pZ
é
z
a
la
ö
K
kö zéleti

havilap

XI. évfolyam 2014. február

Alakoskodtak Hottón
Egyetlen napra királysággá
változott Hottó település, amikor Vincze Ferenc polgármester jelképesen átadta a falu
önkormányzatának kulcsát a
Farsang Királyának, hogy azzal hivatalosan is kezdetét
vegye a maskarázás és a tél
elûzése.
A farsangozás hagyománya
évtizedekre nyúlik vissza Hottón, de egész napos alakoskodást és falujárást második al-

kalommal rendeztek – tájékoztatott Vincze Ferenc polgármester.
A jelmezesek már a déli
óráktól készülõdtek a hottói
faluházban az esti órákig tartó
rendezvényre március elsõ
szombatján. A szervezõk a
résztvevõket saját maguk által
készített ebéddel és süteményekkel várták. Üres gyomorral telet ûzni mégsem dívik! –
fogalmazott egy egyik maskarás.

Az idõsek köszöntése Gombosszegen
A naptári tavasz elsõ szombatján ünnepi órákra hívta a
kis göcseji közösség vezetése a
gombosszegi idõs embereket.
– Hagyományteremtõ céllal
szervezte meg a falu önkormányzata az idõsek napja rendezvényt. Összesen 19 meghívót küldtünk el, részben az itt
élõk, részben a közeli és távoli
településekre költözöttek számára. Célunk az volt, hogy egy
találkozásra, baráti, kötetlen
beszélgetésre invitáljuk az idõs
lakosokat – hallottuk Török
Zoltán polgármestertõl.

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

A mûvelõdési ház termének falán múltat idézõ fotók,
amelyek személyeket és tárgyakat tárnak fel a község gazdag
történelmének mindennapjaiból. A megterített asztalok körül ülõ ünnepelteket elsõként
a gellénházi iskolások verses,
zenés elõadása köszöntötte.
A fiatalok kedves produkcióját a polgármester üdvözlõ
(Folytatás a 4. oldalon)

Vitéz lovag és társai a hottói farsang fõszereplõi.
Két pótkocsis traktor érke- gulatú temetéséhez a zenét a
zett a már jóllakott álarcoso- Kasír Masír szolgáltatta. A
kért, hogy azokat Zalaszent- programra rendhagyó belémihályfára szállítsa. A helyiek põt „szabtak ki” a szervezõk:
már várták a télûzõket: finom- sütemény, húsos finomságok,
ságokkal és itókával egyaránt üdítõ és a felnõtteknek bor
kínálták az álarcos sereget. Az és pálinka volt a belépés
alakoskodás a hottói házak „feltétele”.
A hottói alakoskodást a
elõtt tovább folytatódtak egéHottói Polgárõr Egyesület, a
szen az esti órákig.
A késõ esti idõben farsangi helyi önkormányzat, a Magatáncmulatságot és maskarás mura Alkotómûhely és a Zijátékokat rendeztek a helyi ránó Színház közösen renfaluházban. A farsang jó han- dezte meg.
Zsuppán Beáta

Politikai hirdetés
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Több, mint 100 jól gazdálkodó önkormányzat kap támogatást Zalában
Ezúttal azok az önkormányzatok kaphatnak állami
támogatást, amelyek a kormány adósságkonszolidációs
programjából kimaradtak –
mondta el minap a Megyeházán tartott sajtótájékoztatóján
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke.
Az állam ezzel azoknak a
településeknek a munkáját ismeri el, amelyek jól gazdálkodtak az elmúlt esztendõkben.
Manninger Jenõ elmondta
még: azt, hogy melyik település mennyi összeget kaphat, az
a lakosságszám arányában
változik.
A kormány – mint ismeretes – elsõ körben az eladósodott önkormányzatok tartozását vállalta át, mivel a 2002 és
2010 közötti, szocialista kormányzás éveiben az önkormányzatok adósságállománya
mintegy hatszorosára nõtt –
emlékeztetett a megyei elnök.
Az újabb lépésnek köszönhetõen az egyébként felelõsségteljesen gazdálkodó zalai
önkormányzatok végre levegõhöz juthatnak és kihasználhat-

nem, de szükséges fejlesztésekre felhasználhatnak. Ez
valamennyi önkormányzat számára nagy segítséget jelent –
tette hozzá a megyei elnök.
Zala megyében összességében mintegy 140 település jut
összesen 1 milliárd 283 millió
forint többletforráshoz a kormány döntésének értelmében.
Ezek közül Manninger Jenõ
kiemelte Zalaszentgrótot, ahol
181 millió forintos támogatás
jelenik majd meg az önkormányzat kasszájában.
Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kiemelni:
bár a támogatások összegét a
Manninger Jenõ
ják a 2014 és 2020 közötti
európai uniós költségvetési
ciklus kínálta lehetõségeket –
fogalmazott Manninger Jenõ.
Az országgyûlési képviselõ
kihangsúlyozta: a kormányzat
ezen döntése azért is fontos,
mivel azok a települések, amelyek nem vettek fel kölcsönt és
nem részesülhettek az adósságkonszolidációból, szintén állami támogatást kaphatnak,
amelyet mûködési költségekre

lakosságszám alapján számolták ki és a hasonló lakosságszámú települések adósságátvállalásának átlagos összegével
vetették össze, de a kisebb falvaknak is nagyon nagy segítséget jelentenek ezek a források. Manninger Jenõ kiemelte, hogy Kemendollár, Búcsúszentlászló, Pakod, Garabonc,
Zalaszentlászló, Nagykapornak és Nemesbük például 1010 millió forinthoz juthat, míg
Balatonmagyaród, Kisbucsa,
Nemeshetés és Zalaistvánd
mintegy 6,5 millió forintos
támogatásban részesül.
Zsuppán Beáta

Gyurcsány után szabadon

– Képzeld, ez a mocskos szájú szomszéd Manci kiszivárogtatta a tollfosztóban, hogy a lányomhoz bejár a Birkás
Pista, amikor az ura külföldi fuvarban van!...
Rajz: Farkas László

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 sz.: 8-12

•

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

2014. február

3

Közép-Zala

Az eredmények önmagukért beszélnek
Számvetés Vigh László országgyûlési képviselõvel
A 2010-ben megválasztott
Parlament munkája befejezõdött. Most már csak rendkívüli
ülésre gyûlhetnek össze a
képviselõk, ha a helyzet úgy
kívánja.
Az elmúlt parlamenti ciklus gyorsértékelésére kértük
Vigh Lászlót, aki az április
hatodiki választásokon immár
a Fidesz-KDNP hivatalos képviselõjelöltje Zala megye 1.
számú (zalaegerszegi székhelyû) választókerületében. Egyébként 8 éve képviseli a zalai
érdekeket a Tisztelt Házban.
– Mik voltak az elmúlt
négy év legjelentõsebb eredményei?
– Az elmúlt ciklusban sok
olyan döntést hozott a Parlament, amelyek jelentõsen segítettek a magyar polgárok helyzetén. Arra még nem volt példa a rendszerváltás óta – sõt
elõtte húsz év alatt –, hogy
csökkentek volna a megélhetés szempontjából alapvetõ rezsiköltségek. A másik fontos
tényezõ, hogy amíg Európában
vagy nõ, vagy stagnál a munkanélküliség, nálunk csökken. Az

is óriási eredmény, hogy bevezettük a gyed-extrát, ami azt
jelenti, hogy a juttatás meghagyása mellett még munkát is
vállalhat a kismama. A következõ nagy vívmány – amirõl
újabban elfeledkezett az ellenzék –, hogy kikerültünk a kötelezettszegési eljárás alól, ahová
azért jutottunk, mert az elõzõ
MSZP-SZDSZ kormányok nem
tudták 3 százalék alatt tartani a
költségvetési hiányt. Az Orbánkormány rendezte az önkormányzatok adósságállományát,
de errõl sem beszél az ellenzék, pedig ez vonatkozik a
baloldali vezetésû településekre is.
– Fordítsuk mindezt le
arra a körzetre, amelyben indul a választáson!
– Zalaegerszeg és környéke
is jól járt, hiszen a közelmúltban sok sikeres pályázat született. Gondolok az elektromos hálózat megújítására, erre
500 millió forintot nyertünk
el. A megyei kórházban hamarosan indul egy nagyon jelentõs beruházás, mintegy 5 milliárd központi forráshoz jutott

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

a megyeszékhely. Az elmúlt
évben Zalaegerszeg 800 millió
– szabadon felhasználható –
forintot kapott, az idén még
ennél is többet, 1,3 milliárdot.
Ehhez kapcsolódik, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó önrészi hitelt, mintegy 2 milliárd
forintot átvállalt az állam. Leszögezhetõ tehát, hogy a város
költségvetése biztos lábakon
áll, nem fenyegeti veszély az
intézmények mûködését. A
kórházat már említettem, de
szeretném kiemelni, hogy a

Hevesi Sándor Színház esetében is nagy erõfeszítéseket tettünk a teátrum stabil mûködéséért, s ez a munka eredménnyel járt. Bár a rezsicsökkentés, a gyed-extra, az önkormányzatok adósságállományának eltörlése az egész választókerületet érinti, tudjuk, hogy
az itt lévõ kisvárosokban, Lentiben és Zalalövõn, illetve a falvakban van még tennivalónk, s
amennyiben április hatodikán
is bizalmat kapunk, folytatni
fogjuk ezt a munkát.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Vigh László és Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben.
A zalai képviselõ jól lobbizott Zala érdekében.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Farsangoló tavaszköszöntõ Gellénházán
Vidám percek a természet ébredését várva…
A téltemetõ, tavaszváró idõszakot öleli fel a „Kultúrházak
éjjel-nappal” programsorozat,
melyet a Magyar Népmûvelõk
Egyesülete hívott életre és vállalta fel a lebonyolítás folyamatát. A szervezõk célja az volt,
hogy ily módon mind többen
nyerjenek betekintést a helyi
közösségi terek életébe, erõsítve ezzel társadalmi szerepüket.
E sokszínû, értékes kulturális
eseményhez regisztrált és csatlakozott az országban több
száz kultúrintézmény, így a
gellénházi dr. Papp Simon Általános Mûvelõdési Központ
is. Március elsõ hétvégéjén a
település „Farkas farka” elnevezésû rendezvénye a farsang

utolsó napját jelezve, az itt élõ
gyerekek és felnõttek körében
is számos kreatív tevékenységet jelentett.
A koradélutáni órákban játszóház keretében jelmezkészítésre kínáltak lehetõséget, ahol
színes papírokból ragasztották, vágták az ügyes kezek az
álarcokat. Közös játék a szülõkkel, vetélkedõk és a várva
várt jelmezes felvonulás tarkította a további programot. A
színpadon különbözõ állatokat
ábrázoló mesefigurás, kedves
maszk került a télbúcsúztató
nézõk elé, így: csiga lego figurák, cowboy, királylány, szakács kelt életre az ötletes álarcok által.

Az idõsek köszöntése Gombosszegen

A felvonulók lelkes kis csapata.
Sorra adták elõ produkcióikat az ovisok és az iskola alsó
tagozatos tanulói, amelyek a
farsang hangulatát idézték. Gellénházán a kulturális események elengedhetetlen pontja a
településen mûködõ mûvészeti csoportok fellépése, alkalomhoz illõ mûsorszámaikkal.
E tél végét ünneplõ napon is a
közönség elé állt az Orchidea
Kamarakórus, a Vajda József
Népdalkör, a Galagonya Citerazenekar és a Bokréta Nép-

tánccsoport, végül táncház zárta a tarka forgatagot. A hagyományok jegyében a farsangi
szokások egyik mozzanataként,
a menyecskének öltöztetett
kiszebábot égették el, amely a
rossz dolgok elûzése céljából,
és a jó várása jegyében történt.
E tavaszköszöntõ hétvégét
gyermekrajzok, közös játékok,
maskarás kavalkád, kicsik és
nagyok együttes ünneplése
tette színessé Gellénházán.
T.I.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

A haraglábat ábrázoló ajándék átadása.
(Folytatás az 1. oldalról)
szavai követték, megköszönve
a jelenlévõknek, hogy elfogadták a meghívást. Török Zoltán
hangsúlyozta, hogy ilyen jellegû rendezvény még nem volt
Gombosszegen, és ezt a hiányt
szolgálja a mai nap történése.
Továbbá háláját fejezte ki
azért, amit az évtizedek során
a faluért tettek, majd utalt rá,
hogy páran betegségüktõl akadályoztatva nem tudnak jelen
lenni, de átadta a tõlük érkezett jókívánságokat. Mint mondta, a község tovább él, ismét
benépesül, amely az itt lakó
ezüsthajú lakosok és az évek
során elszármazottak, de viszsza-visszatérõk érdeme is egyben. Sütõ András jól ismert
gondolatait idézte: „Önök építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk
egy újabb nemzedék jövõjét
alapozhatja meg”. Zárószavai-

val sok simogató, lágy tavaszt,
jó egészséget kívánt a szíves
invitálást elfogadó vendégeknek: „Gombosszeg önökért
van, önöknek van.”
Végül a településen élõ
Végh Viktória iparmûvész –
aki az alpolgármesteri tisztet is
betölti – által készített kerámia
plakett átadására került sor a
meghívottak számára, amely az
önkormányzat épülete mellett
álló haraglábat ábrázolja.
– Mi szívesen jöttünk, örömmel fogadtuk el a polgármester úr meghívását. Tíz évig éltünk itt, ma már Zalaegerszegen, Andráshidán lakunk. Férjem idevalósi, de én is jó szívvel emlékszem vissza az itt élõ
emberekre, a falura – közölte
meghatottan Varga Jenõné,
aki lelkesen vette át a falu életével kapcsolatos kis ajándékot
a község polgármesterétõl.
Török Irén

Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)
Máj.16-18.
43.900,-Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa
Máj.23-25.
45.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI körutazás (félpanzió)
Máj.27-Jún.1.
68.900,-Ft/fõ
DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)
Jún.6-8.(Pünkösd)
32.900,-Ft/fõ
VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)
Jún.7-9. (Pünkösd)
44.500,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)
Jún.7-11.(Pünkösd)
82.900,-Ft/fõ
RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi
Jún.25-29.
79.900,-Ft/fõ
DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve
Júl.1-5.
55.900,-Ft/fõ
BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)
Júl.2-12.
239.900,-Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete
Júl.15-19.
81.500,-Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program
kínálatunkat is!
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
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Ipar, mezõgazdaság, turizmus
Zala gazdaságfejlesztési irányairól
Az elmúlt hetekben a
Széchenyi Programiroda szervezésében három konferencia
került megrendezésre Zala megyében, mindegyik különbözõ
témában. Manninger Jenõ,
országgyûlési képviselõ, a Zala
Megyei Önkormányzat elnöke
bevezetõ elõadást tartott mindhárom rendezvényen. A sort a
zalaegerszegi kezdte, amely a
megyei gazdaságfejlesztést tûzte napirendre, miszerint a koncepció legfontosabb eleme,
hogy folytatódjon Zalaegerszeg és Nagykanizsa ipari fejlesztése, ezen belül a beszállítói és gépjármûipar bõvítésének segítése. Már az idén elkezdõdik a 74-es fõút felújítása
Zalaegerszeg és Nagykanizsa
között hétmilliárdos beruházásban – jelentette be Mannin-

ger Jenõ. Kiemelt cél az is,
hogy az uniós támogatások
hatékonyabb felhasználásával
segítsék a kisebb településeket
helyi gazdaságfejlesztési terveik megvalósításában.
Zalaszentgróton a mezõgazdaságról és a munkahelyteremtésrõl tanácskoztak. A
helyi termékek elõállításának
támogatásával, turizmushoz való kapcsolásával a munkahelyteremtés is új lendületet kaphat – mondta Manninger Jenõ.
– A konferencián elhangzottak
alapján is a térségben hamarosan újra szükség lehet a középfokú agrárszakképzésre. A
megfelelõ szakképesítés ugyanis mindenképpen elõny a
munkapiacon, és az agráriumból jelenleg hiányoznak a középfokú végzettségûek. A tör-

Illatos krémek Nagylengyelben

Manninger Jenõ
vényalkotásnak is az a célja
hogy több ember éljen meg a
földekbõl, erdõkbõl, s itt még
az út elején járunk. Ami viszont nem tûr halasztást, az a
vadkárok behajtásának segítése.
A harmadik konferencia
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban került megrendezésre, és az egészség-

turizmus fejlesztésének gazdasági hatásait fejtette ki. Manninger Jenõ ezzel kapcsolatban a Hévíz központú, Zalakarostól Zalaszentgrótig illetve a Balatontól Zalaegerszegig
terjedõ közös marketingre
épülõ turisztikai régió kialakításáról szólt, amely a megyei
fejlesztési terv fontos része.
– Hévíz a húzóerõ, már
most is a legnépszerûbb turisztikai célpont a fõváros
után. Az idelátogató vendégeknek azonban meg kell ismerniük a térség többi értékét
is. A célunk az, hogy a falvakban élõknek is teremtsen új
munkahelyeket. A gyógyulni
vágyók nem csak testi felüdülésre, hanem élményekre, kulturális és szellemi feltöltõdésre
is várnak, amelyekben Zala
többi települése is tud majd
kínálatot nyújtani. A gyógyturizmus mellett ezért a zalacsányi golfpálya mellett, a falusi, bakancsos, kerékpáros és
lovas sportturizmust is fejleszteni kell.

Programbõség Nagylengyelben

Sebestyén Bence gyógynövényszakértõ tartott izgalmas
elõadást a nagylengyeli faluházban február 18-án (képünkön). Az interaktív foglalkozás
keretében a résztvevõk megtanulhatták a krémkészítés
alapjait. Készítettek disznózsírból, olívaolajból egyaránt
krémeket a gõzfürdõ felett,
melyekbõl mindenki kis mintát vihetett haza. A szakértõ
elmondta, hogy a különbözõ
gyógynövényekkel, illóolajokkal lehet gazdagítani a krémet.
Az elkészült kozmetikumok
minden alapanyagát ismerjük,
a bolti, drága krémekkel ellentétben nincs bennük tartósítószer, színezék, mesterséges
adalékanyag.

A foglalkozáson megtudtuk,
hogy a körömvirágkrém nyugtat,
az igénytelen sárga, kerti növénynek virága sebgyógyítást
elõsegítõ, gyulladáscsökkentõ,
bõrnyugtató és immunerõsítõ
hatással rendelkezik. Nehezen
gyógyuló, burjánzó, enyhébb égési, vágott vagy forrázott sebek,
hegesedések, ekcéma, bõrviszketés, pattanások, véraláfutás,
enyhébb napégés gyógyítására
is alkalmas. Az elõadó mindenkit bíztatott, hogy próbálja ki
otthon a krémkészítést, számos
gyakorlati tanácsot mutatott,
hogyan készíthetjük el a természetes, olcsó és teljesen
vegyszermentes kozmetikumot
otthon az egész család számára.
B.L.

A Nagy-EgészségprogramLengyelben Program TÁMOP
6.1.2. keretében megrendezésre került Gasztro Vetélkedõn
hat bátor csapat mérte össze
tudását Nagylengyelben a gasztronómia témakörében. A vidám estén mindenki megtalálhatta a maga feladatát a vegyes
csapatokban. Volt, aki a nemzetek konyháit ismerte jobban,
õ a gasztro totóban jeleskedett.
Más az ügyességi feladatokban
ért el sikereket. A változatos
feladatokat egészséges vacsora
követte, sok salátával, szendvicskrémekkel, tésztaétellel és
végül gyümölcssalátával.
Minden csapat gazdag ajándékcsomagot nyert, melyben
egészséges élelmiszerek, például: kuszkusz, hajdina szerepeltek, a tea, édességek, sütési
kellékek mellett.
A Nagylengyeli Sportegyesület rendezésében került
megszervezésére az immár hagyományosnak mondható asztalitenisz kupa a faluházban. A
sportolni vágyó gyerekek és
felnõttek egész napos programján két korosztályban mér-

Az asztalitenisz-verseny
díjazottjai.
ték össze az asztalitenisz tudásukat. A program a Nagy-Egészségprogram-Lengyelben Program TÁMOP 6.1.2. keretében
került idén megrendezésre.
Minden résztvevõ ajándékot,
tollakat, ebédet kapott. A kiemelkedõ tehetségek vagy szerencsések pedig gazdag ajándékot vihettek haza, szobájuk
falát érem, kupa díszíti.
b.l.
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Teskándon megválasztották az év borát

Király László (balról), Szabó László és Süle Krisztián bírálta a
teskándi borokat.
Hatodik alkalommal rendeztek borversenyt a Teskándon élõ bortermelõknek és barátaiknak a helyi Kemenceházban február utolsó vasárnapján.
Teskánd abban a speciális
helyzetben van, hogy közvetlen környezetében nincsenek
hegyi birtokok és szõlõ sem,
azonban a környezõ települé-

seken nagyon sok teskándi
foglalkozik szõlészettel és borászattal – mesélte a rendezvény létrehozásának apropóját
Tóth Istvánné polgármester.
Az idei évben 32 féle borral
neveztek a helyben élõ gazdák.
Ez a szám közepesnek tekinthetõ az elmúlt éveket nézve,
hiszen volt ennél jóval több
benevezett nedû is, de keve-

sebb is akadt két alkalommal.
A borokat három tagú, szakemberekbõl álló, csapat vizsgálta
(Szabó László, Király László
és Süle Krisztián), akik a kóstolást és a minõsítést követõen
kötetlenül el is mondták a véleményüket a gazdáknak, hogy
mitõl jó a bor amit készítenek,
illetve miben tudnak még tovább javítani azok minõségén.
Chardonnay, olaszrizling,
cserszegi fûszeres – csak néhány finomság, amelyeket megmérettettek a versenyen a gazdák. Szabó László, a bírálók elnöke lapunknak elmondta: a
teskándi borversenyre nevezett nedûk összességében nagyon szép boroknak nevezhetõk. Jól kezeltek, egészségesek,
zamatosak. Hozzátette: Zala egészére igaz, hogy a bortermelésnek és a borfogyasztásnak
nagy hagyományai vannak és
örvendetes az is, hogy a me-

gyében készített borok egyre
népszerûbbek a piacon és
több országos és nemzetközi
fórumon bemutatkoztak már.
A 6. teskándi borverseny
eredménye a következõképpen alakult 2014-ben:
Aranyminõsítést kapott. Fehérborok: Ralf Maser rizling,
Ralf Maser rizling chardonnay,
Palkó Tibor nektár, Palkor Tibor cserszegi nektár, Lukács
József zengõ, Kopasz Imre vegyes, Vass János vegyes, Puskás
János olaszrizling. Rosé, arany:
Palkó Tibor zweigelt, Darabos
Balázs merlot. Vörösborok,
arany: Ralf Maser zweigelt
otthelo, Lukács József zweigelt
syrah, Vass János blauburger,
Darabos Balázs merlot.
Különleges oklevelet kapott: Sarkadi Attila megybor.
2014-ben Teskánd bora lett:
Ralf Maser rizling chardonay.
Zsuppán Beáta

Ultiverseny Tófejen

A verseny résztvevõi.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hagyományos ulti versenyünk immár 8. alkalommal,
február 8-án 14.00 órai kezdéssel került megrendezésre.
A versenyre 12 nevezés érkezett, így 4 asztalon tudtuk elindítani a játékot. A múlt évhez hasonlóan nem kieséses
rendszerben, hanem az országos ulti bajnokságokban megszokott módon pontokért folyt
a küzdelem. Asztalonként, minden kör (1 kör 12 osztásból
állt) végén 6 pont került kiosztásra, a következõ felosztásban:
1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont,
3. hely 1 pont.
A fordulókban szerzett forintok is összeadódtak, így az
azonos pontszám mellett, a
gyûjtött összeg figyelembevételével alakult ki a végsõ sorrend.

A versenyzõk asztalokhoz
és székekhez sorsolását számítógépes program segítségével
oldottuk meg, mely a fordulónkénti és a végeredményt is
rögzítette.
A versenyt végül Kaposvári István, az elmúlt 2 év bajnoka nyerte, aki ismét maximális
pontszámmal végzett az elsõ
helyen. Mivel István, 3 egymást
követõ évben nem talált legyõzõre, végleg elnyerte a verseny
vándorserlegét!
A négy forduló eredménye
alapján a következõ sorrend
alakult ki a dobogón:
1. Kaposvári István 12 pont
226 Ft, 2. Bertók László 10
pont 40 Ft, 3. Horváth Zoltán 9
pont 19 Ft.
L.Gy.
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Az idõsekrõl szólt
Pusztaedericsen februárban
több esemény is az idõsekrõl
szólt.
Hagyománya van a településen annak, hogy a betegek
világnapja alkalmából nem csak
a helybeliek, de a környezõ települések idõsebb lakói közül
összejönnek ezen alkalom kapcsán. Idén erre február 12-én
került sor. A Pusztaedericsi
Idõsek Klubja, mely a tófeji
székhelyû TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményhez tartozik fogadta a baktüttösi, tófeji
és pusztaszentlászlói idõsebb
korosztályt. A délelõtt alkalmat
adott arra, hogy a rég nem találkozott – korábban egy iskolába, egy munkahelyre járó
személyek felidézzék a régi
eseményeket, történéseket. Az
ünnepre hangolódást Szabóné
Piri Zsuzsanna evangélikus
lelkész mély gondolatai segítették, az alkalomhoz illõ közös énekkel. A résztvevõk ezt
követõen az ünnep apropóját
adó lourdesi jelenés történetét
ismerhették meg animációs kisfilm segítségével. A francia kegyhely napjainkban is fogadja a
nagyszámú zarándokokat, akik
gyógyulásért imádkoznak a lourdesi Szûzanyához. A közös
ebédet követõen a tófeji Kincskeresõ Általános Iskola gutor-

földei tagintézményének tanulói kedveskedtek mûsorukkal,
majd a napot szentmise zárta,
melyet Bognár István plébános celebrált, lehetõséget biztosítva a betegek szentsége felvételének. A közel hatvan résztvevõ közül sokan éltek a lehetõséggel és a betegek szentségével megerõsítve tértek haza
otthonaikba.
Másik jeles eseménye a
pusztaedericsi klubnak, hogy
éppen 10 éve kezdte meg mûködését, lehetõséget biztosítva
a település idõseinek a napközbeni tartalmas együttlétnek,
kellemes környezetben, gondját, baját feledve, fizikai, mentális támogatást nyújtva az akkor beiratkozott idõseknek,
akik Tófejrõl és Baktüttösrõl is
jöttek. Az eltelt tíz évben számtalan programot kínáltak a tagságnak, kirándulások, színház,
gyógyfürdõ, sport, gasztro- és
egészségnapok évente megszervezésre kerültek, sokszor
több alkalommal is. A klub életében nagyon sokan vállaltak
szerepet segítségükkel, jelenlétükkel, így a háziorvos, aki a
gondozónõkkel szinte napi
kapcsolatban áll, a lelkészek,
oktatási intézmény, könyvtár, a
Máltai Szeretetszolgálat… Teljes körûen fel sem sorolható…

Farsang Babosdöbrétén
Babosdöbrétén február 22én 16 órakor vette kezdetét a
farsangi mulatság, Málik Petra
szervezésében.
A kép is jól mutatja, hogy
szép számban öltöztek be
kicsik, nagyok és felnõttek
egyaránt. A jelmezeseket 3
tagú zsûri értékelte és ajándékozta meg õket kisebb
nyereményekkel. Minden részt-

vevõ kapott egy tábla csokoládét.
A mulatság batyus buli volt,
mindenki hozott süteményt,
pogácsát, rágcsálnivalót. A zenés, táncos este a késõi órákba
nyúlt, olyan jól sikerült. Projektorral vetítették a táncosokat a
falra, így mindenki, aki kedvet
érzett hozzá, kipróbálhatta
tánctudását.

Közösen ünnepeltek…
Az intézmény az évek során
többször esett át „kényszer”
átalakuláson, de dolgozói megmaradtak, és a szolgáltatás is
színvonalasan volt biztosított.
Alapja volt a késõbb megalakult baktüttösi, illetve tófeji
klubnak is. A február 25-én tartott ünnepségen
közel 70
résztvevõ a környezõ településeket is képviselte, hiszen ide
mindig szívesen jöttek – ahogy
most is – a közös együttlétre.
Együtt ünnepelt a fél 11-16
óráig tartó programon az idõsekkel a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény elsõ és jelenlegi vezetõje, Törökné Györe Edina és Kulmann Anikó, a
katolikus és evangélikus lelkész, dr. Barbalics Marianna
háziorvos, Lukács Józsefné, a
zalaegerszegi Málta-csoport vezetõje, Pappné Varga Angéla
jegyzõ, Horváth Zoltán, Tófej
polgármestere, a szomszédos

klubok vezetõi és dolgozói. A
felszólalók méltatták az eltelt
10 év eredményes, az idõsek
érdekében végzett munkáját,
az idõsek pedig köszönetüket
fejezték ki Gál Lászlóné polgármesternek és Kurucz Istvánné klubvezetõnek. A helyi
gyermekek verses köszöntõ
mûsorát Molnár Bernadett tanárnõ segítette. A közös ebédet követõen a pókaszepetki
Idõsek Klubja adott nagyszerû, alkalomhoz illõ mûsort, ezután operett és nóta csendült,
majd a klub visszatérõ vendége, a tófeji Szivárvány Dalkör
zárta a szép együttlétet.
A klubtagok és dolgozóik
Jandó Nikolettrõl is megemlékeztek, aki pár hete nézett
édesanyai örömök elé, ezúton
is köszönik segítõ, lelkiismeretes munkáját, és szeretettel
kívánnak neki erõt, egészséget
és sok örömet.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Hasznos és izgalmas programok a teskándi Kemence-házban
Milyen formáját válasszuk a
rendszeres sportolásnak? Melyek az egészséges táplálkozás
legfontosabb alapelvei? Ebben
a hónapban ezekre a kérdésekre keresték a választ a teskándi
Kemence-házban – szakértõk bevonásával – annak az egészségre nevelõ valamint szemléletformáló programsorozatnak a
keretében, amelyet a helyi önkormányzat szervezésében tartanak a településen.
A sportot végezhetjük egyedül vagy csoportos formában.
A szakértõk szerint a társaságban, közösen végzett edzéseknek megvan az az elõnye, hogy
a többiek változása, fogyása
vagy éppen izmosodása inspirálóan hathat ránk is. A magányos futások és az otthoni
edzések alkalmával hajlamosak
lehetünk nem akkora energiát
belefektetni a testmozgásba,
mint például egy konditermes
vagy egy csoportos aerobic
edzés alkalmával. Abban azonban a szakértõk és a hallgatóság is egyet értett, hogy bármilyen formáját is választjuk a

sportnak, az mindenképpen
hasznos valamennyiünk számára, hiszen a hangsúly az állandó,
rendszeres testmozgáon van.
Az egészséges táplálkozás
alapelvének nevezhetõ például
a finomított cukor és a liszt
mellõzése vagy minimálisra
csökkentése konyhánkban –
hangzott el az életmódprogram másik elõadásán. A szakember szerint azonban nagyon károsak lehetnek például
azok a diéták, amelyek drasztikusan megvonják a szervezettõl a szénhidrátbevitelt. Jóllehet ezek valóban gyors és
eredményes fogyáshoz vezetnek, de valós veszélyeitõl eltekinteni nem lehet. Az valóban
igaz, hogy jóval kevesebb szénhidrátfogyasztásra van szükség, mint amennyit általánosságban az emberek megesznek
hazánkban, de annak bevitele
is fontos a mindennapi élethez. Az egészséges étkezés
alappillére lehet a nagyobb
mennyiségben asztalunkra kerülõ fehérjék – húsok, halak,
sajtok – és a zöldségek minél

A csillagászati elõadások õsszel folytatódnak Teskándon.
gyakoribb fogyasztása a nap tervek szerint tartalmazta
bármely szakában.
volna a Jupiter és négy legA mozgás és az egészséges nagyobb holdjának megfitáplálkozás tudnivalói mellett gyelését is távcsõ segítségével,
a csillagászat szerelmesei is de ehhez a borús idõ nem
találhattak programot február- kedvezett.
ban a teskándi KemenceA teskándi Kemence-házházban. Bánfalvi Péter, a TIT ban a csillagászati elõadások
Öveges József Egyesület el- õsszel folytatódnak tovább, adnöke ezúttal a Nap, a Jupiter, a dig is havonta kétszer-háromSzaturnusz valamint az Urá- szor távcsöves bemutató várja
nusz és a Neptunusz sajátos- a téma iránt érdeklõdõket a
ságait mutatta be az érdeklõ- településen.
dõknek. Az elõadás a korábbi
Odonics Zsuppán Beáta

Az ügysegédek mûködése körzetünkben
A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.
A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.
A Közép-Zala megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:
település
Pacsa
Zalaszentmihály
Pölöske
Búcsúszentlászló
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Ormándlak
Gombosszeg
Nagylengyel
Petrikeresztúr
Tófej
Baktüttõs
Gutorfölde
Pusztaederics
Hottó
Babosdöbréte
Böde
Gellénháza
Nemeshetés
Kisbucsa
Teskánd
Bak
Pacsa
Pacsa
Pacsa
Pacsa

cím
Kisfaludy u. 2.
Jókai út 3.
Petõfi út 115.
Petõfi út 17.
Petõfi út 1.
Petõfi út 4.
Ady út 1.
Petõfi út 11.
Bányász út 60.
Kossuth út 60.
Rákóczi út 15.
Tanácsköz út 11.
Dózsa út 1.
Kossuth út 1.
Szabadság tér 2.
Kossuth út 6.
Hunyadi 1/a.
Kossuth út 2.
Vörösmarty út 5.
Széchenyi tér 3.
Rákóczi út 3.
Rákóczi út 2/a.
Kisfaludy út 2.
Kisfaludy út 2.
Kisfaludy út 2.
Kisfaludy út 2.

ügyfélfogadási nap
hétfõ
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
kedd
szerda
szerda
péntek
péntek
péntek
csütörtök
szerda
szerda
szerda
szerda
hétfõ
kedd
csütörtök
péntek

idõ
8-16
8,00 - 12,00
13,00 - 16,00
8,00 - 11,30
12,00 - 14,00
14,15 - 16,15
8,00 - 10,00
10,15 - 12,15
13,00 - 15,00
15,15 - 17,15
8,00 - 12,00
13,00 - 15,00
8,00 - 12,00
13,00 - 16,00
8,00 - 10,00
10,15 - 12,15
13,00 - 15,00
8,00 - 13,00
10,30 - 12,30
8,00 - 10,00
8,00 - 12,00
12,00 - 16,00
8,00 - 16,00
8,00 - 13,30
8,00 - 12,00
8,00 - 12,00

ügysegéd neve
Tóth Noémi
Németh Krisztina
Németh Krisztina
Fogáné Kámán Katalin
Fogáné Kámán Katalin
Fogáné Kámán Katalin
Máté Katalin
Máté Katalin
Máté Katalin
Máté Katalin
Horváth Józsefné
Horváth Józsefné
Horváth Józsefné
Horváth Józsefné
Barabás Anita
Barabás Anita
Barabás Anita
Vajminé Simon Annamária
Stáricsné Zabb Aliz
Stáricsné Zabb Aliz
Cseke Andrea
Máté Katalin
Tóth Noémi
Tóth Noémi
Tóth Noémi
Tóth Noémi

Térfigyelõ kamerák ügyelnek a közbiztonságra Tófejen

Dr. Farkas Tibor rendõrkapitány (balról) és Horváth Zoltán
(jobbról) írták alá a megállapodást.
Tófejen már 2010-tõl folyamatosan szorgalmazta a település vezetése, hogy helyezzenek ki térfigyelõ kamerákat
a faluban, de ennek kivitelezésére egészen 2014-ig várniuk kellett – mondta el lapunknak Horváth Zoltán polgármester.
Hosszas elõkészítõ munkálaton vannak túl Tófejen. Az
elmúlt hetekben és hónapokban kiépítésre került a kamerarendszer, majd a kivitelezés
befejezéseként a beüzemelés
is megtörtént. 2014. február
26-án az utolsó momentumként Horváth Zoltán Tófej polgármestere és dr. Farkas Tibor, zalaegerszegi rendõrkapitány megállapodást írtak alá a
térfigyelõ rendszer kiépítésével összefüggõ együttmûködés
rögzítésére. A kamerarendszer mûködésének felügyeletét ugyanis a rendõrkapitányság látja el és hozzáféréssel is
õk rendelkeznek – tájékoztatott a polgármester.
Horváth Zoltán reményét
fejezte ki, hogy a 6 kamerából
álló térfigyelõ rendszer kiépítése a rendõrség bûnmegelõzési és bûnüldözési teendõit
egyaránt hatékonyan segíti

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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majd, illetve természetesen abban is bíznak, hogy Tófejen
a közbiztonság tovább javul a
jövõben.
A rendõrkapitánysággal történt egyeztetést követõen a
tófeji bevezetõ utak mentén és
a frekventált keresztezõdésekben szerelték fel a kamerákat.
A rendszert úgy építették ki,
hogy az igény esetén a jövõben bármikor bõvíthetõ legyen – tette hozzá a polgár-

mester. Horváth Zoltán szerint
Tófejen egyébként a közbiztonság eddig sem volt rossznak nevezhetõ, de e tekintetben javítani való mindig akad.
A mintegy 2 és fél millió
forintba kerülõ térfigyelõrendszer kiépítését, beszerzését a
tófeji önkormányzat önerõbõl
finanszírozta – hangsúlyozta a
polgármester.
Dr. Farkas Tibor rendõrkapitány szerint Zalában egyre
több kisebb településen igényli a lakosság és a faluvezetés,
hogy kamerával figyelt területek legyenek az adott község
forgalmasabb helyein. A kapitány szerint megfigyelhetõ,
hogy a kamerák jelenlétének
visszatartó ereje van. Farkas
Tibor hozzátette: míg a városokban jellemzõen inkább a
szórakozóhelyek, kocsmák környékén jellemzõ randalírozások, verekedések után veszik
hasznát a rendõrök a térfigyelõ kamerák mûködésének,
addig a kisebb településen
sokszor a besurranásos tolvajlás vagy éppen a közlekedési
balesetek szempontjából minõsülnek hasznosnak.
Zsuppán Beáta

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Rá fog jönni…
Megfigyeltem az eddigi
évek alatt, hogy amikor házaspár a megrendelõnk, az
elsõ megbeszéléskor már
elég feszültek, mintha több
hete gyötörték volna egymást. Nem értettem miért
van ez. Ádám árulta el a
titkot…
Az egész úgy kezdõdött,
hogy Ádám és Éva vendégségben voltak barátaiknál.
Hazafelé Éva megszólalt: – Láttad milyen jól nézett ki a
nappalijuk?! Ádám felsóhajtott, ismerte már annyira a
feleségét, tudta, hogy a nappali átrendezése következik.
Eluralkodott rajta a pánik,
mert még emlékezett az elõzõ próbálkozásra, ami több
hétig tartott, és az eredménnyel a mai napig sem
elégedettek.
Ádám szerette Évát, ezért
erõt vett magán és kérdés
nélkül ennyit mondott: –
Jó, rendezzük át a nappalit.
De mi lenne, ha most nem
mi gyötörnénk egymást ezzel több héten keresztül.
Nekem semmi kedvem az
üzleteket járni, és közben
folyamatosan gondolkodni,
vajon mi lenne a jó. Arról
nem is beszélve, hogy nem
egy átlagos nappalink van,
ezért nehéz a helyzet. Nekünk nem valamilyen trendi megoldásra van szükségünk, hanem olyanra, amivel hosszú ideig elégedettek
lehetünk. Amit majd a mi
vendégeink fognak irigyelni
tõlünk. Egy olyan szakembert kell keresnünk, akinek
ha nem tudjuk pontosan elmondani, hogy mire van
szükségünk, rá fog jönni arra, hogy minek örülnénk
igazán.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nem csak az iparûzési adóról szól
Fogadás a teskándi vállalkozók részére

Tóth Istvánné a program részeként ismertette a tavalyi év gazdasági mérlegét.
Immár 8. alkalommal rendezték meg a szokásos vállalkozói fogadást a teskándi önkormányzat szervezésében a
helyi Kemence-házban.
Tóth Istvánné polgármester a kezdetekre így emlékszik:
fontosnak tartották a kezdeményezés elindításakor is, hogy
legyen az évben legalább egy
olyan alkalom, amikor találkoznak egymással a helyi vállalkozások vezetõi és azok munkatársai. Tapasztalatokat cserélnek és akár együttmûködés is
születhet a kötetlen program
keretein belül.
Az iparûzési adó, amit a vállalkozások fizetnek az önkormányzati kasszába, természetesen nagyon fontos valamennyi
település számára. A helyben
mûködõ vállalkozások szerepe
azonban ennél sokkal tovább
mutat – fogalmazott Tóth Istvánné. – Ha csak azt nézzük,

hogy Teskánd 1117 lakosához
viszonyítva jelenleg 128 a vállalkozások száma, ez nagyon
jelentõsnek mondható – fogalmazott a polgármester. Az
iparûzési adóból a település
mûködtetésének egy része,
életben tartása megvalósul. Ennek részleteirõl tájékoztatást is
adunk számukra pontosan a
vállalkozói fogadás alkalmával.
Ezen kívül itt megismerkedhetnek olyan plusz információkkal is, amelyek a különféle
pályázati lehetõségek felvázolására, adott esetben az ezzel
kapcsolatos segítségnyújtásra
irányulnak. A falu életében betöltött fontos szerepük miatt
döntöttünk úgy, hogy valamennyien megérdemlik: a fogadás estéje ne a munkáról,
hanem az õ vendéglátásukról
és kikapcsolódásukról is szóljon.
Nem elhanyagolható tény
az sem, hogy Teskándon a he-

lyi vállalkozásokra mindenkor
számíthat az önkormányzat abban az esetben is, ha kisebb
fejlesztésekre és felújításokra
van szükség és ezt kevés pénzbõl tudják csak megvalósítani.
A fogadáson természetesen
évrõl évre elõkerülnek olyan
témák is, amelyek a vállalkozások vezetõinek jövõbeni elképzeléseirõl és terveirõl szólnak,
amelyhez mindenkor szorosan
kapcsolódik az önkormányzat
is. Amennyiben lehetõség adódik, Teskánd vezetése ezeknek
a terveknek a megvalósításában mindenkor segítséget próbál nyújtani. Tóth Istvánné szerint a vállalkozók és az önkormányzat közti szoros együttmûködés mindkét fél érdeke
és az egész település hasznát
szolgálja.
Az idei vállalkozói fogadáson bemutatkozott a cégvezetõk elõtt a Borostyánkõút
Gazdaságfejlesztési Klaszter,
valamint a helyben mûködõ civil szervezetek is.
A program elsõ felében
Teskánd polgármestere ismer-

2014. február
tette a település elmúlt évi gazdasági helyzetét. Beszámolójából kiderült, hogy a falu életében az egyik legnehezebb év
volt a 2013-as és nagyon úgy
tûnik a számadatok tükrében,
hogy az idei esztendõ még ennél is súlyosabb anyagi terheket ró rájuk.
Tóth Istvánné elmondta:
míg 2012-ben 158 vállalkozás
mûködött a faluban és a befizetett iparûzési adó mértéke
elérte a 44 millió forintot, addig a jelenleg mûködõ 128 kisebb cég 24 millió forintos
adóbefizetéssel egészítette ki a
település költségvetését.
Teskánd éves költségvetése
átlagosan 280-285 millió forint
körül mozog. Ebben benne
van az óvoda, az uszoda és a
bölcsõde költségvetése is és
szintén része a közös hivatal
fenntartásához szükséges összeg.
A vállalkozói fogadás vendéglátással zárult, amelyet
szintén egy évtizedek óta Teskándon mûködõ vendéglátó
egység, a Fakopács készített el
a meghívott vendégeknek. Került az asztalra például töltött
káposzta, marhapörkölt dödöllével, valamint túrós és megygyes rétes.
Odonics Zsuppán Beáta

Teskándi sakksikerek

Zumba Babosdöbrétén
Állnak a gyõztes felsõ tagozatos csapat tagjai, guggolnak a 2.
helyezett alsósok.

Májusig tart a program.
Babosdöbrétén, a közösségi házban 2013 augusztusában
kezdõdtek azok a táncos foglalkozások, amiket Horváth
Angelika tart.
Minden alkalommal mintegy 10 féle zenével, s arra ké-

szített koreográfiával, többek
között zumbával várják a helybelieket, akik minden korosztályból képviseltetik magukat.
A népszerû programot szívesen látogatják a helybeliek.
A foglalkozások májusig tartanak.

A 2014. február 8-án Zalakaroson rendezett megyei
sakk csapatversenyen a teskándi Csukás István Általános Iskola csapatai a dobogóra állhattak.
A felsõ tagozatos korosztályban elsõ helyezést ért el a
Cseke Tibor (7. o.), Balogh
Márton (7. o.), Sági Kornél (3.
o.) és Horváth Bence (4. o.) alkotta csapat. Az összeállítás kü-

lönlegessége, hogy harmadikos és negyedikes gyerekek is
versenyeztek az idõsebb korosztályban!
Az alsó tagozatosok korosztályában indult együttes a dobogó második fokára állhatott
remek teljesítményével: Németh
Ervin, Nikicser Gergõ, Jóna
Bence, Szabó Barnabás, valamennyien negyedik osztályosok.

2014. február
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Balesetvédelem és újraélesztés
Balesetvédelmi és újraélesztési elõadásra került sor
nemrég, melyre a babosdöbrétei, rámi és kökényesi lakosokat vártuk.
Az elõadáson a Mentõállomás vezetõje, Beledi István
tartott elõadást az eszméletlen
beteg ellátásával, nem lélegzõ
beteg újraélesztésével kapcsolatban. Az elõadott ismereteket
utána mindezt a gyakorlatban

is megmutatta egy Ambu babán, és többen ki is próbálták
természetesen.
A szakember fontosnak tartotta, hogy az emberek mindenképpen nyitottan álljanak
hozzá a segítségnyújtáshoz, és
ne menjenek el egymás mellett, ha segítségre szoruló embert látnak. A segítség és mentõ hívásának gyakorlati menetét is ismertette, illetve azt,

Az elméleti ismereteket gyakorlatban is alkalmazták.
hogy ilyenkor mennyi idõ áll megelõzésrõl és a Tiens terrendelkezésre ahhoz, hogy a mékekrõl.
A résztvevõk ajándékcsobeteg további károkat már ne
magot kaptak, majd megvenszenvedjen.
Az elõadáson Tóth József dégelésre került sor egy finom
egészségügyi tanácsadó be- Cézár salátával.
-mszélt a keleti gyógyászatról, a

Felhívás
Baktüttös Község Önkormányzata, mint a helyi köztemetõ fenntartója értesíti a
hozzátartozókat, hogy a temetõben az életveszélyes sírok, a veszély megszüntetése
érdekében, elbontásra kerülnek. A kijelölt sírokról

érdeklõdni március 17.-tõl
lehet.
A bontások megkezdése a
húsvéti ünnepeket követõen
kezdõdik, érdeklõdni a 06-92569-064-es telefonon lehet.
Baktüttös Község
Önkormányzata

Közép-Zala

www.zalatajkiado.hu
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TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

Kérjük, aláírásával támogassa a Fidesz és a KDNP
közös jelöltjét, Manninger Jenõt, Zala megye 2. számú
választókerületében.
Támogassa a rezsicsökkentés folytatását, a családok
és a nyugdíjak megvédését, és további munkahelyek
teremtését.
Az új parlamentben kevesebb képviselõ lesz, így Zalában
is csak három választókerület van.
A 2. számú választókerület központja Keszthely.
Irodánk címe: Keszthely, Kossuth u. 73. Telefon: 06-20499-9622, E-mail: manninger.jeno@fidesz.hu
Ha Önnek lakóhelyéhez közelebb van, az 1. számú választókerület irodájában is aláírhatja támogató ívünket. (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 8.)
Keressen minket irodáinkban, vagy kérésére munkatársaink felkeresik Önt otthonában is!

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

www.zalatajkiado.hu

65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.
Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.
A Közép-Zala címû lap megjelenési területén lévõ
Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Zalaegerszegi Okmányiroda
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17-19.
H-P: 08.00-20.00
Pacsai Okmányiroda
8761 Pacsa, Kisfaludy utca 2.
H, P: 08.30-12.00
K: 08.30-12.00; 13.00-16.00
Cs: 13.00-16.00

