hallatszott, hiszen megérkezett az
„ifjú pár”, a falu kisbírójának
társaságában, aki rímekbe szedett beszédében utalt a szõlõ
levének jótékony hatására, a
hozzákapcsolódó munkafolyamat lényegére. Végül mulatságra hívta a megjelent teskándiakat, bíztatva õket, hogy beszorult ugyan az õszi ünneplõ
(Folytatás a 2. oldalon)

Agármustra Bödében
Harmadik alkalommal rendezték meg Bödében az agármustrát, melyre az ország több
részérõl is érkeztek agártartók.
A programon a kutyatartók
már barátként fogadták egymást, az érdeklõdõk pedig
megtekintették, hogy a kutyák
milyen sebességgel tudják üldözni az elõkészített pálya alkalmi mûnyulát. A rendezvény
délelõtt küllembírálattal kezdõdött, ahol a magyar agarat
az elõírtaknak megfelelõen
minõsítették, hogy a kedvezõ
eredményt elért állatok késõbb élõnyúl vadászatára is jogosultak legyenek. A küllemvizsgán és a teljesítménypróbán megfelelõ minõsítést elért
állatokat tenyésztik tovább. A
program ötletgazdája, Tóth
(Folytatás a 2. oldalon)

Tóth Zoltán szervezõ lóhátra
is pattant.

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
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Agármustra Bödében

Csoportképre is összegyûltek az agarasok…
mutassuk a kutyákat egymás(Folytatás az 1. oldalról)
Zoltán 1996-ban vette az elsõ nak. Szeretnénk elfogadtatni,
agarát, a kutyafajtára lovas-íjá- hogy a magyar agár, mint vaszat mellett talált rá. Manapság dászkutya, kerüljön vissza a
négy felnõtt kutyát tart, me- vadászati rendszerbe. Ebben
lyekkel Zalában õ képviseli a segít nekünk a jelenlévõ két
magyar agarat.
szervezet, a fajtagondozó, törzs– Az agaraim Göllébõl szár- könyvezõ Magyar Agártenyészmaznak, ahol már voltunk ha- tõk Országos Egyesülete és a
sonló baráti összejövetelen. Az minket kezdetektõl támogató
ottani rendezvény kinõtte ma- Országos Agarász Egyesület
gát, s amikor a családdal Bö- is. A programon megmutatjuk
débe költöztünk, akkor itt na- az embereknek, hogy az
gyon jó területet találtunk ne- 1800-as évektõl vagy már a
ki. Célunk, hogy a magyar honfoglalástól a ló az agár és
agarat, mint nem annyira is- az ember együtt vadásztak a
mert fajtát, megmutassuk az nyúlra, õzre, rókára – árulta el
embereknek. Amikor a prog- a program motorja, Tóth
ramot elindítottuk, az volt a Zoltán.
lényeg, hogy minél többen
Az agártalálkozó országos
összejöjjünk, futtassuk, meg- hírûvé nõtte ki magát. A prog-

Zala Megyei Szervezet
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei
Szervezete, valamint a zalaegerszegi kamarai tanácsadói
iroda 2013. szeptember 9-tõl új irodahelyiségbe költözött,
melynek címe:

ramon a magyar agarak voltak
többségben, de orosz, perzsa,
arab, angol, vipet és olasz fajták is bemutatkoztak. A külsõ
szemlélõ által vékonynak tar-

2013. szeptember
tott agarak nem esznek sokat,
de mozgásigényük, testfelépítésük által nem is rakódhat le
rajtuk felesleg. Az egész napos
program kiegészült Tóth Dávid kovácsmûhelyének bemutatójával, Horváth Zsolt méhész termékbemutatójával, gyerekeknek készült középkori
viseletekkel.
– Az önkormányzat szívesen látta a vendégeket, akik
megtekintették az energiadombot és az Árpád-kori templomunkat is. Idén is próbáltuk,
de jövõre talán sikerül pályázati támogatást nyerni a rendezvényre. Szeretnénk még
jobban kibõvíteni a programot
– tette hozzá Ujj Tibor polgármester.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Teskándiak szüreti vigassága
(Folytatás az 1. oldalról)
közönség az épület falai közé,
de ez se szegje kedvüket a szórakozás terén.
A humoros perceket követõen a zalaegerszegi Eötvös
József Általános Iskola három diákjából álló, ZegaSztár
gyõztes Kisvirágok kisegyüttes szüreti népdalcsokrot
adott elõ, majd a helyi amatõr színjátszók csapata, a TASZACS humoros pillanatokkal
lepte meg a vendégeket. A
Kiszöv szenior táncosai vissza-

térõ szereplõi a település eseményeinek, így történt e napon is.
Az esõs idõjárás a hagyományos mókás felvonulást
megakadályozta ugyan, de az
õsz színeit és terméseit viselõ
Kemence-ház falai között a lelkes teskándi közösség finom
ételek és a szõlõ levének
fogyasztása mellett, Horváth
Károly népzenéjének kíséretében, ily módon is részesült az
idei szüreti vigadalomból.
Török Irén

Racionális érv

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 11.
Telefonszám: +36-92/511-390
Fax: +36-92/511-389
E-mail cím: zala@nak.hu
Weboldal: www.nak.hu
Irodánk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala
Megyei Kirendeltsége közelében található.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7:30-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Kedd: 7:30-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00

www.zalatajkiado.hu

– Azért azt se feledd el, hogy amit a rezsicsökkentéssel
megspórolsz a vízszámlán, az egyenértékben hány fröccs
a Mókus büfében!...
Rajz: Farkas László

2013. szeptember
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„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta kihelyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a Zala Megyei
Közgyûlés. A három éve felavatott Millenniumi Emlékmûben szeptember 7-én elismeréseket adtak át a megye életében tevékenykedõ, kiemelkedõ munkát végzõ szakembereknek. Az ünnepségen beszédet mondott Manninger Jenõ,
a közgyûlés elnöke, aki ismertette a megye fejlesztési tanulmányának részleteit, s hozzátette: az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy a
2014-2020 közötti megyei fejlesztési koncepciót elkészítse.
– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok munka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósuljon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen
kedveznek az aprófalvas és
kisvárosokból álló térségeknek. Ugyanakkor felértékelõdhet a térség elhelyezkedése, a
természet adta elõnyök okos
kihasználása. Bízunk benne,
hogy Zala egyre több térsége

válik vonzóvá és megtartja,
visszacsábítja fiataljainkat. Az
elmúlt idõszakban sikerült elérni, hogy a következõ uniós
ciklusban is legyen még területi program. Így a megyék,
megyei jogú városok maguk
alakíthatják ki fejlesztési elképzeléseiket és a megyei önkormányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beruházásokon alapuló helyi programokat, megvalósíthatósági
tanulmányokat készítettünk minden járás területére. Nagy reményeket fûzhetünk a vidékfejlesztési
programhoz
is,
melyben a földtörvénynek is
köszönhetõen Zala megyében
is még több és sikeresebb gazdálkodó család lehet. Mindehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszolgáló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett lehet eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az infláció, szerényen, de növekedik a gazdaság, a reálbér és a

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

A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
nyugdíj. A népegészségi, jövedelmi mutatók a megyében az
európai és a magyar átlag alatt
vannak. Elégedettségre tehát
nincs ok, de míg Európa többi
országa a csõd szélén áll, nálunk az ország összefogásának
köszönhetõen a munkára, családra építõ politika eredményei már látszanak. Szükségünk van jövõbe vetett hitre a
feladatok végrehajtásához –
mondta többek között a közgyûlés elnöke.
A beszéd után hagyományosan megyei kitüntetõ címeket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktudásukkal, munkájukkal, emberi
tartásukkal vagy példamutató
tevékenységükkel kiemelkedtek közülünk, és kitartásukkal,
elkötelezettségükkel járultak
hozzá a megye jó hírének
növeléséhez.

A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott néhai Szalai Annamáriának, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt
elnökének, akinek karrierje
Zalából indult. Az idén áprilisban elhunyt egykori önkormányzati és országgyûlési
képviselõ díját testvére vette át.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.
Pataki Balázs
Térségünkbõl kitüntetést kapott:
Zala Megye Ifjúsági Sportjáért: Szanati József, a tófeji
„Kincskeresõ” Általános Iskola testnevelõ tanára, birkózó edzõ.
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Pályázatok a közösségi programokért

Tóth Istvánné adott tájékoztatást a megvalósítandó tervekrõl.
Teskándon 2011-ben került
sor az Integrált Közösségi Színtér, a Kemence-ház átadására,
mely a településen élõknek
számos új, sokrétû program
beindítását tette lehetõvé. A falu vezetése e lehetõségek bõvítése céljából a közelmúltban
két pályázat beadásával jutott
újabb forráshoz, melynek középpontjában az egészségmegõrzés és a közösségi kultúra áll.
A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében,
„Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek” címû
pályázat sikeres elbírálása következtében, a község 9.000 000
forint, 100 %-os támogatáshoz

jutott. A pályázatot benyújtók
a támogatási tevékenységek körét a következõkben jelölték meg:
– Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly
(táplálás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy viszszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása,
melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelõ folyadékfogyasztást, a túlzott só-és energia bevitel csökkentését.
– A rendszeres testmozgást
elõsegítõ szabadidõs programok megvalósítása, melyek
hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra-kivéve: technikai sportágakkal, extrém spor-

tokkal, versenysporttal összefüggõ programok.
– Elsõsegély nyújtási és balesetmegelõzési
programok
megvalósítása.
– Egészségfejlesztési cselekvési programot megalapozó
egészségterv/ bölcsõdei nevelés-gondozás szakmai program, óvodai helyi nevelési
program/ egészségfejlesztési
program elkészítése.
A Teskánd Község Önkormányzata által beadott másik
pályázat sikeres elbírálásának következményeként a falu
4.600.000 forint értékben
100 %-os támogatottságot ért
el, mely a következõ tartalommal bír: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében:
„Építõközösségek – A korszerû, többfunkciós közmûvelõdési fejlesztést szolgáló közösségi programok, együttmûködések, új tanulási formák kialakulásának elõsegítése” címû
pályázat, melynek megvalósítása szeptemberben indult útjára. E program lehetõséget ad
kézmûvesszakkörök, ismeretterjesztõ elõadások, csillagászat, szõlészet, borászat, környezetvédelem,
cukorbetegség, idõsek klubja, hagyományõrzõ kézmûvesfoglalkozások,
tanulmányi kirándulások, többek közt Szépmûvészeti Múzeumba és a Lébényi Templomba, kiállítások szervezése, baba-mama fejlesztõ klub, önis-
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mereti program, gasztronómiai szakkör, társastánc tanfolyam.
A könyvtár használatára vonatkozóan: olvasókultúra fejlesztõ program, író-olvasó találkozó, élményvezérelt oktatás-internet szolgáltatásai, digitális írástudást fejlesztõ tanfolyam-ismerkedés E-tájékoztatás tanfolyam.
– A pályázat eredményeként számos egészségmegõrzõ
program áll majd a lakosság részére, például elõadóestek,
egészségfelmérés, elsõsegélynyújtás és újraélesztés oktatása,
valamint mentõs történet megismerése. Mindezekhez egészségterv, kérdõívek készítésére,
elemzésére is lehetõség nyílik.
A közösség számára sporteszközök, konyhaeszközök beszerzésére kerül sor. Az egészségnap keretében fõzés, életmód és egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsok várják
az érdeklõdõket egy régi bölcselet jegyében: „Az vagy, amit
megeszel”. A közmûvelõdési
fejlesztést célzó pályázat tekintetében, – melyhez a közösségi színtér adott – célunk,
hogy az itt élõk jobban megismerjék egymást, például kirándulások alkalmával. Ezen közös programok megvalósítása
szeptemberben indult, melyeket Teskánd Község Önkormányzata minden tekintetben
támogat – kaptuk a tájékoztatást a pályázatokról és azok
céljairól Tóth Istvánné polgármestertõl.
Török Irén

„A hagyományt ápolni csak együtt lehet, együtt érdemes”
Szüreti fesztivál Kisbucsán
Településünkön a hagyományos szüreti fesztiválra szeptember 21-én, szombaton került sor.
Az önkormányzat, a Kisbucsa Községért Közalapítvány és az IKSZT közös szervezésében megrendezett programon a „kicsiktõl a nagyokig”
minden korosztály képviseltette magát. Nagyon sokan öltöztek be magyar ruhába, cigány
asszonynak. Ez a szép hagyományápolás az IKSZT elõtti
térrõl felvonulással kezdõdött.
A szép, napsütéses, õszi délután a lovaskocsi és kis traktorok utasai vidám nótaszóval
és tangóharmonika kísérettel
vonultak végig a település utcáin. Menet közben a kisbíró
többször is beszámolt a falu
közelmúltbeli történéseirõl, és
a szövege végén így búcsúzott:
„Kívánok sok jót, bort és egészséget, a mai napon jó mulatságot néktek!”
A Dióskáli Hagyományõrzõ Egyesület tagjai is a felvonulókkal tartottak és több helyen
megállva cigány tánccal örvendeztették meg a falu népét,

ízelítõt adva kulturális mûsorukból. A felvonulók borral és
pogácsával kínálták a házak
elõtt összegyûlt nézelõdõket.
A menetet záró cigány asszonyok jövõbe látó kártyáikkal
szórakoztatták vagy éppen
meghökkentették az utcák népét. A mulatság – mely sokakat
vonzott – a Tornateremben
folytatódott egészen az éjszakába nyúló programokkal. Fellépõk voltak: Szabó Anita Pethõhenyérõl hastánccal, Bogi
Alibánfáról Hip-hop tánccal,

majd Ricsi & Laci zenés
musical-sláger mûsora következett. A Dióskáli Kulturális,
Közmûvelõdési és Hagyományõrzõ Egyesület fáradhatatlan,
pörgõs mûsora után táncra
csalogatta még a közönséget is.
A korábban meghirdetett
rajzverseny eredményhirdetésére a kulturális mûsor után
került sor. Farkas László értékelte a gyerekek alkotásait, akiket emléklappal és apró ajándékkal jutalmaztunk. Az esti

bált megelõzõen BohémNagy
Zsoló lépett színpadra, akinek
dalai szintén sokakat táncra
csábított.
A vendéglátó szervezõk
babgulyással és sajtos pogácsával vendégelték meg az esemény résztvevõit.
A program az éjszakába
nyúló Szaby és Tiby szüreti
bállal zárult, melyre sokan eljöttek, megfogadva a kisbíró
tanácsát: „Mulassunk, vigadjunk mostan egész éjjel!”
m.b.
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Egy tisztes élet margójára
Kámán Gyula bácsi 100 éves!
1913. Az utolsó úgynevezett békeév. A Vasárnapi Újság augusztusi számai hírül adták, hogy az agg uralkodó, Ferencz József az ischli erdõben
vadászott azokban a napokban. A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje szerint az elsõ személyvonat 5.40kor indult a Keletibõl Balatonfüred-Tapolcára. Ady Késõi kurucz énekek címmel írt verset
a hetilapba. A hirdetésekbõl
megtudhatták a kor olvasói,
hogy azok a hölgyek, akik nem
szeretnének elhájasodni, bizalommal használhatják dr.
Deschamp JODHYRINE nevû
soványító készítményét, s hogy
a MÁGNÁS cipõkrém minõsége kitûnõ, tisztít, puhít, fényesít. A halálozási rovat szerint 82 éves korában elhunyt
Giczi, assai- és ablanczkürty
Ghiczy József…
Ennek az I. világháború
elõtti esztendõnek augusztus
24. napján látta meg a napvi-

lágot Nemeshetésen a Kámáncsalád Gyula névre keresztelt
gyermeke. Gyula bácsi 100
éves! Idézhetnénk itt az Omega Petróleumlámpájának egy
mondatát: „Száz év rálépett, ismeri az életet és érti a nagyvilágot”. S valóban. Gyula bácsi
hosszú élete során mintegy
150 év történeti emlékeit raktározta el. Ifjúkora nemeshetési öregjeinek történetei mai
napig is élnek irigylésre méltó,
friss emlékezetében. Napra
pontosan megmondja, hogy
1893-ban három napig verte a
jég a határt. Az aratatlan gabonát ki kellett szántani, viszont a helyére vetett kukorica
ritkán tapasztalt bõ termést
hozott. A község elöljárói akkor határoztak úgy, hogy Jézus
Szent Szíve ünnepét fogadott
ünneppé nyilvánítsák…
Gyula bácsi a község elemi
iskolájában bizonyos Bors Mariska nevû tanítókisasszonytól
tanulta palatáblára karcolni az

Szüreti felvonulás Tófejen

A falu minden utcáját végigjárták.
Az esõs napok között az
idõjárás is kegyeibe fogadta
szeptember 28-án szombaton
a közösségi ház elõtt gyülekezõ felvonulókat Tófejen. 5 ünnepi díszbe öltöztetett lovasszekéren és egy traktoron indult el a felvonulók csapata,
akik között megtalálhattuk a
hagyományos szerepeket, a
kisbírót, a csikósokat és a cigányokat is.
A kb. 60 fõbõl álló csapatban a kis óvodásoktól a nyugdíjasokig a falu minden korosztálya képviseltette magát. A

falu minden utcáját végigjárva
hirdette ki humoros szövegét a
kisbíró, amely gyakran csalt
mosolyt a hallgatóság arcára. A
jókedvet csak fokozta a gazdák
kínálata – ki óborral, ki idei
musttal, ki „keserivel” vagy
„murcival” állt elõ. A gazdaszszonyok pogácsával és süteménnyel kínálták a „megfáradt” vonulókat, akik tánccal
és énekkel szórakoztatták a kínálókat.
A faluházba visszaérve közös éneklés és tánc zárta a
programot.

A száz éves ünnepelt, köszöntõi körében.
elsõ betûket, s az írott szó szeretete olyan mélyen megérintette a hajdani kisdiákot, hogy
az olvasás életre szóló szenvedélye lett. A paraszti lét ezernyi megpróbáltatást hordozó
évtizedeiben, az eke szarvához
görbült ujjai könyvek lapjait
pergették a nyugvás ritka óráiban. Most sem merül le a nap
egyetlen egyszer sem az Öreghegy mögött úgy, hogy Gyula
bácsi ne venne könyvet a kezébe. Divatos lektûrök, celebek
viselt dolgait kiteregetõ irományok helyett a történeti, földrajzi, vallási tárgyú könyveket
lapozgatja.
A „százados” ünnepelt fizikálisan is jó állapotban éli napjai gondoskodó családja körében. Jó étvággyal fogyasztja lánya és menye „paraszt gyomorba való” étkeit, alkalmanként
egy pohár bort is elfogyaszt.
Egészségi állapotát tekintve
legnagyobb problémája, hogy
a hallása szinte teljesen cser-

benhagyta. Igaz, azt is felpanaszolja, hogy az udvari fák hûvösébõl nem mindig ismeri fel
az útonjárókat…
A jeles nap idején szinte
egymásnak adták a kiskapu kilincsét a jószomszédok. Jöttek
virággal, apró ajándékokkal,
leginkább jó szóval, hogy további egészséggel megélt esztendõket kívánjanak Gyula bácsinak. Az ünnepnapot követõ
vasárnapon az önkormányzat
képviselõi kopogtak be az ajtón, hogy a község nevében
köszöntsék az ünnepeltet. Nagy
gonddal összeállított ajándékkosárral, illetve személyes ajándékokkal lepték meg a község
legidõsebb szülöttjét. A bensõséges légkörben eltöltött
egykét óra után a község elöljárói azzal búcsúztak, hogy jövõre, az újabb „százas” felváltásakor hasonlóan jó egészségben köszönthetik majd Gyula
bácsit.
f.l.
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„Eredményes intézmény sikereit kell tovább vinnem…”
Vezetõváltás a teskándi iskola élén

Vezetõi munkám a bizalomra épül…
A 2013/2014-es tanév kezdetével új vezetõ került a teskándi Csukás István Általános
Iskola igazgatói székébe Bánfalvi Péter személyében.
– Életem jelentõs részét
gyermekek között, iskolai légkörben éltem le. 1974-ben
kezdtem a tanítást, majd 198185 között a TIT-nél dolgoztam.
Ezt követõen iskolavezetõi feladatokat láttam el Salomváron, majd a Paizs Dezsõ iskolában. 2009-ben a megyei önkormányzat mûvelõdési osztályvezetõi tisztét töltöttem be.

2012-tõl a Zala Megyei Intézményfenntartó Központban,
késõbb az egerszegi tankerület
tanügyi-igazgatási referenseként tevékenykedtem. Ezek az
évek sok tapasztalat szerzésével jártak. A négyéves fenntartói munkát követõen ismét az
iskolában, a számomra oly kedves környezetben folytathatom
tovább a pedagógusi pályámat.
Rálátva az iskolai mindennapokra, szakmai életére, célom,
hogy az egységes tantestülettel
együtt kiváló kapcsolat jöjjön
létre a szülõkkel és a diákokkal

RezsicsökkentésaZala-DepoKft. hulladékszállításidíjainál
Tisztelt ügyfeleink, tisztelt lakosok!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a
rezsicsökkentésrõl szóló 2013. évi LIV. és 2013. évi CXIV.
törvények értelmében 2013. július 1-tõl a kormány által
preferált rezsicsökkentés a hulladékszállítási díjakat is érinti.
A jogszabályok elõírják, hogy a számlán, a színes mezõben
ki kell emelni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkezõ megtakarítás összegét az elszámolt idõszak vonatkozásában, és a 2013. július 1-je óta eltelt idõszakban.
Társaságunk elvégezte a törvényben leírt kötelezettségeket, így a Zala-Depo Kft. szolgáltatási területén élõk a soron
következõ számlájukban már a csökkentett díjakon számlázott
tételeket fogják látni.
A hulladékszállítási díjaknál a csökkentés általános szabálya az, hogy a közszolgáltatás díja nem lehet magasabb a
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékánál.
Tekintettel a helyi sajátosságokra, és az egyes településeken alkalmazott eltérõ mûszaki tartalmú díjakra, a csökkentés
mértéke településenként eltérõ lehet.
Az ezzel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatással
állunk rendelkezésükre elérhetõségeinken:
Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.
Telefon: 92/598-940, fax: 92/312-771
E-mail: info@zaladepo.hu

is. Egy eredményes iskola sikereit kell tovább vinnem, az eddigi megszokott színvonalon –
hallottuk Bánfalvi Pétertõl.
Mint mondja, e kiváló kapcsolat lehetõségét jelzi az is,
hogy a szülõk, a kollégák és a
tanulók részérõl is érezte és érzi a bátorítást, melynek hiányában elállt volna e felelõs beosztás megpályázásától.
–Ebben az átalakuló világban folyamatos változásokkal
kell szembe néznünk, amelyek
érintik a tanmenetet, a pedagógus kollégákat, a gyerekeket
és a szülõket egyaránt. Az
egyik új elem a felsõ tagozatos
diákokra vonatkozik, mely szerint négy óráig az iskolában
kell maradniuk. Az szeretnénk,
hogy ezt a szülõk és a gyerekek ne kényszerként, hanem
segítségként éljék meg. A tanórán a gyerekek osztályként alkotnak egy-egy csoportot, ahol
különbözõ szakkörök, lovaglás, pályázatok eredményeként
tömegsport áll rendelkezésükre. Vidéki iskolaként az alsó tagozatban gurulórendszerû (iskolaotthonos) oktatás történik, a
felsõ tagozatban pedig nem az
iskolapadhoz láncolva folyik a
tanítás, hiszen sport és mûvészeti képzések lehetõsége áll rendelkezésre a 17 településrõl érkezõ
diákok számára. Munkánkhoz
a TÁMOP pályázat eredményeként 81.000.000 Ft támogatást
nyert az iskola. A program
megvalósítása 2013-2015-ig tart
– folytatta Bánfalvi Péter.
Az igazgató által jelzett „Innovatív iskolai fejlesztés” címû
pályázat a köznevelési rendszer megújításának célja. A
program megvalósításának kiemeltebb eszközei kitérnek az
oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújítására, a
pedagógusok szakmai fejlõdésének elõsegítésére, szaktárgyi
tanár továbbképzések megvalósítására, a diákok egészséges
életmódra nevelésére, környezettudatos szemlélet kialakítá-

sára, a helyi társadalmi szervezetekkel való együttmûködésre, a digitális sport- és
egyéb taneszközök fejlesztésére, valamint a megújuló infrastrukturális projektekhez szükséges szakmai fejlesztések kialakítására.
– Terveinkben szerepel a
kisdiákoknál a 3-4. osztályban
a számítógép lehetõségét kibõvíteni. A felsõ tagozatban, a 78.-os diákok esetében az ECDL
vizsga letétele, amelyre már
nem csak szakkör keretében
kerül sor. Természetesen ehhez a szakmai oktatók is rendelkezésre állnak. Én a matematika, fizika és informatika
tárgyakat fogom tanítom az iskola irányítása mellett. Pedagógusi munkám során azt keresem, hogy mi az, ami lendítheti a kapcsolatot, nem pedig
visszahúzza kritikával, s ez igaz
a kollégákra és a diákokra
egyaránt. A hosszú évek során
azt tapasztaltam, hogy a dicséret csodákra képes. Fontosnak
tartom a családi környezetet, a
szülõkkel való partnerségi viszonyt. A minõségfejlesztési
program keretében szorosabb
együttmûködést szeretnék az
önkormányzattal és az óvodával. A város közelsége miatt lényeges, hogy ne vigyék el a
gyerekeket távolabbi iskolába
azt követõen, hogy a szülõ reálisan felmérte és megítélte,
hogy mi az, amivel a Csukás
István Általános Iskolában találkozik. Ez évtõl három új pedagógus kezdte meg a munkát
az intézményben, biztosítva
így a délutáni ellátást is a 230
fõs tanulólétszám számára. A
felsorolt változások, tervek és
a meglévõ értékek birtokában
optimistán nézek a következõ
évek feladatai elé. A vezetõi
munkám a bizalomra fog épülni. A szakmai, személyi és lelki
háttér mindehhez adott, a személyemet érintõ kedvezõ fogadtatást pedig érzem.
Török Irén

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824
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Vigasság szüret idején Gellénházán

mxm lakberendezés rovata

Szõlõ, mazsorett és mûvészet

A falu kisbírója ezúttal is hírül adta a szüreti tudnivalókat.

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

tott gémeskút egy-egy csodás
módja annak, hogy miként lehet a természetben és a környezetünkben fellelhetõ õszi
„kellékeket” ügyesen, kreatívan
felhasználni. Végül a bíráló bizottság javaslata alapján minden ötletes munka készítõje
oklevelet és édességet kapott
jutalmul. A falon a helyi iskola
elsõ osztályos kisdiákjainak alkotásai sorakoztak.
– Õk síkban dolgoztak, elsõként a hátteret alakítva ki,
így készült el a zöld terület és

Eladó ingatlan Fertõhomokon
Sopron és az osztrák határ közelében,
Fertõhomokon eladó
egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserépkályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.

Nagylengyel
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Gellénházán hagyomány,
hogy minden esztendõben kicsik és nagyok összegyûlnek,
és ünneplik az õszi munkák jelentõs mozzanatát, a szõlõ szüretelését.
A kora délutáni órákban a
település központjában lévõ
tér traktorok zajától volt hangos. A feldíszített jármûveket
mazsorett csoport vezette. A
mûvelõdési Ház elõtti téren a
kisbíró adott hírt az idei szõlõtermésrõl. A jármûveken ülõ lányok, asszonyok éneke hangzott
szerte a gellénházi utcákon.
A szervezõk felhívása a község alkotni vágyó gyermekihez
és felnõtt lakosaihoz szólt. A
dr. Papp Simon Általános Mûvelõdési Központban kiállított
mókás bábok, tökbõl kivájt cipõk, paprikából faragott virágok, papírdobozból álló, nádtetõvel fedett „Matula kunyhó”
várta a kíváncsi tekinteteket és
a zsûri értékelését.
Arrébb kukoricából kirakott udvar és nádból kialakí-

a felhõs ég is. Ezt követõen kerültek rá a papírra a különbözõ magok, termések, amelyek
végül ilyen szép képek születését eredményezték – kaptuk a dicsérõ szavakat Fitos Józsefnétõl, a helyi elsõsök tanítójától.
Mindeközben a szüreti „karaván” visszatért indulási helyére, majd a nap kulturális bemutatókkal folytatódott a mûvelõdési házban. Ez alkalommal is a település mûvészeti
csoportjai lepték meg a közönséget az alkalomhoz köthetõ
zenés-táncos összeállításaikkal.
A sárguló levelekkel és tökkel,
kukoricacsuhéval díszített színpadon fellépett az Orchidea
Kamarakórus és a Vajda József Népdalkör, valamint a Gellénházi Nyugdíjas Néptánccsoport. A mûsor a Spontán
Duó és a Zalai Táncegyüttes
produkciójával folytatódott a
késõ délutáni órákban.
Az ez évi gellénházi szüreti
felvonulást õszi mulatság, sok
embert vonzó vigadalom követte utcabál formájában, a helyi presszó és a Három Fenyõ
szervezésében.
Török Irén

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

Fõzni jó!
Húú, ez nagyon jó lett!...
András és családja az otthonukkal úgy volt, mint az
autójukkal. Az elején még
minden nagyon szép volt és
örültek neki. Aztán az évek
elõrehaladtával jöttek a problémák. Már nem olyan szép,
megkopott, divatjamúlttá vált.
Az igényeik is megváltoztak,
több helyre lenne szükségük. Ennek otthonuk már
nem tud megfelelni. A kisebb- nagyobb bosszantó
kellemetlenségek miatt egyre kevésbé érezték jól magukat otthonukban.
Pedig megérdemelnék a
sok munka után, hogy jó
érzéssel lépjenek be az ajtón. Sebaj, gondolta András
és lelkesen berohantak egy
lakberendezési áruházba és
vettek néhány kiegészítõt.
Otthon azonban kénytelenek voltak belátni, hogy a
várt eredmény elmaradt. Ettõl még sok minden nem
változott. Ennél többre van
szükségünk – mondta András. De hogyan lehetne ezen
a helyzeten változtatni? Felesége szerint: – egy olyan
cégre van szükségünk, amely
megérti, hogy mi a problémánk, amelynek vannak
jó ötletei, amely nem csak
tervezni tud, de le is tudja
gyártani. De ami a legfontosabb: – látványterven tudja számunkra is érthetõen
megmutatni, hogyan néz ki
otthonunk az átalakítás után.
Ezért András minket választott. Az átalakítás nekünk sem egyszerû feladat,
de egy mondat miatt szívesen vállaljuk. Amikor elkészül, ügyfelünk csak ennyit
tud mondani: – húú, ez nagyon jó lett!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
www.mxm.hu
30/9163016
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Falunap volt Nagylengyelben

Telt ház elõtt léptek fel a szereplõk.
Múlt és jövõ egy napon, hajfonás várt a szépülni vások-sok programmal, jókedv- gyókra. A kézmûveskedni szevel. A nagylengyeli falunapi retõk divatos virágos kitûzõket
program keretében került sor készíthettek.
7 csapat versenyzett a fõa Hõsi emlékmû újraszentelésére a délelõtt folyamán. A zõversenyen, ahol kitétel volt,
jövõt a Nagylengyelért Köz- hogy minimum három helyalapítvány által pályázott kö- ben termett, nevelt, lõtt, gyûjzösségi park átadása szimbo- tött élelmiszert kellett felhaszlizálta. A Katalizátor program nálni. Az ízek mellett a tálalást
keretében (számos rendez- is pontozta a polgármester
vény mellett) park és sportpá- asszonyokból álló zsûri. Verlya került kialakításra a Fia- senyen kívül további három
talok Lendületben Program tá- finom ételt készítettek. Nagy
öröm volt, hogy minden kormogatásával.
A gyerekek egész nap a ha- osztályból fõztek csapatok, kötalmas ugráló várban vezethet- zösségek.
Akik nem fõztek, azok sem
ték le fölösleges energiájukat.
Arcfestés, csillámtetoválás és tétlenkedtek, a falukutatás kefalunkban elõször különleges retében mindent megpróbál-

tak megtudni a Nagylengyelrõl. Az érdekes és vicces vetélkedõ keretében két óra alatt
többek között esküvõi fényképeket, pecséteket gyûjtöttek,
megkeresték a falu legidõsebb
emberét, villanyoszlopokat számoltak és olyan dolgokat tudtak meg a faluról, amit sosem
gondoltak volna.
Az egészséges életmód iránt
érdeklõdõk Németh József természetgyógyász elõadását hallgathatták Só, víz, zsír címmel.
A tollaslabda bajnokságnak
a szél nem kedvezett, de így is
megtaláltuk az idei év bajnokait.
Este színvonalas másorral
vártuk a helyi és környékbeli
vendégeket. Fellépett a Tini

Girls, a Petrikeresztúri Fiatalok, a Kerka Álom Tánccsoport, Szalay Ráchel énekelt, a
Szarkaláb néptánccsoport a
mûsorát követõen rövid táncházat tartott. Majd az est sztárvendégei Papp Rita és Bodnár
Attila szórakoztatták a kicsiket, nagyokat a jól ismert régi
slágerekkel. A retro érzést nem
hagytuk veszni, éjszakáig táncoltunk a buliban.
Bízunk benne, hogy mindenki talált olyan programot a
falunapon, ami igazán közel
állt hozzá. Köszönjük a sok-sok
segítséget mindenkinek, aki szervezett, fõzött, fellépett, játszott,
alkotott az idei falunapon.
B.L.

Szüreti mulatság
– gesztenyével és dióval „dúsítva”
Petrikeresztúron az idei
esztendõben a szüreti hangulathoz nemcsak a szõlõ ünnepe tartozott. Dió - és gesztenye
fesztivállal is készültek a kavalkádra.
Csaknem 20 éves hagyományra tekint vissza a szüreti
felvonulással egybekötött program Petrikeresztúron – utalt a
kezdetekre Gérczei Mónika
polgármester.
A dió- és gesztenye fesztivál
ünnepe kora délután a kultúrházban rendezett játékos, fejtörõ ügyességi vetélkedõvel
vette kezdetét. A megmérettetésen a térség települései közül Lickóvadamos, Ormándlak, Nagylengyel, valamint a
helyiek képviseltették magukat. A 4 falu 6 csapattal állt ki a
vetélkedõn egymás ellen. A
versenyt végül a petrikeresztúri színjátszók nyerték. A második helyen az ormándlaki
csapat végzett. A képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a
nagylengyeli csoport állhatott

fel. Ormándlak vállalta, hogy
jövõre folytatja a dió- és gesztenye fesztivál megrendezését,
ahol természetesen az idei
vendéglátó Petrikeresztúr is
vendég lesz.
A délutáni órákban Petrikeresztúr apraja és nagyja izgatottan várta a hagyományos
szüreti felvonulást, ahol a kisebbek pogácsát, süteményt és
kalácsot, míg a felnõttek bort
kaptak kóstolóba. A nézelõdõk
kortól és nemtõl függetlenül
ajándékba kaptak egy-egy táncot a traktorokon és szekéren
daloló jó hangulatú vonulóktól.
Az egy órás, a teljes falut
végigjáró szüreti felvonulást
követõen ismét a mûvelõdési
házban gyülekeztek a helyiek
és a térség falvaiból érkezett
vendégek. Este 6 órától a
szüreti mûsor fellépõinek tapsolt a lelkes publikum. A gyermekek õszi dalokat és verseket
adtak elõ, de humoros jelenetekben sem volt hiány Ju-

A legkisebbek is hangos nótaszóval invitálták a helyieket az
esti szüreti bálba.
liska és Mariska néninek (a
két pletykás asszonynak) köszönhetõen. Az idei petrikeresztúri szüreti mulatság vendég fellépõje volt a Cserta
Néptáncegyüttes, Gubinecz Ákos
népdal énekes és a helyi színjátszó csoport tagjai.
Az édesszájúak sem maradtak finomság nélkül, hiszen
gesztenyés és diós alapú süte-

mények versenyét is meghirdették a program keretében.
Összesen 13 féle édesség érkezett a petrikeresztúri szüreti
mulatságra.
A finomabbnál finomabb
sütiket közösen fogyasztották
el a fellépõk és a vendégek,
majd hajnalig ropták a táncot a
szüreti bálban Petrikeresztúron.
Zsuppán Beáta
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Rengeteg munka és egy jó asszony a háznál
– avagy a hosszú élet titka
Léránt István 1923. július
22-én látta meg a napvilágot
Ormándlakon és jelenleg is a
településen él feleségével, Margit nénivel.
Gyermekkorára úgy emlékszik, hogy nagy szegénységben
teltek az évek, de annál nagyobb szeretet és megbecsülés
jellemezte hétköznapjaikat. Büszke arra, hogy viszonylag korán
besegített a családi kassza gyarapításába, hiszen már 12 éves
korától folyamatosan napszámos munkát vállalt a helyi kastélyban. Felesége, Margit néni
büszkén újságolja, hogy a harmincas években a férje még
gyermekként segédkezett a
megyehatár felmérési munkálatainál.
Pista bácsi, miután elvégezte a kötelezõ 6 elemi iskolát,
sofõr tanfolyamra ment Nagykanizsára 1944-ben. Azt mondja: azzal a nem titkolt céllal
vállalta a hivatásos gépjármûvezetõi vizsga megszerzését,
hogy a háborúban elkerülje a

gyalogságot és harckocsizóként teljesíthessen szolgálatot.
Ez sikerült is neki – tette
hozzá.
A gyaloglásból azonban a
szolgálaton kívül mégiscsak
kivette a részét katonatársaival
együtt, hiszen Kassáról gyalog
kellett hazajönniük Zalába.
Hadifogságba esett, gyalogosan bejárta Stájerország nagy
részét, Münchent, valamint annak környékét. Nagy vágya,
hogy még egyszer lássa azt a
vidéket, amely egykoron fogságban tartotta.
A háborút követõen saját
családi gazdaságában élt hoszszú éveken át. A gellénházi
olajosoknál 31 éven át dolgozott és 1983-ban ment nyugdíjba.
Családi életérõl szerényen
annyit árul el, hogy viszonylag
késõn, 31 évesen vette el feleségül Margit nénit, akivel
azóta már az aranylakodalmukon is túl vannak. Büszkék két
lányukra, 4 unokájukra és 5

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

2 gyermekük, 4 unokájuk és 5 dédunokájuk van.
dédunokájukra, akik mindenkor erõt adnak nekik a legnehezebb idõszakokban is.
Pista bácsi a falu életében
is meghatározó közösségi szerepet tölt be, hiszen a rendszerváltást követõen 12 éven át
aktív tagja volt a helyi képviselõ-testületnek.
Arra a kérdésre, hogy mi a
hosszú élet titka, azt válaszolja:
sokat kell dolgozni, hogy mindig értelme legyen a minden-

napoknak. Kell hozzá türelmes
és nyugodt személyiség, de bevallja, ez nála nem mindig volt
meg. Hozzáteszi: ha Margit néni nincs mellette jóban és
rosszban, nem támogatja mindenben, akkor nem élhetne 90
évesen is olyan teljes életet,
mint akár 30 évvel korábban.
Panasza csak egy van: sokszor
nagyon fáj a lába, de arról már
szinte nem is vesz tudomást.
Zsuppán Beáta

Képesség...

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB DDR3
Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW, 450 W Ház 64.900 Ft
Asus P8B75-M alaplap, Intel Core i3-3220 3.3 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, Samsung DVD-RW,
420 W Ház, HD6670 1 GB DDR5 VGA 115.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO G500 59-390048 15,6"/Intel DC Pentium
2020M 2,4GHz/4GB/500GB/DVD író/ notebook
99.990 Ft
HP 250 G1 H6E16EA 15,6"/Intel Core i3-2348M
2,3GHz/4GB/500GB/DVD író notebook
111.111 Ft
ASUS X550CC-XO132D 15,6"/Intel Core i3-3217U/
4GB/500GB/szürke notebook
129.990 Ft
Navon Platinum Explorer 7" 8GB GPS tablet tablet 27.900 Ft

– Szegény Gyurcsány Ferit kitették a brancsból, pedig
esküszöm, jobban táncol, mint a Mesterházy vagy a Bajnai!...
Rajz: Farkas László

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól!
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok

Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
www.bestbyte.hu/fotoszolgalat

és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

www.zalatajkiado.hu
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A munka is segített

Ujj Tibor polgármester köszöntötte Juliska nénit.
Bödében több szépkorú
gyarapítja a nyugdíjasok táborát. A település legidõsebb
lakója, Csentericz Balázs 98.
életévében jár, húsznál is többen vannak nyolcvan év felett, és négyen kerülték már el
a kilencvenet. Makasics Ferencné a napokban töltötte be
a 90. évét, a település nevében
ebbõl az alkalomból Ujj Tibor
polgármester köszöntötte, aki
átadta a miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló oklevelet
is. Juliska néni születésétõl
fogva a településen él, és amíg
bírt, végig a földeken dolgozott. 1983-ban ment nyugdíjba, de férjét korán, 1990ben vesztette el. Kisebbik fiával él együtt, és nagy a család:
három gyermek, 6 unoka és 7
dédunoka veszi körül.

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

– Sokat kapáltam, aratni,
szõlõhegyre jártam. Segítettem
másoknak, aztán utána õk is
visszasegítettek. Annak idején
nem nagyon pihentünk, a
kezünknek is bírnia kellett a
sok munkát. Ugyanúgy dolgoztunk, mint a férfiak, nem volt
különbség. Nehéz most, mert
fiatalként az ember mindig
sürgött-forgott, most meg csak
bent a házban vagyok. A családból többen is voltak 90
évesek, de talán a mozgás is
segített, hogy ennyi évet meg-

éljek – mesélte Juliska néni,
aki rejtvényt fejt, a világ eseményeirõl a tévé, rádió és újságok által tájékozódik.
Juliska néniék a háztájiban
mindent megtermeltek, teheneket, disznókat tartottak. Venniük szinte semmit nem kellett, mert a tejet, túrót, tejfölt
és a húst otthon a családnak
elõállították. Véleménye szerint a mai világ se pergõsebb a
réginél, de a kétkezi munkát
sok helyen felváltották a gépek.
Pataki Balázs

Egy szép hagyomány folytatódott
Ezüstérmes lett a Zalavíz a negyvenedik sportnapon
Második helyezést ért el a
Zalavíz Zrt. csapata az öszszesített versenyben a 40. alkalommal megrendezett Öt
Vízmû Sportnapon. Megvédte
bajnoki címét a Büki Gyógyfürdõ Zrt., így a vándorserleg
visszakerült újabb egy évre
Bükfürdõre. A jubileumi rendezvény kitûnõ hangulatban
és sérülésmentesen zajlott le.
Immár negyven éves múltra tekint vissza a Délzalai Vízés Csatornamû Zrt., a Soproni Vízmû Zrt., a Vasivíz Zrt., a
Zalavíz Zrt. és a Büki Gyógyfürdõ Zrt. sportversenye,
amely minden évben más
helyszínen kerül megrendezésre. A Zalavízet érte a megtiszteltetés, hogy a negyvenedik sportnapon Zalaegerszegen látta vendégül a sportküldöttségeket szeptember 7-én.
A zalai megyeszékhelyre
érkezõ 300 vendéget Gyutai
Csaba polgármester köszöntötte elsõként, ezt követõen
Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megnyitotta a
jubileumi sporteseményt. Beszédében elmondta, hogy a
négy víziközmû szolgáltató
vezetõje az év elején úgy döntött, hogy a szektort érintõ
törvényi változások ellenére
is tovább ápolják az évtizedes
hagyományokat, azonban jóval szûkebb költségkeretet
biztosítottak a rendezvénynek.
Hat helyszínen összesen
nyolc sportágban mérték öszsze erejüket a csapatok. Több
sportágban külön rendeztek
nõi és férfi versenyt, így
összesen tizenegy csoportban
zajlottak a küzdelmek. Az

összesített végeredmény úgy
került meghatározásra, hogy
sportáganként 1-5-ig pontozták a csapateredményeket, az
elsõ helyezett kapott öt pontot, az ötödik pedig egyet. A
legmagasabb pontszámot elérõ résztvevõ a Büki Gyógyfürdõ Zrt. csapata lett, kiélezett küzdelemben – mindössze
két ponttal megelõzve a házigazda Zalavíz Zrt.-t. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a Soproni Vízmû állhatott, negyedik helyezést ért el a Vasivíz, ötödikként pedig a Délzalai Víz- és Csatornamû végzett.
Ezen a napon vesztes nem
volt, hiszen a nyugat-dunántúli régió víziközmû szolgáltatásáért felelõs vállalatok munkatársai tovább ápolhatták

szakmai- és baráti kapcsolataikat, melyekbõl ez a rendezvény oly sokat adott az elmúlt
négy évtized során.
Az ünnepélyes díjkiosztó
végén Nagy András átadta az
Öt Vízmû Sportnap vándorzászlóját Zelles Zsoltnak, a
Vasivíz stratégiai igazgatójának, aki megerõsítette, hogy a
hagyomány 2014-ben Szombathelyen tovább folytatódik.
Összesített csapatvégeredmény: 1. Büki Gyógyfürdõ
Zrt., Bükfürdõ 36 pont, 2.
Zalavíz Zrt., Zalaegerszeg 34
pont, 3. Soproni Vízmû Zrt.,
Sopron 29 pont, 4. Vasivíz
Zrt., Szombathelyen 28 pont,
5. Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., Nagykanizsa 20 pont.
(x)

2013. szeptember
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Ebadta kölyke

– Hiába nyomja a kormány a pedagógusoknak a lóvét,
attól a matekdoli még nem marad el!...

Szocik lent

Hónaptól hónapig…
– Nem értem, mit tökölõdnek ennyit odafönn a górék
ezen a miniszterelnök-jelöltségen? Fel kell dobni egy bélást:
ha fej, Mesterházy, ha írás, Bajnai...

Legalulról nézve

Közép-Zala
kö zéleti

havilap

IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu
Közép-Zala

– Lehet, hogy makroszinten már megmozdult valami, de
a kidobott cuccokon még nem érezhetõ...

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
ADVENTI AJÁNLATOK
Prága
Nov. 30-Dec. 2.
Zakopane és Krakkó
Dec. 6-8.
Bécsben-Schönbrunni Kastély
Nov. 30.
Salzburg
Dec. 7.
Mariazell
Dec. 8.
Hallstattban és St. Wolfgang
Dec. 21.

Zalaegerszeg
34.900 Ft/fõ
35.900 Ft/fõ
5.700 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ
7.000 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
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

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

Flabi és Masszázs Szalon - Teskánd
tel.: +36 30 447 7050

Napi 10 perc FLABéLOS edzés = 50 percnyi normál edzés utcai ruhában.
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

- támadja a narancsbõrt,
- gyors kalóriaégetés,
- centikben mérhetõ átalakulás,

Polgári búcsúztatás

- cukorbetegeknek, javítva a végkeringést,
- csontritkulásban szenvedõknek.

www.teskandiflabi-hu.webnode.hu

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

8992 Teskánd, Petõfi u. 82.

Masszázs Szalon
Antalné Tóth Zsuzsanna
tel.: +36 30 452 5790
• frissítõ, relaxáló,
• cellulit kezelõ, alakformáló masszázs

Köröm Stúdió

HIRDETÉSÉT
feladhatja a Közép-Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Plecskóné Zsáli Katalin
tel.: 36 30 331 0921
• pedikûr, manikûr, mûköröm

