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A magyar kultúrát ünnepelték
Horváth László igazgató
köszöntõje érintette e neves
dátum jelentõségét, kiemelve
a kultúra szerepét, majd a
település diákjai és mûvészeti
csoportjai álltak színpadra.

Tánc, zene, versek sora került így a nézõk elé, egyéni és
csoportos elõadások formájában, köztük a kultúra színes
tárházával kapcsolatos idézetek,
(Folytatás a 2. oldalon)

Mezõgazdaságról határok nélkül
Az iskola gyermekkórusa Kölcsey Ferenc képmása mellett
énekelt.
Immár 25 éve minden esztendõben, január 22-én, szerte
az országban hazánk kulturális
élete kerül a középpontba.
A Himnusz szerzõjéhez,
Kölcsey Ferenchez köthetõ e
nap jelentõsége, hiszen 1823ban ekkor fejezte be a költemény kéziratát, amely nemzetünk imájává vált. A nemzet
Himnuszának
születésnapja,
egyben a Magyar Kultúra Napja is 1989-óta, melyet kisebb-

nagyobb közösségekben, tanintézményekben, irodalmi estek, mûvészeti elismerések átadásának keretében, színes
programok sokasága tesz emlékezetessé és tartalmassá.
Gellénházán a késõ délutáni órákban, a község mûvelõdési házában vette kezdetét az a kulturális esemény,
ahol elsõként kicsik és nagyok
részvételével a Himnusz csendült fel.

Elsõ ízben, de hagyományteremtõ szándékkal rendeztek
szakmai napot agrár szakembereknek, meghívottaknak
Kisbucsán a helyi tornateremben. A rendezvényre a Muravidékrõl és Erdélybõl is érkeztek elõadók.
A határokon átívelõ mezõgazdasági szakmai napot házigazdaként Takács Ferenc, Kisbucsa polgármestere nyitotta
meg, aki örömmel nyugtázta,
hogy az elsõ, Kárpát-medence
több pontjára is kiterjesztett
fórumra és az ott elhangzottakra a decemberi idõjárás ellenére sokan voltak kíváncsiak.
A Nemzetstratégiai Intézetnek a küldetése az, hogy tartalmat adjon a nemzetegyesítés folyamatának. A nemzetegyesítés közjogi szempontból
megtörtént a kettõs állampolgárság intézményének kiterjesztésével, de nagyon fontos,
hogy a nemzeti integrációnak
tartalmat adhassunk az élet
minden területén – nyilatkozta lapunknak Szász Jenõ, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke. – A nemzeti integráció azt jelenti számunkra
is, hogy összefüggõ Kárpátmedencei rendszereket építünk a társadalmi életünk berendezkedése szerint. Ilyen
például az oktatás, a kultúra
vagy éppen a szociális háló
vagy a gazdaság. A közös gazdasági teret nézve az agrárium
egy húzóágazat, ezért a kisbucsaihoz hasonló szakmai programok minél gyakoribb megrendezése kulcsfontosságúnak nevezhetõ – fogalmazott
Szász Jenõ.
Jakab István, a Magyar
Országgyûlés alelnöke, egyben

Kisbucsa polgármestere örömmel látta a nagy érdeklõdést.

a MAGOSZ elnöke lapunk kérdésére elmondta: egy olyan
idõszakban vagyunk, amikor
lezárul egy 7 éves uniós költségvetési periódus és ezután
indul egy következõ 7 éves
ciklus. A közös agrárpolitika fõ
számadatait ismerjük és a ehhez kapcsolódó jogszabályok
is most készülnek és a jövõre
most kell felkészülni. Elsõdleges cél, hogy a rendelkezésre
álló források valamennyi magyar polgár érdekében okosan,
ésszerûen kerüljenek felhasználásra. A mezõgazdasági témákkal foglalkozó fórumok
egyebek mellett arra is remek
lehetõséget kínálnak, hogy a
jelenlévõk – akár csak a közönség soraiban – elmondhassák
hasznos információikat, javaslataikat amelyek az ágazatot
érintõ programok kidolgozásánál figyelembe vehetõk –
(Folytatás a 2. oldalon)
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Mezõgazdaságról határok nélkül
bocsátanak a gazdálkodó rendelkezésére, ha a földtulajdonos a növénytermesztés és a
földmûvelés mellett állatok tenyésztését is vállalja. Ez azért is
nagyon fontos, hiszen Európaszerte nagy szükség lesz a
jövõben is a különféle minõségi húsfélékre, továbbá a növényi termékekre egyaránt. Vigh
László kihangsúlyozta: a kormányzat ezen területekre ho-

zott döntéseinek valós, pozitív
hatása több év vagy évtized
után lesz igazán látványos és
érezhetõ.
A több órán át tartó szakmai napon résztvevõk „Széchenyi István európai országokban” címmel egy vándorkiállítást is megtekinthettek
a kisbucsai tornaterem falai
között.
Odonics Zsuppán Beáta

A magyar kultúrát ünnepelték
Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg a szakmai napot.

(Folytatás az 1. oldalról)
tette hozzá Jakab István. A
MAGOSZ elnöke szerint az önfenntarthatóság egyik legfontosabb pillére is a mezõgazdasághoz köthetõ, vagyis a családi gazdaságok élénkítése a további fõ tervek közé tartozik,
ezen belül pedig a fiatalabb
generáció bevonása az agráriumban szintén fontos feladatként fogalmazódik meg.
Nagyon nagy kincs a föld,
nagyon fontos mindannyiunk
számára, hogy megvédjük és
jól sáfárkodjunk vele – nyilat-

kozta lapunknak Vigh László, a
térség országgyûlési képviselõje, Felsõrajk polgármestere
aki elõadóként is jelen volt a
fórumon. A magyar kormány
elsõdleges célkitûzése a mezõgazdaság tekintetében a kis és
közepes családi vállalkozások
létrehozásának szorgalmazása.
Az állam másik kiemelt fontosságú feladatának tekinti,
hogy a családi gazdaságok a
földmûvelésen túl foglalkozzanak állattenyésztéssel is, hiszen vannak bizonyos földterületek, amelyeket csak úgy

(Folytatás az 1. oldalról)
például Ábrányi Emil sorai:
„Hatalmas, szép, nyelv/Magyarnak nyelve!/Maradj örökké/Nagy és virágzó!/Kísérjen
áldás/ amíg világ áll!”
Szabó Lõrinc „Olvasás” címû mûvének sorait hallottuk,
majd táncos és dalos produkciók következtek. A verssorok,
idézetek utaltak a tudományra,
hazaszeretetre, a mûvészet különbözõ ágaira, azok mûvelõire, és persze a befogadó közönségre: „Értõ közönség nélkül nincs mûvészet…” Mindezen gondolatok többek közt
gitármuzsika és furulyaszó kí-

séretében hangzottak el, Ádám
és a lányok, valamint Sylvester
Sára közremûködésében.
A prózai fellépéseket követõen Gellénháza méltán elismert mûvészeti együttesei, a
Galagonya Citerazenekar, a
Vajda József Népdalkör és az
Orchidea Kamarakórus, valamint a dr. Papp Simon Általános Iskola diákjaiból álló énekkar összeállítása járult hozzá az
emlékezéshez.
A helyi iskola tanulóinak
igényes rajzaiból készült kiállítás nemzetünk, és idegen népek kultúrájából merített.
Török Irén

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ
Máj. 1-4.
48.900.-Ft/fõ
DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL
Máj. 2-4.
47.300,-Ft/fõ
PRÁGA gazdagon
Máj. 16-18.
39.900.-Ft/fõ
MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)
Máj. 22-26.
79.900,-Ft/fõ
KARINTIA csodái
Máj. 30 - Jún. 1.
41.500,-Ft/fõ
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)
Jún. 4-8. (Pünkösd)
71.900,-Ft/fõ
Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 5-9. (Pünkösd)
74.500,-Ft/fõ
BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)
Júl. 2-12.
239.900,-Ft/fõ
Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat,
hogy megjelent 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A harmadik rezsicsökkentés – három lépésben
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel
A Fidesz január 24-én tartott frakcióülésén döntés született arról, hogy három lépésben folytatódik a rezsicsökkentés. Április 1-jétõl a gáz ára
6,5 százalékkal, az áramé szeptember 1-jétõl 5,7 százalékkal,
a távhõ ára pedig október 1jétõl 3,3 százalékkal csökken.
Az újabb rezsicsökkentésrõl nyilatkozott lapunknak
Vigh László zalai országgyûlési
képviselõ.
– A baloldal a válság terheit
a lakosságra hárította. A Gyurcsány-Bajnai kormányok idején 15 alkalommal emelkedett
a gáz ára. 2002 és 2010 között
a gáz ára háromszorosára nõtt,
az áramé pedig megduplázódott. A szocialisták miatt
2010-ben minden ötödök háztartás jövedelmének több mint
egyharmadát költötte lakásfenntartásra. Ez közel 2 millió
ember mindennapi életét tette
nehezebbé. A fõleg külföldi
tulajdonú energiacégek éveken át óriási profitot termeltek. 2011-ben az áramszolgáltató vállalatok nyeresége 31
milliárd forint volt. A szocialisták egyes külföldi cégeknek
hosszú évekig 8 százalékos
extraprofitot garantáltak. Az
európai országok közül a vásárlóerõt figyelembe véve Magyarországon volt a legmagasabb
a gáz és az áram ára – mondta
elöljáróban a képviselõ.
– Miért kerülhetett sor rezsicsökkentésre?

Vigh László
– A rezsicsökkentést azért
lehetett megvalósítani, mert a
Fidesz-KDNP más szemlélettel
állt hozzá a rezsiárakhoz, mint
ahogyan azt a Gyurcsány-koalíció különbözõ kormányai tették 2002 és 2010 között. A
Gyurcsány-koalíció gondolkodásának a középpontjában az
állt, hogy a rezsi, a közmûszolgáltatások profitorientált
szolgáltatások. A Fidesz és a
KDNP viszont egyértelmûen
kimondta: a közmûszolgáltatók monopóliumok, ennek megfelelõen nem profitorientált,
hanem nonprofit szolgáltatásként gondolnak rájuk. A nonprofit közmûszolgáltatásokról
szóló törvény még ebben a

ciklusban elkészül, de azt javasolják, hogy a választók döntsenek róla április 6-án. Ha a
szavazók a Fidesz-KDNP képviselõjelöltjeit támogatják, akkor a parlamentben el fogjuk
fogadni ezt a törvényt, és ezzel
véglegessé tesszük, hogy Magyarországon a rezsi nonprofit
szolgáltatás.
– Az április 6-i országgyûlési választásra a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt
Önt javasolta Zala megye 1-es
számú
választókerületének
képviselõ-jelöltjévé…
– Az Országgyûlés a kormányprogramnak
megfelelõen átalakította és leegyszerûsítette a választási rendszert,
így 386 helyett csak 199 képviselõ lesz a következõ parlamentben 2014-tõl. Ennek köszönhetõen jelentõsen olcsóbb és hatékonyabb lesz a
mûködés. Az átalakítás következtében Zala megyének így a
jövõben 10 helyett csak 3 országgyûlési képviselõje lesz,
azaz a törvény három nagy
választókerületet alakított ki a
megyében. Ezek közül az 1-es
számú választókerület 76 településbõl áll, benne 3 várossal
(Zalaegerszeg, Lenti, Zalalövõ)
és 73 faluval. Ennek a nagy
kiterjedésû választókerületnek
eddig három kormánypárti
képviselõje volt: dr. Gyimesi
Endre, Pintér László és jómagam. A ciklus közben az álta-

lam nagyra becsült dr. Gyimesi
Endre és Pintér László – akik
nagyon sokat tettek a körzetükért – jelezték, hogy a 2014-es
választáson már nem kívánnak
újra indulni. Ezért a Fidesz és a
KDNP ebben az új, nagy választókerületben mûködõ helyi szervezetei egyhangúlag
engem jelöltek képviselõnek.
Számomra nagy megtiszteltetés, hogy már 8 éve képviselhetem a zalai embereket az
Ország Házában. Közös összefogással sok fejlesztést értünk
el az utóbbi években: a zalaegerszegi ipari parkban újabb
munkahelyeket teremtettünk,
megnyitottuk a vállalkozások
számára a Zalaegerszegi Inkubátorházat, sikerült a jó kormányzati kapcsolatoknak köszönhetõen 1,3 milliárd Ft-os
többlettámogatást kiharcolni a
megyeszékhelynek, hamarosan
elindul a kórház újabb fejlesztése, de Lentiben, Zalalövõn és
több kistelepülésen is történtek fejlesztések. A következõ
években javítani kell a zalaegerszegi térség közlekedését.
A városokban és a falvakban
élõk érdekében növelnünk
kell a munkahelyek számát. Én
ezen szeretnék dolgozni a következõ ciklusban, amennyiben a zalai emberek engem
választanak a térség országgyûlési képviselõjévé. Folytatni
szeretném a közös munkát,
hogy Zala megye képviselete
erõsebb legyen Budapesten!

Zala megye lehetõségei
A hagyományoknak megfelelõen január 7-én a Hevesi
Sándor Színházban tartott újévi fogadást a Zala Megyei
Önkormányzat.
Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke beszéde elején kiemelte:
– Lezárult az önkormányzatok és az önkormányzatokkal
kapcsolatban volt intézmények rendszerének átalakítása.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy
a megyében jól alakult, köszönet a folyamatban résztvevõk együttmûködésének. Nyilván voltak nehézségek, egy-két
megoldandó kérdés még maradhatott, de közös érdekünk,
hogy a megyei intézmények jól
és hatékonyan mûködjenek,
ezt segítik a kormányzati intézkedések is, a törvényalkotás, melynek eredményeképpen nem csak nagyobb mûködési fennakadások nem voltak, hanem már a kormányzati
szektorban elsõsorban az okta-

tás, de az egészségügy és a
szociális területen is emelkedtek a bérek. Ma már az önkormányzati rendszer sincs válságban, elsõsorban azért, mert a
kormányzat átvállalta az adósságok terheit. Kétségtelen, hogy
az új finanszírozás – különösen a kisebb településeknél –
okoz nehézségeket, így a jövõben a finanszírozást itt pontosítani kell. Sikerként beszélhetünk az önkormányzatok fejlesztéseirõl, az uniós pénzek
felhasználásáról, habár különösen a kisebb településekre
kevesebb jutott, így az új ciklusban ezen javítani kell.
A közgyûlés elnöke elismerõen szólt a zalai emberek
munkájáról:
– Komoly sikereket érnek
el az oktatás, a mûvészet területén és köztudomású, hogy
kiváló középiskoláink vannak.
Köszönet mindazoknak, akik a
tavalyi évben is öregbítették
hírnevünket.

Beszéde végén a tennivalókat említette az elnök:
– A megyei önkormányzatnak a jövõben komoly fejlesztési feladatai lesznek, átalakításuk után ide tartozhat a Széchenyi Programiroda, január 1-tõl
már résztulajdonos az RFÜben és nagyobb szerepet vállalhat a vidékfejlesztési programokban is. Az elmúlt évben
elfogadtuk a Megyei Fejlesztési
Koncepciót, most már a gazdasági részprogramokat, és foglalkozunk a projekt elõkészítésekkel is. Összességében azt
mondhatjuk tehát, hogy sokkal felkészültebbek leszünk az
uniós pénzek fogadására. A
stratégiai célok változatlanok,
a megyei jogú városok ipari
tengelyeinek, s az egészség- és
gyógyturizmus fejlesztése. Komoly elõrelépésre van szükség
a kisebb településeknél, ahol
ma a mezõgazdaság, a megújuló energia, a helyi termelõk
támogatása, a falusi turizmus

Manninger Jenõ
és a helyi vállalkozók számára
nem csak uniós támogatás,
hanem könnyebb banki hitelezés biztosítása együttesen
eredményezhet elõrelépést.
Manninger Jenõ beszédét
követõen Rigó Csaba kormánymegbízott mondott pohárköszöntõt.
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Környezettudatos életmódra nevelnének
Térségi projektnyitó elõadás Teskándon

A térségi termelõk közül Czett Ferenc teskándi méhész is bemutatkozott.
A Zalai Falvakért Egyesü- én Teskándon szerveztek nagylet hat térségi központot ki- rendezvényt. Utóbbi helyszíalakítva indította el Az értéket nen elõbb a programban résztválasztjuk elnevezésû KEOP vevõ térségi települések Tes6.1.0/B jelû pályázati program- kánd, Boncodfölde, Dobronját. A hálózati nyitórendez- hegy és Milejszeg polgármestevényt Zalaegerszegen tartot- rei mutatták be településüket
ták, mellette Csesztregen, Mu- a hallgatóságnak, majd a tesrakeresztúron, Pakodon, Sár- kándi Csukás István Általános
melléken, Tilajon és január 25- Iskola és a megyeszékhelyi

Mindszenty József Általános
Iskola és Gimnázium vezetõi
üdvözölték a programot. Ezt
követõen Kollarics Tímea koordinátor és Darázsi Zsolt
szakmai vezetõ ismertették a
projektet, majd a térségi termelõk mutatkoztak be. A több
hónapos program témái között szerepel a gazdálkodási
módok és a gyümölcsészet bemutatása, az anyagtakarékosság és újrahasznosítás, az energiatakarékosság, a víztakarékosság, a tudatos vásárlás és
helyi termékek készítése, valamint a humán együttmûködések témaköre is.
– Ez egy teljes megyét átfogó, különbözõ tájegységekben
megjelenõ program, melynél
cél, hogy különbözõ nagyságú,
adottságú falvakból egyaránt
legyenek résztvevõk. Január
végén indultak az elõadások, a
nyitórendezvények mind a hat
térségben lezajlottak, ez az
utolsó. A központokhoz tartozó falvakban hat témában 24
foglalkozást tartunk, minden

településen más témával foglalkozunk majd, ahova várjuk a
környezõ falvakban élõket is. A
központokhoz tartozó általános és középiskolákban ismeretterjesztõ órákat fogunk tartani. Nyáron ifjúsági versenyt
tartunk, ahová a 15-25 év közötti korosztályból várunk térségenként tízfõs csapatokat, és
a versenyzõk hat alkalommal a
térségi központokban fognak
megmérkõzni. A program szeptemberben zárul, az igazi eredmény az lesz, ha az emberek
eljönnek és érdeklõdéssel fogadják a foglalkozásokat. Célunk a
környezettudatos életmódra nevelés, szeretnénk minél több
embernek felnyitni a szemét –
mondta a programmal kapcsolatban lapunknak Darázsi Zsolt,
a program szakmai vezetõje.
A helyszínen lehetõség nyílt
megízlelni a térségi gazdálkodók, termelõk termékeit is.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Az ünnepre hangolódva
Pontosan 10 évvel ezelõtt
döntött úgy a helyi önkormányzat, hogy advent utolsó
hétvégéjén közös karácsonyvárásra invitálják a faluban élõket
a település központi terére. A
rendezvény célja elsõdlegesen
azt volt, hogy a helyben élõk
együtt is készüljenek a szeretet
ünnepére – mesélte a rendezvény létrehozásának történetét
Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere.

A helyiek közös énekléssel,
gyertyagyújtással hangolódtak
a szeretet ünnepének szellemiségére és egy kivetítõ segítségével a 2013-as esztendõ
jelentõs pillanatait idézték fel.
A település karácsonyfáját
már korábban feldíszítették. A
karácsonyvárás idejére tábortüzet is gyújtottak a rendezvény
helyén, ahol a közös beszélgetések során elsõsorban a
régi karácsonyok hangulatára,

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001

A helyiek tábortüzet is gyújtottak a karácsonyváráson.
a legemlékezetesebb ajándékokra és természetesen az
elmaradhatatlan ünnepi menüsorokra emlékeztek a résztvevõk.
Tóth Istvánné tájékoztatott
arról is, hogy ez a karácsonyvárás némileg más volt, mint a
korábbiak, hiszen a helyi óvoda szülõi munkaközössége azzal kereste meg a polgármestert, hogy az oviban szeretnének létrehozni egy sószobát. A
légúti megbetegedésekben jelentõs hatékonyságot produkáló szoba kialakításának fontosságára is felhívták a résztvevõk
figyelmét a rendezvényen és a
jelenlévõk adományokat is elhelyezhettek az erre a célra

felállított standnál. Akik bármilyen módon adakoztak a helyszínen, õk kaptak egy mécsest,
amelyet elhelyezhettek a tábortûz mellé rajzolt karácsonyfa
díszeként képletesen. A polgármester a sószoba kapcsolatban hozzátette: terveik között
szerepel az is, hogy amennyiben sikerül megvalósítani a
szoba kialakítását a óvodában,
akkor idõvel azt a felnõttek is
igénybe vehetik a gyermekek
mellett.
A sószoba létrehozásáért és
a gyermekek egészségéért közösen gyújtottak gyertyát a
teskándiak a 2013-as karácsonyváráson.
Odonics Zsuppán Beáta
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Faluház avatás Baktüttösön
Pályázati forrásból sikerült a felújítás

Kámán Krisztián beszélt a beruházásról, s a további tervekrõl.

Fellépett az Énekmondó együttes is.

Baktüttösön december 21.én délután a felújított faluház
avatására és karácsonyi ünnepségre várták a falu lakóit. Baksa Anna köszöntötte a megjelenteket.
– Lelkesen és szorgalmasan
készültek a gyerekek a mai
napra – mondta a kultúrház vezetõje –, fogadják nagy szeretettel karácsonyi mûsorunkat.
Ady Endre Karácsony címû
versét Bujtor Zsófia mondta el.
Az erdei házikó címû mesejáték sok szereplõvel és még
több bonyodalommal izgalmasan alakult, de a várakozásunknak megfelelõen a történet végén a favágó legkisebb lánya és
a királyfi elnyerték a boldogságot.
Megérdemelték a nagy tapsot a gyerekek, miként Bujtor
Zsófia és Horváth Cintia is,
akik látványos zenés, táncos
produkcióval lepték meg a közönséget.
Az egerszegi Énekmondó
együttes, Farkas Gábor, Kaszás Bernadett, Kelemen Gyula és Kelemen Béla vette át a
fõszerepet és a kezdeményezést. Az már az elsõ zeneszám
után kiderült, hogy „a szeretet
hiánya nagyon dideregtet.” Ká-

nyádi Sándor Isten háta mögött címû megzenésített verse
után pedig csaknem szomorkodtunk: „Sok dolga van a Teremtõnek, mindenkivel õ sem
törõdhet.”
– Születésnapot ünnepelünk, gyermek születését! – jelentette be Kelemen Gyula, az
együttes vezetõje. A zenészek
bevonták a közönséget is a játékba. A közös taps, a közös
éneklés és a jól ismert dallamok igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak.
A nagysikerû karácsonyi
program után Kámán Krisztián polgármester jó érzékkel
rövidre fogta mondandóját.
– 2013-ban pályázati forrásból nyert összeg tette lehetõvé
a faluház és a sportöltözõ felújítását. A belsõ munkákat saját erõbõl fogjuk megoldani –
mondta a polgármester. A
részletekrõl, a jövõ évi tervekrõl és a pályázati lehetõségekrõl mindenki részletes tájékoztatást kaphat a rövidesen sorra
kerülõ közmeghallgatáson.
Baksa Anna, a kultúrház vezetõje Juhász Gyula Karácsony
felé címû versével búcsúzott a
közönségtõl.
– samu –

Újévi nagytakarítás Nemeshetésen
Akciónk 2014. január 18.-án
szombaton zajlott és bátorkodtunk az „Újévi nagytakarítás”
névre keresztelni. Mint helybeli fiatal, aki a rajongásig szereti ezt a kis falut, annak minden szépségével és esetleges
hibájával, nagyon fájó szívvel
néztem, amint itt-ott szeméthalmok ütik fel a fejüket.
Másik nagy szívfájdalmam a
közösségbõl kissé kiveszett öszszetartás, a környezet szeretete, amirõl már csak az idõsebbek mesélnek, mint egykor létezõ szellem.
Kulturális közfoglalkoztatottként jó ötletnek tûnt a kettõt
összehozni és egy nekifutásra
orvosolni a bajokat. Maximális
támogatásáról biztosított az
önkormányzat, melynek élén a
települést óvó és szeretõ Magyar Kálmán áll.
Mivel a nemes cél érdekében az idõjárás is mellénk szegõdött, már csak egy-két pla-

kátot kellett kihelyezni és néhány esetben személyesen is
megszólítottam a lakosokat.
A nagy nap reggelén mintegy negyven fõs csapat verõdött össze. Õket három részre
osztva indultunk kalandra a
község három leginkább érintett területe felé. A zsákok hamar teltek és a szorgos kezek
munkája tisztán kivehetõ volt
vissza-visszanézve az úton. Sajnos sem aranyat, sem egyéb értéket nem sikerült elõásnunk a
szeméthalmokból, de háztartási hulladék, sörös doboz, wccsésze, retrónak mondható kólás üveg viszont akadt bõséggel. Még ebédidõ elõtt sikerült
elvégezni a takarítást és a több
mint hatvan zsák hulladékot
konténerbe számûzni.
Munkánkkal párhuzamosan néhány kedves háziaszszony egy Öreghegyi pincében, meglepetés – ebéddel készült, így a nagycsapat ott verõ-

A szorgos csapat.
dött össze újra. A pincében
aztán sült hurka, kolbász, zsíros kenyér, pogácsa és jóféle
nemeshetési bor volt a kárpótlás az önzetlen jótettért
cserébe.
Fiatalok és idõsebbek így
ebédeltünk együtt, amelynek
végén közös fotózkodáshoz

zsúfolódtunk össze a tavaszias
idõben.
A késõig tartó ebéd jó néhány önkéntes számára sötétedésig tartó beszélgetéssé „fajult”, melynek során sok jó ötlet vetõdött fel a további összetartás, közös móka szellemében.
G.Sz.
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Gyertyaláng Petrikeresztúron
Advent 4. vasárnapján az
önkormányzat és a Petrikeresztúri Amatõr Színjátszó
Csoport Gyertyaláng címû zenés karácsonyi mûsorral várta
a falubelieket.
– Több éves hagyománya
van már a karácsonyi mûsornak Petrikeresztúron – mondta Gérczei Mónika polgármester, aki a hivatalos kezdés elõtt
még részt vett a Dalkör utolsó
próbáján, majd személyesen
fogadta az érkezõ vendégeket.
Akik jöttek szép számmal, így
pótszékeket is bõven kellett a
terembe hozni.
– Hetek óta lázasan készülõdtünk – köszöntötte a megjelenteket Gérczei Mónika. – Reméljük, hogy sikerül karácsonyi hangulatot varázsolnunk.
Megkérem Nagy Péter plébános urat, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait.
– Engedjék meg, hogy bevezetõül azt az üzenetet olvassam fel, ami fentrõl jött mindannyiunkhoz – kezdte Nagy
Péter plébános, és Máté evangéliumából idézte Jézus születésének körülményeit. II. János Pál pápa többször kihang-

súlyozta élete folyamán, hogy
a Szentírás legcsodálatosabb
mondata János evangéliumában található és a következõképpen hangzik: „Úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött
fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, ne vesszen
el, hanem örök élete legyen.”
Isten ajándékozó szeretetére minden embernek meg kell
adni a maga válaszát – folytatta
a tisztelendõ. Mi lehet a válaszunk? Ady Endre ezt így fogalmazta meg: „Imádni az
Istent és egymást szeretni!”
Petrikeresztúr népének kívánok Istentõl megáldott, örömteli, szeretetben és békében
gazdag karácsonyt!
Müller Péter író karácsonyi
üzenetének rövid részletét
Gérczei Mónika ajánlotta a
petrikeresztúriak figyelmébe:
„A karácsony a szeretet ünnepe. Valaminek vége van és
valami most jön létre. Bárhol.
Akár egy istállóban is, egy
gyûlölettel teli sötét világban,
ahol a kis Jézus született.
Akárhol. Itt is. Benned is.
Lobbantsd lángra a szívedet és
hagyd, hogy ez a lángocska az

Pótszékekre volt szükség, akkora sikere volt a mûsornak.
egész elmúlt év sötétségét eloszlassa.”
– Kívánom, hogy mindanynyiunkban gyúljon fel ez a
láng – mondta Gérczei Mónika. – Fogadják szeretettel mûsorunkat!
Karácsonyi versek és dalok
következtek, majd az adventi
gyertya meggyújtásával igazából és képletesen is meggyulladt a gyertyaláng.
Wass Albert Karácsony igaz
története címû mûvét hallgat-

hattuk a gyerekek elõadásában. Az 1969 karácsonyára
készült írást a szerzõ felesége
olvasta fel elõször családi körben, közvetlenül az elénekelt
karácsonyi dalok után.
„Karácsony éjjel a szeretet
ott van a bátrak szívében!” –
szólt most is a dal refrénje.
Gyúltak a gyertyák sorban
és talán mindannyiunk szívében fellobbant az a bizonyos
láng.
– samu –

Ünnepi délután Bödén
is, akár egy szem szaloncukornak, manapság pedig elvárják,
hogy különféle drága ajándékok kerüljenek a fa alá – mondta.
A mûsor folytatásaként a
gyerekek kedvenc karácsonyi
verseikkel kedveskedtek, melyeket furulyaszó tett színeseb-

A gyerekek mézeskalácsot sütöttek.
A karácsony meghittsége már
az ajtón belépve elöntötte szívünket. A mézeskalács illata, az
ünnepi dalok mindnyájunk
szívét megmelengette és felidézte a gyermekkorunk karácsonyi készülõdésének pillanatait.
December 23-án délután
kezdõdött el a karácsonyváró
délután, amely idén újdonságot jelentett a megszokott karácsonyi mûsorokhoz képest.

A gyerekek mézeskalácsot sütöttek majd együtt feldíszítették a falu karácsonyfáját. Késõ
délután kezdõdött el a mûsor,
melyet a gyerekek közös éneke
indított. Majd Ujj Tibor polgármester mondta el köszöntõ beszédét, melyben mesélt a saját
gyermekkorában megélt karácsonyokról, melyek teljesen
mások voltak, mint manapság.
A gyerekek régen még örülni
tudtak apróbb ajándékoknak

bé. A mûsort egy történet zárta, mely az ajándékozásról
szólt. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a gyerekeknek,
hogy felkészültek és egy igazi
családias hangulatú mûsorral
kedveskedtek nekünk.
Darabos Diána
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Mozgalmas év volt
A 2013-as esztendõ jubileumi év volt az egyesület számára, hiszen fennállásának 10.
évfordulóját ünnepelték – mesélte Vizlendvai Lászlóné elnök, az idei évben tartott elsõ
összejövetelen, melyet a gellénházi idõsek klubjában rendeztek január 3. szombatján.
Vannak az egyesületnek
olyan programjai, amelyeket
minden évben hagyományosan megrendeznek. Ezek közé
tartozik például a rendszeres,
közös színházlátogatás. Többen évek óta bérletet váltanak
az elõadásokra, de nemcsak a
zalai megyeszékhely teátrumába járnak, hanem a fõvárosi
színházak elõadásait is megnézik. Emellett egyéb kulturális rendezvényeken is közösen vesznek részt. Januárban
ilyen programnak számít a zalaegerszegi fúvósok újévi koncertje, amire több, mint 20-an
kíváncsiak az egyesület 52 tagja közül. A szervezet egyébként tagdíjakból és önkormányzati hozzájárulásból tart-

ja fenn magát – részletezte Vizlendvai Lászlóné.
A Gellénházi Nõk Egyesülete rendszeresen szervez közös kirándulásokat, sütés-fõzéseket, különféle témákat felölelõ elõadásokat és számos
olyan programot, amely céljaik
szerint túlmutat az együttlét
fontosságának hangsúlyozásán. A kéthetente megtartott
találkozóik alkalmával szinte
minden olyan területet érintenek, amely fontos a tagok
számára nõként, de családjaik
is profitálnak az ott elhangzottakból, tanultakból.
Minden évben hónapokkal
korábban elkezdik szervezni a
Szent Iván napot, amelyet teljes egészében az egyesület hoz
létre és egyben ez a település
falunapja is.
Nagy sikerrel indították útjára a testmozgással kapcsolatos kezdeményezéseiket, amelyek keretében jelenleg heti 2
alkalommal pilates tornára,
egyszer pedig gerinctornára
járhatnak az egyesület tagjai.

A Gellénházi Nõk Egyesületének tagjai 2 hetente rendszeresen
találkoznak.
Emellett óriási népszerûségnek örvend a különféle gyalogtúrák szervezése is. Tavaly
ezen programon belül például
Ausztriában is járt a gellénházi
egyesület.
Az idei elsõ találkozójuk –
mindannyiuk nagy örömére –
a sütésrõl és a fõzésrõl szólt.
Azokat az ételeket fõzték meg
és azokat a sütiket készítették
el, amely recepteket az elmúlt
hónapokban tanultak meg

együtt: göngyölt hús, képviselõ fánk, forgácsfánk. A Horváth Mária által vezetett sütõfõzõtanfolyam 11. bemutatóján
ilyen finomságok kerültek az
összejövetelen résztvevõk asztalára – mutatta a helyszínen
Vizlendvai Lászlóné. Az elkészült
ételek közös elfogyasztása után
zenés – táncos mulatsággal
zárta az idei elsõ találkozóját a
Gellénházi Nõk Egyesülete.
Zsuppán Beáta

Közösségi tér létesül Zalaszentmihályfán

Zalaszentmihályfán uniós támogatással épül közösségi tér.
Zalaszentmihályfa Hottó
településrésze. Régóta szerették volna a helyiek, hogy legyen számukra egy közösségi
tér, amely helyet ad a rendezvényeiknek. Eddig jobbára a
helyben élõk garázsaiban és
pincéiben tudták létrehozni
azokat az eseményeket, melyre
nagyobb létszámban vártak vendégeket – tájékoztatott Vincze
Ferenc, Hottó polgármestere.
Egy sikeres MVH-s pályázatnak köszönhetõen az idei év
második negyedévében már

használatba vehetik a Zalaszentmihályfán élõk azt a pajta
színházat, mely azt a célt szolgálja, hogy a jövõbeni rendezvények színvonalasabb megrendezésének helyt adjon – fogalmazott Vincze Ferenc.
A pályázatban egy szabadon álló, félig nyitott épület
kivitelezésére nyertek mintegy
1,9 millió forintnyi uniós forrást, mely összeget kizárólag az
építéshez szükséges anyag beszerzésére használhattak fel.
Az egyéb munkálatokat önkén-

tesek bevonásával végezhették
el. Az építési engedélyhez kötött munkafolyamatokat ugyan
kivitelezõvel oldották meg, de
a szakmunkák elvégzésében
segítséget nyújtottak az önkéntes feladatot ellátók is. A hottói
önkormányzat 2 évvel ezelõtt
regisztrálta magát, mint önkéntes munkáltató, annak hiányában ugyanis ilyen jellegû
foglalkoztatásra nincsen mód
– tette hozzá Hottó polgármestere.
Mostanra a pajta színház
kivitelezési munkálatainak háromnegyed része készen van.
A tavaszi idõszakra már csak a

festés és a térkövezés maradt.
Az önkormányzat azt tervezi,
hogy május végén vagy június
elején a hagyományos májusfa
kitáncolással egy idõben hivatalosan is átadják Zalaszentmihályfa lakóinak a régóta vágyott közösségi teret.
Vincze Ferenc elmondta
azt is, hogy a pajta színház
megépítéséhez az elnyert
uniós forráson túl, mintegy
másfél millió forintos önrészre
volt szükség a megvalósításhoz. Ezzel együtt a beruházás
összértéke eléri a három és fél
millió forintot.
Zs.B.

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti
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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!

www.zalatajkiado.hu

8

Közép-Zala

2014. január

Mindenki karácsonya Pusztaedericsen
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ volt a „Mindenki karácsonya” ünnepség
vendége december 21.-én Pusztaedericsen. A faluban csak két
utca van, még 200-an sem élnek a településen, de szombaton délután élénk volt a forgalom, így könnyen megtaláltuk a Közösségi Házat.
– Ez a falu szíve, itt van az
orvosi rendelõ, a könyvtár,
gyakorlatilag minden – mondja vendéglátónk, Gál Lászlóné
polgármester. – Egy ilyen kis
faluban, mint a miénk, más az
élet, mint a nagyobb településeken vagy a városokban.
Összetartó közösség a miénk.
Azért, hogy ma itt mindenkit vendégül láthassunk, közösen disznót vágtunk. A lányok, asszonyok süteményt
sütöttek, itt az ebédet pedig
a képviselõtársaim szolgálják fel. Nem biztos, hogy mindezt egy nagyobb településen
is meg tudják oldani. Mindent megteszünk azért, hogy
élhetõvé tegyük szeretett
falunkat.

– Mindenkit meghívtak az
ünnepségre?
– Mindenkit, aki Pusztaedericsen él. Ha körülnézek,
látom, hogy szinte minden család képviseltette magát. Sajnos, azért akad, aki nem tudott
eljönni, betegség vagy más családi ok miatt.
Akár jelképes is lehet, hogy
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Gál Lászlóné polgármester és Bognár István
plébános nem a színpadról
mondott beszédet, hanem megtették azt az egy-két lépést a
meghívottak közé.
Cseresnyés Péter köszöntõje, a jövõ lehetõségeit felvázoló
mondatai bizakodással és reménykedéssel tölthették el a
helyieket, mert az országgyûlési képviselõ nagy tapsot
kapott.
Gál Lászlóné felelevenített
egy pár évvel ezelõtti történetet, amelynek a szereplõit a
helyiek jól ismerik. Néhányan
bizony meghatódtak és gyanúsan csillogó szemmel figyeltek
a polgármester asszonyra.

Bensõséges ünnepség volt az apró zalai faluban.
– Születésnapot ünnepelünk, ezek az öröm pillanatai mondta Bognár István plébános. – Gyermek születését ünnepeljük. A karácsony nem igazi ünnep ott, ahol nincsenek
gyermekek, mert a gyermek a
remény szimbóluma. Azáltal,
hogy Jézus megszületett közénk, nekünk is van lehetõségünk, hogy megszülessünk Isten számára. Azzal a biztos,
boldog örömmel készülhetünk
a karácsonyra, hogy a halállal

nem ér véget az ember története, nem a vég, hanem átmenet a boldog örök életre.
Sok szó esett a gyermekekrõl, most a színpadon õk következtek. A tófeji Kincskeresõ
Általános Iskola diákjainak
betlehemes játéka és ünnepi
mûsora a nap egyik csúcseseménye volt. A Szivárvány Dalkör fellépése pedig végképp
hamisítatlan karácsonyi hangulatot varázsolt.
-samu -

Gombosszegen mindenki kapott ajándékot

Családias volt a légkör Gombosszegen.

ik
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

um

hoz képest feltétlenül, hogy
Gombosszegen csak 42-en laknak. Úgy tûnt, mintha egy nagy
családot látogatnék meg váratlanul. Az ember önkéntelenül
betolakokónak érzi magát.
Török Zoltán polgármester
azonnal gondoskodott arról,
hogy ne érezzem magam idegenül. Amíg az utolsó vendég
is megérkezett, a gombosszegiek életérõl beszélgettünk.
– Örömmel látom, hogy
megtelt az asztal, mert ez azt
jelenti, hogy békesség és nyugalom honol a családok és a

Megkezdõdött az ünnepi mûsor, a gyerekek pásztorjátéka,
közben a 4. adventi gyertyát is
meggyújtották, ami félreérthetetlenül jelezte, hogy itt a karácsony.
A pásztorjáték történetében megszületett a kis Jézus,
együtt volt a szent család. A
mesében és a valóságban is az
öröm pillanatai következtek. A
gyerekek sikeresen szerepeltek, a családok együtt ünnepelték a karácsonyt. Ilyen még
nem volt Gombosszegen: mindenki kapott ajándékot.
S.L.
Hu

Gombosszeg a Zalaegerszegrõl Petrikeresztúr felé vezetõ úttól mindössze két kilométerre található. December
21.-én 17 órakor már éjszakai
sötétség és leszálló köd borult
a tájra. A rövid útszakasz meglehetõsen hosszúnak tûnt, amikor a távolban végre pislákoló
fényeket lehetett látni. Ahol a
legtöbb a fény, ott a kultúrház
– gondoltam, és így azonnal
megtaláltam a karácsonyi rendezvény helyszínét.
Egy hatalmas asztal körül
meglehetõsen sokan ültek, ah-

falu életében – nyitotta meg a
rendezvényt a polgármester. –
Ebben az évben szakítunk a
hagyományokkal. Az elmúlt
évek során csak a gyermekek
kaptak ajándékot, most az
önkormányzatnak lehetõsége
van arra, hogy minden családot megajándékozzon, Szeretném, ha az ünnepi mûsor
után körülnéznétek a karácsonyfa alatt. Ha a kezetekbe veszitek ezeket az ajándékokat, biztosan jó szívvel
gondoltok arra a településre,
ahol éltek.

2014. január

Az egészségre fókuszáltak Hottón

A vércukor és koleszterinszint mérés eredményeire mindenki
kíváncsi volt.
Masszõrök, fogászati szakemberek, vérnyomásmérõvel
felszerelkezett hölgyek várták
a Hottón élõket január utolsó
szombatjának délelõttjén a helyi faluházban. Egészségnapot
tartottak a településen, mely
rendezvény része egy 2 évvel
ezelõtti sikeres pályázatnak. A
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre
nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok - lokális
színterek tenderen elnevezésû
tenderen nyert több, mint 4
millió forintnak köszönhetõen
7 hónapon át rendezhetnek
különféle egészségtudatos hétköznapokra, mozgásra és az
egészség megõrzésére ösztönzõ programokat.
Az egészségnapot Vincze
Ferenc polgármester nyitotta
meg, aki örömmel konstatálta,
hogy a havas idõjárásnak köszönhetõen ez a rendezvény is
népszerûnek bizonyult a helyiek körében. Ez jellemezte a
korábbi hónapokban megrendezett hasonló összejöveteleket is – tette hozzá Hottó polgármestere.
Felidézte, hogy ez eddigi –
ugyancsak az egészségre nevelõ és szemléletformáló – programokon voltak például közös
gyalog és biciklis túrán, valamint heti rendszerességgel fitnesz edzéseken vettek részt a
helyiek közül többen. A gyerekeknek pedig rajzpályázatot is
hirdettek az egészséges életmódhoz kapcsolódóan, melynek eredményhirdetését decemberben tartották.
Az egészségnapon résztvevõk érdeklõdéssel hallgatták
az egészséges táplálkozás fontosságáról tartott elõadást. A
gyógynövények és régi gyümölcsfák erejének fontosságával is megismerkedhettek az
érdeklõdõk a hottói faluházban. Az egészséges élet megteremtéséhez hozzá tartozik a
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fogaink megfelelõ és rendszeres ápolása, a fogorvos legalább évente egyszeri látogatása, akkor is, ha különösebb panaszunk nincsen. Ennek jelentõségérõl is hallhattak, a fogászat mindent területére kiterjedõ ismertetõt a megjelentek.
A kolostori fûszernövények
valamint a Kárpát-medencei

gyógynövényekrõl és fûszernövényekrõl és az egészségünkre gyakorolt hatásáról szintén érdekességeket tudhatott
meg a hallgatóság.
Köleses zöldségpörkölt. Ezt
az ételt a tudatos táplálkozás
bemutatása kapcsán minden
résztvevõ megkóstolhatta a
hottói faluházban tartott rendezvényen.
A résztvevõk valamennyi
elõadáson hasznos információkat szerezhettek a saját és környezetük egészségének megõrzésérõl és a mindennapi
mozgás fontosságáról, annak a
hétköznapokba való becsempészésérõl. A legtöbben a koleszterin, a vérnyomás és a vércukorszint mérés eredményeire voltak kíváncsiak. Sokan
ugyanúgy éhgyomorral érkeztek a mérésekre, mintha egy
általános laborvizsgálatra utalta volna õket a háziorvosuk.
A hottói, egészséges élettel
összefüggõ programsorozat tovább folytatódik és a tavasszal
egy teljes napon át kizárólag a
mozgásé lesz a fõszerep a faluban egy sportnapnak köszönhetõen.
O. Zs. B.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Nem vagyok nyúl…
Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú emberek közé tartozik. Múltkor
együtt mentünk egy egyeztetésre. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmeztetett: zakó nyakkendõ elengedhetetlen. Másnap reggel
Csaba pulóverben szállt be
az autóba. Bosszúsan mondta:
– 3 hónapja, amikor végre lefogytam, a méregdrága
zakómat át kellett szabatnom, mert úgy lógott rajtam, mint tehénen a gatya.
Most meg nem tudom felvenni, mert újra meghíztam!
– Egy jó konyhára lenne
szükséged!
– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!
Csaba újra mindent kipróbált: tabletták, mozgás.
A tartós eredmény elmaradt. Fogyott, majd még többet visszahízott. A helyzet
egyre aggasztóbb lett. Az orvosa szigorú diétát írt elõ.
Az elsõ hónap után nyûgösen ment vissza kontrollra.
– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátralévõ részében sárgarépát
rágcsáljak.
Lehet fõzni, fûszerezni
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Csaba elkezdett fõzni,
már az elsõ este elment a
kedve az egésztõl, mert a
konyhája kicsi és rosszul
felszerelt volt. Ezért minden
tovább tartott, mint szerette
volna. Másnap a répa rágcsálása közben eszébe jutott, amit mondtam és felhívott:
– Nekem egy jó konyhára lenne szükségem! Amiben fél óra alatt végzek a fõzéssel és a rendrakással!
Tudtok nekem ilyen konyhát tervezni és gyártani?
– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Elûzték a gonosz szellemeket Hottón

Zsúfolásig megtelt a hottói faluház. Álarcokkal, zenével és jelmezekkel ûzték el a gonosz szellemet.
Zsúfolásig megtelt a hottói
faluház szenteste elõtt egy
nappal. Betlehemes játékra
invitálták a falu apraját és
nagyját, akik közül sokan a
mûsorban való szereplésbõl is
kivették a részüket.
A rendezvényt Vincze Ferenc polgármester nyitotta
meg. Köszöntõjében elmondta: a településen 2004. óta
minden évben megrendezik a
karácsonyi betlehemes játékot,
ami a szeretet ünnepének
hangulatát alapozza meg valamennyi család számára. A
polgármester hozzátette még
azt is, hogy az utóbbi 3 évben
egyre magasabb az egész estés
rendezvény színvonala és mindig több és több fellépõt vonultatnak fel a hottói faluház
színpadán. A sikeres esemény
megszervezéséért a Hottóért
Alapítványnak mondott köszönetet Vince Ferenc a jelenlévõ helyiek nevében.
A betlehemes játék kezdete
elõtt egy gyermekek számára

kiírt rajzpályázat ünnepélyes
eredményhirdetésére is sor került. Hottó önkormányzata még
2012-ben adott be pályázatot a
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre
nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok – lokális
színterek tenderen.
A pályázaton való sikeres
szereplésnek köszönhetõen 8
hónapon át különféle egészségfejlesztõ rendezvényeket,
összejöveteleket szervezhetnek a helyieknek, korosztálytól és nemtõl függetlenül. Erre
a célra mintegy 4.027.500 Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyert el az önkormányzat.
Ennek részeként a gyermekrajzpályázat témája is az egészséges étkezés volt.
A nyertesek személyre szóló ajándékcsomagot vehettek
át Járányi Orsolya tanárnõtõl
és Vincze Ferenc polgármestertõl. Az Egészségfejlesztés
Hottón - Egészséges élet faluban rajzpályázat kategóriánkénti nyertesei: Széll Réka,

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

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

Luter Franciska, Nikitscher
Gergõ, Vincze Sára, Vincze
Marcell, Boráros Laura, Tóth
Patrik, Tamás Angyalka.
Az eredményhirdetést követõen ördögök és angyalok
keltek életre a hottói faluházban, majd a betlehemezõk vidám hangulatú pásztorjátékán
szórakozhatott a közönség. A
zenés, táncos és prózai elemeket is felvonultató miszté-

riumjáték alkalmával kizárólag
hottói lakosok és a hozzájuk
közel álló barátaik léptek színpadra, óriási sikert aratva a
publikum elõtt. A betlehemes
játéknak, mint népszokás célja
a XVII. századtól – ekkor volt
az elsõ hivatalos utalás a játék
létezésére – ,hogy hangokkal,
jelmezekkel és álarcokkal elûzze a gonosz, ártó szellemeket.
Odonics Zsuppán Beáta
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Gyógynövények a gyakorlatban

Sok hasznos tudnivalóval gazdagodtak a nagylengyeliek.

Aviva torna Nagylengyelben
Januárban tíz hölgy sajátította el az Aviva módszert a
Nagylengyeli Faluházban. A
négyórás képzés keretében az
egyetlen zalai oktató, Könyves
Ildikó tanította meg a résztvevõket a tornára és látta el a
csapatot számos jó tanáccsal.
Az Aviva Steiner által kidolgozott módszer, valójában egy
tornagyakorlatsor,
melynek
számos pozitív élettani hatása
van mindkét nemre és minden
korosztályra.
A gyakorlatok hatására a
fokozott vérkeringés több hormont, vitamint, oxigént visz a
nemi szervekbe, mirigyekbe, s
ennek hatására indul meg a
gyógyító tevékenység. A belsõ
történésekre koncentrál, az
alhas (belsõ hasi izmok, hüvely), a gátizmok, farizmok
megmozgatásával serkenti a
keringést s ezáltal a test öngyógyító mechanizmusát.
Nõknek és férfiaknak egyaránt sok különbözõ probléma
leküzdésében segíthet az Aviva-torna. A gyakorlatok hormonális változásokat idéznek
elõ, ily módon a férfiak esetében serkentik a nemzõképességet, megsokszorozzák az
életképes spermiumok számát, jótékony hatással vannak
a prosztataproblémákra, illetve a potenciazavarokra.
A nõk esetében a torna karbantartja a méh izomzatát, és
fokozza a vér átáramló menynyiségét, amelynek hatására a
ciklus lerövidül és csökken a
vérveszteség.
Változókorban

megszünteti a kellemetlen tüneteket, így lehetõvé válik,
hogy a nõk tovább érezhessék
nõnek magukat. A változó korban gátolja a csontritkulást, a
hõhullámokat, a hüvelyszárazságot, mozgásba lendíti az idõvel csökkenõ ösztrogénhormon- termelést, valamint megszüntetheti az inkontinenciaproblémákat. A gyakorlatok
további hatása a hormontermelés normalizálása. A túlzott
szõrösödés, a pattanásos bõr,
sõt a tesztoszteron szint elcsúszásának problémájára is hathatós megoldással szolgálnak,
ezen felül jótékony hatással
vannak a méhsüllyedésre, az
erõs és fájdalmas vérzésre, illetve a peteérés elmaradására.
Elõsegítik a méh regenerálódását és a tejkiválasztást, továbbá
fokozzák a szexuális étvágyat
is, ugyanakkor segítenek elkerülni a nem kívánt terhességet,
és segítettek már PCOS problémánál vagy HPV vírus esetében is. Persze a menstruációs
zavaroknál is kéznél vannak,
ha túl hosszú a ciklus vagy éppen rendszertelen vagy nagy a
vérveszteség.
Ahogy a részletes leírásból is látható, az Aviva torna
szinten minden korosztály
problémáira kínál megoldást. A módszert négyórás tanfolyamon lehet elsajátítani,
majd heti két alkalommal kell
otthon elvégezni a gyógyulás, az egészségmegõrzés érdekében.
b.l.

Nagylengyelben a NagyEgészségprogram- Lengyelben
TÁMOP 6.1.2. keretében került
megrendezésre a Gyógynövények a gyakorlatban! címû interaktív elõadás.
Sebestyén Bence, szakképzett gyógynövényszakértõ elmondta, hogy a fitoterápia
évezredes hagyományokkal
rendelkezõ, tapasztalati elveken alapuló gyógyító módszer,
amely a gyógyhatású növényekkel, vagy azok különbözõ
részeibõl elõállított kivonatokkal kezeli a beteget. A gyógynövények használata visszanyúlik egészen az õsközösségi
társadalmakig, amikor a begyûjtött magvak, gyökerek, bogyók között az õsember olyanokat is fellelt, amelyek valamilyen betegség, de elsõsorban a vadászat által elszenvedett felületi sérülések tüneteit
enyhítették, gyógyították.
Kínában, Babilonban, Indiában és Egyiptomban használták. Népi gyógyászatban
komoly hagyományai vannak

Magyarországon. Pl.: javasaszszonyok, füvesemberek, bábák.
A tartalmas elõadás során,
megtudtuk azt is, hogy Németországban a lakosság 49%-a
rendszeresen használ gyógynövényeket.
Megismertünk számos télen hasznos gyógynövény hatását, javasolt fogyasztási
formáját.
A szakember egyik fontos
tanácsa volt, hogy üveg- vagy
porcelánedényt, fa- vagy mûanyagkanalat használjunk a
gyógynövényteák, fõzetek készítése során! Fém edényben
sose fõzzünk gyógynövényt,
mert veszít hatóanyagából.
Az elõadást követõen a
résztvevõk hat különbözõ teát
is megkóstolhattak, miközben
Bence ismertette azok élettani
hatását.
A következõ elõadásra 2014.
február 18-án délután 17 órakor kerül sor a Nagylengyeli
Faluházban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
B.L.

Hétköznapi hatás

– Jocókám, ezt még most az egyszer írd a többihez!
Komolyan, ha jön a harmadik rezsicsökkentés, rendezem az
összes restanciám.
Rajz: Farkas László
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Politikai hirdetés

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

www.zalatajkiado.hu

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

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

