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Hottón már hagyománya
van a farsangi mulatságnak, a
tél maskarákkal való elûzésé-

Legyen bõség és termékenység!
Farsangi mulatság Hottón

nek. A helyi
tagjainak és barátaiknak köz-
remûködésével február 14-én a

Ziránó Színház

lakosság egy nemzetközi far-
sangolásnak lehetett szem- és
fültanúja. A maskarákba bújt

és
zenészekkel kiegészült

vidám magyar csapat elõször
látogatott el:

„Farsangolunk kedves bará-
taim! Azért gyûltünk össze, hogy
ismét jól érezzük magunkat

belga, spanyol, francia, olasz,
finn, holland, cseh, szlovák
erdélyi

Szentmihályfára

Maskarákkal járták Hottó utcáit.

Számos változás jelzi a ter-
mészetben, hogy a téli napo-
kat lassan magunk mögött
hagyjuk. A napi foglalatossá-
gok közt elõtérbe kerülnek a
kerti munkálatok, melyek a
tárgyi feltételek megléte mel-
lett nem nélkülözhetik a szak-
mai hozzáértést sem. Erre utal
a Gellénháza mûvelõdési háza
elõtt álló házikó tavaszi kaval-
kádja is, bent az elmúlt hetek-
ben útjára indított sokszínû
programok egyike, a formálódó

tart összejövetelt.
– Az év elején fogalmazó-

dott meg egy olyan civil szer-
vezõdés terve, amely a szõlõ-
és növénytermesztésre irányul.
Felhívással éltünk a helyiek fe-
lé, hogy öt alkalommal elõ-
adásra várjuk õket, az esti órák-
ban. Az elõadássorozatot úgy
próbáltuk szervezni, hogy azok
a lehetõ legjobban foglalják
össze e témát, a tavaszi mun-
kálatok, a gyümölcsfa-telepí-
tés, metszés és a növényvéde-

Gazdakör

„Tavasz a kertben”
Szervezõdõ gazdakör Gellénházán

lem terén. Örömmel számolha-
tok be róla, hogy 50-60 fõs
hallgatóság elõtt és közremû-
ködésével zajlanak a meghir-
detett estek. Nagy érdeklõdés
fogadta az elméleti dolgok gya-
korlatba való átvitelét. Dara-
bos Pál biokertész birtokán
tartott metszés sikeres és ta-
nulságos perceket eredménye-
zett. A másfél órás elõadásokat
kötetlen beszélgetés, helyi bo-
rok és étkek fogyasztása zárja,
amelyet ma kocsonya tálalása
tesz egésszé – számolt be

polgármester a
sikeres kezdeményezésrõl.

Elsõ alkalommal
szõlõ-és gyümölcsfa sza-

porítóanyag elõállító elõadását
hallgathatta a közönség, majd

kertészmérnök,
borász, 3 alkalommal volt az
alakuló közösség vendége.

Elérkezve az utolsó talál-
kozásig, Gellénháza szülötte,

, a Zala Megyei

Vug-
rinecz József

Kaszás Ba-
lázs

dr. Pálfi Dénes

Szabó Béla

A tavasz eljövetelét jelzi a dekoráció is.

A térségi
lapjaihoz
keres a megye minden

részébõl.
Érdeklõdni lehet:

30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj Kiadó
tudósítókat

Tudósítókat keresünk!
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(Folytatás az 1. oldalról) Legyen bõség és termékenység!
Farsangi mulatság Hottón

ezen a szép napon! Ahogy
tavaly ígértem, ugyanaz a jóság
lesz idén is. Kolbászból lesz a
kerítés és a mozgójárda még
jobban fog mozogni! Ünne-
peljük a gólyákat, a medvéket
és a farkast is. Ahhoz, hogy
bõség és termékenység legyen,
ahhoz köll táncolni a medvé-
vel! Szóljon a muzsika és kez-
dõdjön a tánc!” – szólt a meg-
jelentekhez a farsang királya.

Az elsõ újszerû farsangi
mulatság néhány évvel ezelõtt
kezdõdött, akkor költözött Ma-
gyarországra
és :

– Csehországban még él a
farsangi alakoskodás hagyomá-
nya, amit egy kicsit hiányol-
tunk itthon, így megújítottuk.
Színházzal foglalkozunk, így
rengeteg színházi barátunk jön
ilyenkor ide. Az egész farsang
arról szól, hogy szebb évünk

Boráros Szilárd
felesége

legyen! – mondta Szilárd a
medve jelmezébe bújva.

A medvetánc mellett ter-
mékenységi fohászt és jövõbe-
nézés hallhattak az érdeklõ-
dõk, melyet vajákosnõ általi
rontáslevétel és hagymaátug-
rás követett. Megszelídítették a
tigrist, a gólya pedig hozta ma-
gával a termékenységet.

– Déltõl már a faluházban
készülõdtünk, aztán Szentmi-
hályfára vezetett a csapat útja.
A helyiek egy vidám mulat-
ságot láthattak az új pajtaszín-
házban. Innen megyünk vissza
Hottóra, ahol végigjárjuk a te-
lepülés részeit, sokan már
várnak bennünket. A mulatság
a faluháznál folytatódik a ki-
szebáb vagy bûnbak égetéssel
és egyéb farsangi hagyomá-
nyokkal – árulta el

polgármester, aki maga is
beöltözött.

Vincze Fe-
renc

Pataki Balázs

A vajákosnõ levette a rontást, így szebb évünk lesz!

Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóság igazga-
tója, „Tavasz a kertben” cím-
mel, az általa képviselt terület-
rõl, három téma köré összpon-
tosítva beszélt: a szõlõ kárte-
või, a szõlõ- és növényvédelem
és a kiskerti gyümölcsfák, zöld-
ségek betegségei, védelme.

A szakember részletes és
szemléletes beszámolót tartott
az utóbbi években mért ada-
tokról, melyek érintették a
kártevõk elõfordulási helyét,
számát és a járvány kialakulá-
sának feltételeit, valamint a
hatékony védekezés lépéseit
egyaránt. A gazdák szembesül-
hettek a szõlõ levelén található
elváltozásokról, sárga, vörös
foltokról, melyet okozhat az
amerikai kabóca és a külön-
bözõ eredetû gombás fer-
tõzések.

Az elõadó említést tett az
eddig ismert betegségekrõl, a
lisztharmatról, amely a rügyek-
ben telel át, és amely az elmúlt
évben nagy problémát okozott
a szõlõtermesztõk körében,
valamint a peronoszpóráról, a
szürke-és feketerothadásról és
az aranyszínû sárgaságot oko-
zó fitoplazmáról. A gombákkal
fertõzött beteg növény termé-
se értéktelenné válik. A szak-
emberek a kabóca esetében

évek óta (1997) csapdázzák
õket, használják a kártevõk el-
leni engedélyezett készítmé-
nyeket. Mint megtudtuk, fon-
tos szempont a permetezés
gyakorisága és milyensége,
amely a virágzást követõen
célszerû. Elhangzott továbbá,
hogy a növényt ért kedvezõt-
len elváltozások elõtt a preven-
ció (megelõzés) elengedhetet-
len feladat és az eredményes
védelem, illetve szükség ese-
tén a zárlati intézkedések. Az
igazgató táblázat segítségével
szemléltette a használatban lé-
võ szerek sorát, és hatékony-
ságuk fokát, mennyiségi és mi-
nõségi jellemzõiket. Kiemelte,
hogy az általa képviselt intézet
feladata többek közt a forga-
lomban lévõ növényvédõ sze-
rek hatékonyságának vizsgála-
ta. Jelezte, hogy szükség ese-
tén a fertõzött szõlõt ki kell
vágni, és mielõbb jelenteni az
illetékes szerv felé, megakadá-
lyozva a betegség elterjedését.

Az értékes információára-
dat a gyümölcsfák és zöldség-
félék sorával folytatódott. Az
almás termésének és a körte-
fának a gombás elváltozása,
valamint a csonthéjasokra jel-
lemzõ moníliás betegség sok
gondot okoz a gazdák köré-
ben. Így a meggy, a barack és a
szilvatermés károsodását, a

hajtás pusztulását vonja maga
után, valamint itt is említhetõ
a lisztharmat és a keleti cse-
resznyelégy. Az almák eseté-
ben a tûzelhalás, a zöldségfé-
léknél a burgonya-és paradi-
csomvész. A jelenlévõ érdek-
lõdõk jegyzeteltek és kérdé-
sekkel fordultak a szakember
felé, aki növényegészségügyi
információs ismertetõk szét-
osztásával tett hozzá az el-
hangzottakhoz.

Nagy Bélától megtudtuk,
hogy a témát felölelõ bõ isme-
retanyag, valamint széleskörû

tájékoztatás arra szolgál, hogy
ki-ki kiszûrje az egyéni prob-
lémájára vonatkozó informá-
ciókat, ezzel segítve az otthoni
kerti munkálatok zökkenõ-
mentes végzését.

Úgy, mint he-
lyi virágboltos is, aki mint
mondta, az üzletében növé-
nyek és növényvédõszerek
árusítása, a kertjében zöldsé-
gek, gyümölcsfák kezelése és
ápolása az, ami érdekessé tette
számára e február végi prog-
ramon való részvételt.

Gellén Ágota

Török Irén

„Tavasz a kertben”
Szervezõdõ gazdakör Gellénházán

Számos betegség és gyógyír került a középpontba.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p
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ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

Júl. 18-23. 104.900,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén

készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Február 14-én hetedik al-
kalommal rendezték meg

az Országos Farsangi
Fánkfesztivált. A versengésre
hozott, otthon készített és
különleges fánkokkal lehetett
nevezni. A rendezvényen több
zalai csapat is részt vett, tér-
ségünkbõl a nyugdíjas
asszonyok és kísérõik, szurko-
lóik képviseltették magukat.
Nem is akárhogyan!

– A helyben készített fán-
kok kategóriájában elsõ helyet
ért a Fürge Nagyik csapatunk,
a hozott fánkokkal pedig har-
madikak lettek a Szuper Na-
gyik. Mi, segítõk egy jó bulinak
gondoltuk, de õk komolyan
vették, hogy megnyerik. Elsõ
nekifutásra ez nagyon szép
eredmény, még talán a kö-
zönségdíjat lett volna jó el-
nyerni – mesélte mosolyogva
az eseményrõl
kísérõ, aki a Nyugdíjas Klub-
ban naponta találkozik a ma-
mákkal.

Nagy-
kanizsán

tófeji

Soós Lászlóné

Tófejiek nyerték az országos versenyt
Ezer fánkot sütöttek az asszonyok

A fesztiválon 38 csapat mé-
rette meg magát. A tíz tófeji
asszony a teljes nap alatt ezer
fánkot sütött, melyeket bóno-
kért lehetett megízlelni. A tó-
feji standon akciósan adták az
édességet, így délutánra el is
fogyott az elõször még soknak
gondolt mennyiség. Legin-

kább a hagyományos szalagos
fánknak volt keletje, de készült
almás-pudingos, túrós, forgács
és medvehagymás mascarpo-
ne ízesítésû fánk is, melyeket
házi lekvárral kínáltak.

– A zsûri az értékeléskor
elmondta, hogy hiányolta töb-
bek díszítését és népviseletes
ruházatát. Vittünk szép kézi-
munkákat és kerámia cserepe-
ket is, de a dobogós helyezé-
sünk ellenére szeretnénk a

A fánksütõ csapat kísérõikkel, szurkolóikkal és az elnyert elismerésekkel.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

hiányosságokat jövõre pótolni.
Meghívtak bennünket a Dödöl-
lefesztiválra, viszont az renge-
teg krumpli hámozással jár… –
tette hozzá Soós Lászlóné.

A két dobogós helyezéssel
két darab kétfõs wellness hét-
végét nyertek a mamák, de az
igazi jutalom a fánkbónok
összegébõl elfogyasztott közös
éttermi vacsora volt február
27-én.

Pataki Balázs
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Adott egy banya, aki elve-
szítette a vasorrát. Márpedig
banyát vasorr nélkül nem
látott még földkerekség! Ezért
a varázsló elindul, hogy fel-
derítse a rejtélyt:

Útja során találkozik a fé-
lelmetes tigrissel, teknõsbé-
kákkal, medvével

„Halljuk medve, mik a hí-
rek? Jártak erre skótok, írek? S
tudsz-e orról, mi vasból való,
na mesélj gyorsan kasból nya-
ló!”, szarvassal, gólyával, süni-
vel, rókával és kiscsibével, egy
vicces vasutassal. Akitõl meg-
tudták, hogy „Vasból van a sín,
a váltó, Nem vagyok én vasorr-
látó. Hagyjál békében a vassal.
Most jöttem a hat húszassal”. A
szereplõk mind-mind versben
mondják el, hogy miért nem

A rejtélyes vasorr Petrikeresztúron
õk a tolvajok. Végül a vasorr
keresése megoldódott a kis
nyuszi segítségével:

„Tegnap történt, répát et-
tem, s rajtam volt a kabátom,
És amikor már levettem, bu-
taság volt belátom. Gyûrött lett
és répafoltos, mosógépbe he-
lyeztem kicsi nyúlnak néha
fontos, s ki mosná ki he-
lyettem? Simogattam lapogat-
tam, folyton ki-be gomboltam.
Bevallom a banya orrát vasa-
lónak gondoltam.”

A vidám mesejáték, zenés
betétekkel színesítve nem csak
kicsiknek volt izgalmas, humo-
ros program a
kultúrházban 2014. február 14-
én délután, a felnõttek, idõsek
éppúgy nevettek a verseken,
dalokon.

petrikeresztúri

Az elõadást a
bemutatója kö-

vette, majd közös táncra hívták
a jelenlévõket. A népzene ma-
gával ragadta a csöppségeket
és az ügyes táncosokat is. Er-
délyi, szerb és moldvai tánco-
kat gyakorolhattak a jelenlé-

„Penderülj”
Táncegyüttes

Nagy sikere volt a vidám mesejátéknak.

„A jelmezbálban az a leg-
jobb, hogy az ember kibújha-
tik a saját bõrébõl, hogy más
lehet, tökéletesen más, mint aki
a valóságban.”

Hazánkban már Mátyás ki-
rály korában divatban voltak
bizonyos itáliai mintákat köve-
tõ álarcos mulatságok. Az egy-

(Szabó Magda)

Farsangi mulatság Kisbucsán

ház eleinte rossz szemmel néz-
te a fékevesztett mulatozást, de
nem tudták visszaszorítani a
farsang idõszakának megün-
neplését, a tél elmúlása felett
érzett örömet, az önfeledt ün-
neplést a húsvéti böjt elõtt.

Településünkön az IKSZT
konferenciatermében, az IKSZT

szervezésében, az önkormány-
zat támogatásával február 14-én,
szombaton délután 15 órától
került sor az álarcos farsangi
mulatságra. A lakók a rendez-
vényrõl a havi programajánló-
ból értesültek.

A szép számmal összegyûlt
„farsangolót”

IKSZT vezetõ kö-
szöntötte. A jelmezes felvonu-
lásra 14-en öltöztek be, fõleg
gyerekek és fiatalok. Volt köz-
tük cica, tündér, szakács, ka-
lóz, traktoros, rocksztár, betö-
rõ, királylány, dinoszaurusz,
bohóc is. A felvonulók nagy
körben haladtak, a közönség
pedig megpróbálta kitalálni,
hogy ki minek öltözött be.
Minden jelmezes ajándékot
kapott.

Többféle vetélkedõre is sor
került, amit az IKSZT mun-
katársai bonyolítottak le és
amelyre bárki jelentkezhetett.
Ilyen volt a csokievõ, szívószá-
las- üdítõ ivó, WC-papír mú-

Kozmáné Gál
Bernadett

mia, lufi-böködõ és a bekötött
szemmel-joghurt etetõ verseny
is. Lazításként farsanggal kap-
csolatos totóra és kvíz kérdé-
sekre adhattak választ. Minden
versenyszám után a nyertesek
és a helyes választ adók cukrot
kaptak. Persze folyamatosan
szólt a zene, a bátrabbak
táncolhattak is. Közben, aki
megéhezett vagy megszom-
jazott az asztalon különféle
szendvicsbõl, üdítõbõl válo-
gathatott, valamint a részt-
vevõk által felajánlott sütemé-
nyekbõl.

A tombolasorsolásra, amit
már nagyon vártak, nem sok-
kal a program zárása elõtt ke-
rült sor. Sok szép ajándék talált
gazdára a gyerekek legnagyobb
örömére.

Ezután, aki még bírta ma-
radt és szórakozhatott, de a
legkisebbekkel hazaindultak a
szülõk, mert nagyon elfárad-
tak, õk voltak a legaktívabbak,
szó szerint farsangoltak.

Változatos jelmezekbe öltöztek…

võk a hagyományos magyar
táncok mellett.

A közös tánc után a helyi
asszonyok sütötte fánk adott
új energiát. A gyerekek kéz-
mûves foglalkozás keretében
farsangi állatos papírdíszeket
festettek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
sorozat keretében több alka-
lommal is hasznos ismeretek-
kel gazdagodtak a helyi terme-
lõk. Február 21-én délelõtt

kertészmérnök
birtokán tartott

metszési bemutatót.
– Az elsõ alkalommal Ka-

szás Balázs tartott elõadást a
gyümölcsszaporításról, aztán dr.
Pálfi Dénes két elméleti okta-
tást, ez most a negyedik, im-
máron gyakorlati elõadás. E-
zen a birtokon az almától a
szõlõn át a málnáig sokféle
gyümölcs terem. Az ötödik ta-
lálkozón Szabó Béla, a Zala
Megyei Növényegészségügyi
és Talajvédelmi Állomás igaz-
gatója tartott bemutatót. Ezek
a találkozók hasznosak, hogy

Gellénházi Gazdaesték

dr.
Pálfi Dénes
Darabos Pál

Kabátakasztót ne hagyjunk a fán!
Metszési bemutató Gellénházán

az emberek felkészüljenek a ta-
vaszi kerti munkákra. Szeret-
nénk inspirálni a falubelieket
arra, hogy egy gazdakört ala-
kítsanak, s jövõre már önálló
szervezésben tudjanak ilyen
rendezvényeket megvalósítani
– említette meg

polgármester.
Darabos Pál kertjében 16

féle gyümölcsöt csodálhattak
meg az érdeklõdõk, dr. Pálfi
Dénesnek mindegyik gondo-
zásához akadt hasznos tanácsa.
Manapság egyre több háztáji-
ban termesztenek támrend-
szerben kúsztatott kivit, ami-
nek gondozása a szõlõéhez ha-
sonlítható. A gyümölcsrõl fon-
tos tudni, hogy párban, tehát
fiú (porzó) és lány (termõ)
tõvel érdemes vásárolni. A

Vugrinecz Jó-
zsef

termõállománynál a durva erõ-
teljes hajtásokat tõbõl kell eltá-
volítani. Lényeg, hogy fényes-
re, levegõsre kell kiteríteni a
felületet. A gyümölcsfákhoz ha-
sonlóan itt is lehetnek méteres
vízhajtások, amiket szintén el
kell távolítani. Az egyik gazda
több mázsányi kivitermésrõl is
beszámolt, melyhez a már ter-
mõ töveknek tápanyagként
csak kávézaccot adagolt.

– A csonthéjasokat, héjaso-
kat általában termésérés után
metszhetjük. Ha tavasszal met-
szünk, akkor a mézgásodási
hajlama nagyobb ezeknek a fa-
joknak. Mindkét idõben törté-
nõ metszésnél jelentkezõ prob-
léma a csonthéjasoknál a ví-
rusbetegségek, amik fõként a
szilvát, cseresznyét, meggyet
kezdik meg. Magyarországon
egyedül a csacsaki szilva tole-
ráns a vírusokkal szemben. A
szilvánál amennyiben beállt a
termõegyensúly, akkor arra
kell figyelni, hogy szét ne ha-
sadjon a fa a termés alatt. Az
õszibarack nagyon fényigé-
nyes növény, ezért az úgyneve-
zett katlan alakú korona vagy
sorba ültetésnél a csónak ala-
kú korona kialakítása javasolt.
A munkák idejét úgy válasszuk
meg, hogy lenge öltözékben
tudjuk metszeni, mert akkor
„kabátakasztóra” nincs szük-
ség. A csonthéjasoknál jellem-
zõ, hogy „felkopaszodik”, tehát
megy ki a termés az oltóágak
végére. A metszéssel a fa nö-
vekedését is befolyásolhatjuk:
ha mélyen vágunk vissza, ak-
kor erõteljes, ha kevesebbet vá-
gunk, akkor kisebb hajtásnöve-
kedésre számítsunk. A kereske-
delemben többféle sebkezelõt
találni, de erre minden fém-
mentes, lakkbenzin illetve nit-

rohígító nélküli festék alkal-
mas. Száraz idõben az olajfes-
ték, nedves idõben a lakkfes-
ték a jó megoldás – tanácsolta
dr. Pálfi Dénes.

Dénes bácsi a praktikák
mellé elhintett egy-egy anek-
dotát, történetet is, a gazdák
többféle gyümölcs és még a
rózsabokor metszési techniká-
ját is megtanulhatták.

Gellénházán márciusban is
több programra várják a falu-
belieket: 6-án nõnapi köszön-
tést, 13-án szavalóversenyt,
ünnepi megemlékezést, 28-án
borversenyt, 29-én gyalogtúrát
tartanak Szentkozmadombjá-
ra. Beindul a színjátszó és az
ügyes kezek szakkör, havonta
táncházat tartanak. A mûvelõ-
dési háznál található házikót
pedig mindig az aktuális év-
szakhoz, ünnephez kapcsoló-
dóan díszítik fel.

Pataki Balázs

Közel ötvenen hallgatták meg dr. Pálfi Dénes tanácsait.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
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Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére

Közép-Zala
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A farsangi idõszak elmarad-
hatatlan édessége a fánk. Feb-
ruár 15-én batyus farsangi kós-
tolót szerveztek

, ahol sokan meg-
kóstoltatták az általuk készített
süteményeket.

– Fánk nélkül nincs far-
sang, de fánk lehet farsang nél-
kül is! A falubeliek tízféle sza-
lagos és forgácsfánkot készítet-
tek. S, hogy ne csak fánk le-
gyen, túrós pogácsa is került a
közös asztalra. A szalagos fánk
nagyon szereti a meleget, nem
szabad a tésztának „megfáznia”
ahhoz, hogy szép szalagos le-
gyen. Jól ki kell dolgozni, meg
kell dagasztani. Nagyon sok
múlik a fánk sütésén, számít,
hogy milyen hõfoka van az
olajnak. A gyakorlott házi-
asszonyok se tudják mindig

teskándi Ke-
menceházban

Fánk nélkül nincs farsang!
Vidám délután Teskándon

egyformán jóra készíteni. Itt a
fánkot többféle barack, szilva
és ribizli lekvárral ízesítettük,
hozzá pedig teát, forralt bort
fogyasztottunk. A farsangolás-
ra érkezõk között tombolasor-
solást is tartottunk – avatott be
a program részleteibe

a program
szervezõje.

A Kemenceház márciusban
is színes programokkal várja
látogatóit. Március 3-án kosár-
fonást szerveztek, a társastánc
tanfolyam folytatásaként tánc-
klubot indítanak, ami 6-án tart-
ja elsõ összejövetelét. Március
7-én borverseny, 13-án filmve-
títéssel, beszélgetéssel emlé-
keznek a forradalom és sza-
badságharc eseményeire. Ál-
landó programként szerdán
délelõttönként Duruzsolót tar-

Sala-
mon Ferencné,

tanak a piciknek, délutánon-
ként kézimunka szakkört a fel-
nõtteknek és szombaton a fõ-

A forralt bor és a tea is jól esett a finom fánkok után.

Hangya Béla Balaton
János
Ormándlakon „Fehér Holló”

Matt zenekar

és
vezetésével megalakult

a
zenei, irodalmi, képzõmûvé-
szeti társulat. Errõl beszélget-
tünk Hangya Bélával, a legen-
dás tagjával, aki
civilben a gellénházi önkor-
mányzat építés-igazgatásának
mûszaki fõtanácsosa.

– Régi vágyunk egy ilyen
csoport létrehozása térségünk-
ben, s erre most kínálkozott
lehetõség Ormándlakon. Sze-

Nem csak zene
„Fehér Holló” Ormándlakon

retnénk mûvészeti tábort szer-
vezni barátaink,
szobrászmûvész,

festõmûvész (jelenleg a
Hevesi Színházban van kiállí-
tása) és Jászai-
díjas színmûvész, egyben mû-
vészeti védnökök részvé-
telével.

– Természetesen! Szeret-
nénk együttmûködni Gellén-

Béres János
Zalakovács

József

Farkas Ignác

– Számítanak a térség
amatõr kulturális csoport-
jaira is?

háza, Petrikeresztúr és a térség
mûvészeti csoportjaival. Min-
den héten kedden 17 és 20 óra
között próbálunk Ormándla-
kon a faluházban. Volt már
törekvés korábban is egy ilyen
társulat létrehozására, kény-
szert éreztünk arra, hogy ez

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

zõklub tagjai szorgoskodnak
az épületben.

Pataki Balázs

Minden héten próbálnak az ormándlaki faluházban. Jobbról
Hangya Béla.

megvalósuljon. Most érkezett
el ennek az ideje. A tagok
egyébként szerepelnek egyéb
formációkban is, s ez is ga-
rancia lehet egy sokszínû,
pezsgõ kulturális életre a tér-
ségben.

(e)

R
a
jz

:
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Alulnézet

– Minden azzal van teli, hogy az Orbán meg a Simicska
összerúgták a port. Nagyobb baj az nekem, hogy nem jár a
lift és cuccolhatok a hetedikre gyalog!...
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Hamvazószerdától nagy-
péntekig tart a keresztények
számára a szent negyven nap,
a felkészülés, az elcsendesülés,
a lemondás, meditálás és be-
felé fordulás idõszaka. A böj-
tölés fogalma a köztudatban
mára meglehetõsen átalakult,
sokak csupán valamilyen étel-
rõl, elsõsorban a húsfélékrõl
való idõszakos lemondásnak
hiszik azt.

S bár az önmegtartóztatás-
nak valóban vannak külsõ jelei,
hagyományai, a böjti idõszak
valójában a belsõ, lelki megtisz-
tulást, felkészülést szolgálja.

A csend keresésének idõ-
szaka ez, olyan alkotó, megtisz-
tító csend idõszaka, mely alkal-

Nagyböjt idején…
massá teszi a személyiséget a
harmonizációra világgal és ön-
magával.

A gondolkodás idõszaka, a
keresés idõszaka, az összegzés
idõszaka, a tisztán látás idõszaka.

Úgy is fogalmazhatnánk,
hogy a böjtölés látványos, kül-
sõ jelei – hamvazkodás, ön-
megtartóztatás, zajos mulatsá-
gok kerülése – azt szolgálják,
hogy a külsõ zaj ne zavarja az
egyén belsõ csendjét.

A böjt a szuverenitás
idõszaka is, a szuverenitásé,
mely lehetõvé teszi, hogy az
egyén függetlenedjen, meg-
szabaduljon az õt körülve-
võ közeg elvárásaitól, szokás-
rendjétõl.

Az egyedüllét – mely nem
azonos a magánnyal – és a
csend minden önmeghatáro-
zás alapja, az önmagunkkal tör-
ténõ – sokszor kifejezetten
fájó – szembesülés esélye és
lehetõsége.

A böjt a gondolat, a gon-
dolkodó ember terepe is, a kér-
dések, és a lehetséges válaszok
megfogalmazásának ideje.

Kik vagyunk, honnan jöt-
tünk, merre tartunk, mit, s
miért teszünk, mit, s miért
tesznek velünk mások, miként
akarunk, s miként tudunk vi-
szonyulni önmagunkhoz, s
másokhoz?

Milyen a viszonyunk sa-
ját korlátainkkal, a fizikai
lét ideiglenességével, félel-
meinkkel?

Egyáltalán, emberhez mél-
tó félelmeink vannak-e?

Netán vagyontárgyakhoz
köthetõ birtokviszonyok vál-
tozásaitól reszketünk csu-
pán?

S milyenek az örömeink?
Csupán a birtoklás örömét

keressük, vagy többet is?
Miként küzdünk meg nap-

ról napra a Reményért, s mivé
leszünk, ha elveszítjük azt?

A gondolat, s a gondolkodó
ember a harácsoló, önmagát
idõrõl idõre pusztulásba haj-
szoló üzleties, fogyasztói tár-
sadalom ellensége, emiatt a
csend is az.

Erõszakkal, számító ár-
mánnyal vették el tõlünk a
csendet, melyet aztán követett
a gondolat is.

A böjti idõszak remény, le-
hetõség, kísérlet mindezek
visszaszerzésére...

- nj -

Bödében

Csentericz Balázs

Ujj Tibor

310-en laknak,
ebbõl 75 fõ a hatvan éven
felüliek létszáma, hárman már
átlépték a kilencvenedik évü-
ket, hozzájuk idén ketten
csatlakoznak. A falu legidõ-
sebb lakosa
bácsi, aki 99. évében jár, õt
korban egy évvel fiatalabb fe-
lesége követi. Az idõseknek
nagy segítségére van a falu-
gondnok, aki segít nekik a
bevásárlásban, gyógyszerek fel-
íratásában, kiváltásában. Feb-
ruár 14-én a szépkorúak több
mint fele látogatott el a kul-
túrházban tartott összejövetel-
re, ahol az önkormányzat ne-
vében polgármester
köszöntötte a megjelenteket és
köztük a két legidõsebbet.

Tisztelet, gondoskodás és megbecsülés
Idõseket köszöntöttek Bödében

– Évente egyszer összegyû-
lünk, hogy tiszteletünket és
megbecsülésünket fejezzük ki
azok iránt, akik hosszú, mun-
kával töltött évek után megér-
demelt pihenésüket töltik. Az
idõsekrõl való gondoskodás
nem csak egy napig, hónapig
kell, hogy tartson, folyamato-
san figyelemmel kell kísér-
nünk az életüket. Mi, fiatalok
azért fogjuk az önök kezét,
hogy a hajlott kor méltóságát
biztosítsuk. Nincs annál fel-
emelõbb érzés, mint amikor
megoszthatjuk gyermekeink-
kel, unokáinkkal azt, amit mi is
úgy tanultunk szüleinktõl.
Nincs annál nagyobb kincs,
mint családi körben tisztes-
ségben, becsületben megöre-

gedni! Szerencsére mindez
többeknek megadatott, akik-
nek nem, azok a szomszédok
és az önkormányzat segítõ ke-
ze által nem érezhetik egyedül
magukat. A falu nevében tisz-
teletünket és nagyrabecsülé-
sünket szeretnénk kifejezni.
Köszönjük a közösségért vég-
zett munkájukat és köszön-
jük, hogy itt alapítottak
családot, mellyel hozzájárul-
tak a falu fennmaradásához –
szólt a megjelentekhez a fa-
luvezetõ.

A vidám mûsor részeként
nótákat dalolt a

, tár-
sastánc és a helyi gyerekek
mondókái is színesítették a
programot. Az asztalokra a sok-
sok finomság között csirke-
comb, fasírozott, pecsenye és
sütemények is kerültek, este
pedig harmo-
nikás játszotta a talpalávalót.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

zalaszentgyör-
gyi Margaréta Népdalkör

Móricz László

Pataki Balázs

A gyerekek mûsora is nagy tapsot kapott.Ujj Tibor polgármester köszöntötte a szépkorúakat.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Február 17.-én
kedden délután
13.30 órakor kezde-
tét vette az idõsek
klubjában a farsan-
gi ünnepség

.
Sokan gyûltek

össze az eseményre
és többen a klub-
tagok közül jelme-
zes maskarába öl-
tözve vonultak fel.
Volt közöttük vak
ember, vadász, idõs,
botikálva érkezõ
mamika, úri höl-
gyek, jól öltözött
cigányasszony és
a faludoktor. Akik

Bak-
tüttösön

Vidám farsang a baktüttõsi idõsek klubjában

mindezeket megszemélyesí-
tették:

klubtagok,
gondozó és

kulturális foglal-
koztatott.

, a
klub vezetõje röviden köszön-
tötte a megjelenteket, majd
kezdetét vette a vidám színda-
rab, a jelmezbe öltözött doktor

Horváth Ferencné, Ká-
mán Alfrédné, Tarsoly Lász-
lóné, Toplak Gyuláné, Tom-
posné Fülöp Ilona
Szél Gyuláné
Baksa Anna

Kuminné Bicsák Beáta

sorba hívta be a pácienseit,
mindenki elmondhatta a pana-
szait és a doktor megpróbálta
mindezeket orvosolni, ellátta
õket jó tanáccsal és alapos ki-
vizsgálást végzett mindenkin.

Az egybegyûltek jól szóra-
koztak és sokat nevettek a
vicces jeleneten és nagy taps-
sal jutalmazták az elõadást. Ezt
követõen a jelmezbe öltözöt-
tek felkérték egy-egy táncra a
jelenlévõket és elkezdõdött a

farsangi mulatság. Amikor már
jól elfáradtak, a klub dolgozói
mindenkit asztalhoz hívtak és
az általuk készített finom
uzsonna elfogyasztására került
sor. Természetesen a farsangi
fánk sem hiányzott a menübõl,
a szép szalagosra és ízletesre
sikerült eledel nagyon kelen-
dõ volt.

A tartalmas és vidám
délutánon mindenki jól érezte
magát.

A klubtagok közül sokan öltöttek jelmezt.

A fiatalok
szervezésében disznóölés volt
minap a közösségi ház udva-
rán. Sok éves hagyomány, hogy
a téli idõszakban közösségi
programként disznót ölünk, az
ideinek sajátossága, hogy a
munkákat – elejétõl végig – a
fiatalabb korosztály végezte.

Persze a szakértelem és a
tudás átadására is szükség volt,
de a közös munka eredménye-
képpen asztalra került a finom
disznótoros vacsora a saját ké-
szítésû hurkából, káposztából.

pusztaedericsi

Hagyomány, munka, jó kedv…

Ez a nap valóban a szorgos,
vidám együttlété volt, a két
fiatal képviselõ:

és
szervezõ munkájának köszön-
hetõen.

Menyhárt
László Fatérné Koltai Viki

Reméljük, sok hasonló, fia-
talokat (is) megmozgató prog-
ram vár még a falubeliekre.
Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen módon része volt a
közösségi napnak…

Sok éves hagyomány a disznóölés.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy vég-
re kimozdulhasson az ott-
honából és élvezhesse a nap-
sütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a kony-
hakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást. Bár kézenfekvõnek tûn-
het a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de annyi mindent hal-
lani ezekrõl, hogy megpró-
báljuk kihúzni ezt a pár he-
tet ezek nélkül. A múlt hé-
ten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ági-
val. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkez-
dett együtt érzõen moso-
lyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel

fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan szárma-
zó, szerinte ízetlen zöldség-
gel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon fi-
nom lett, ezért õ is örült
neki.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az akció a megjelenéstõl 2015. március 22-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Plázacicák

Összefonódás...

Dodó és Brumi a Mókusban

– A francba, hallod ha tényleg benyomják a vasárnapi
zárva tartást, talán a nagymisén mutogassuk magunkat!?

– Képzeld, kiderült, hogy a fideszes képviselõ öregapja,
meg a szemetes tendert megnyerõ vállalkozó öregapja
ugyanannak a vízicserkész csapatnak tagjai voltak!...

– Nem is értem, hogy miért prüszkölnek annyira ettõl a
Putyintól!? Világi jó csávó ez, bemondták, hogy le akarja
nyomni a vodka árát!...

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idén februárban ismét
megrendezésre került a

szerve-
zésében az asztalitenisz-baj-
nokság felnõtt és gyermek ka-
tegóriákban egyaránt. A je-
lentkezõk körmérkõzés során
mérkõzhettek meg egymással
3 csoportban. Nemcsak hely-
beliek vettek részt, gyermek
kategóriában a szomszédos te-
lepülésekrõl is érkeztek verseny-
zõk. Ételrõl, italról sem feled-
keztek meg a szervezõk, finom
gulyással, pogácsával látták ven-
dégül a kimerült játékosokat.
Izgalmas mérkõzések zajlottak,
melynek során a következõ
végeredmény alakult ki:

Nagy-
lengyeli Sportegyesület

Asztalitenisz-bajnokság Nagylengyelben
Gyermek kategória: 1. Ko-

csis Martin (Nagylengyel), 2.
Németh Zsombor (Gombos-
szeg), 3. Gombócz Márton
(Lickóvadamos).

Nõi kategória: 1. Horváth
Kinga, 2. Miszori Anita, 3.
Scheiber Ildikó.

Férfi kategória: 1. Gyõrfi
Zoltán, 2. Kocsis Csaba, 3.
Takács Gergõ.

Legidõsebb versenyzõ-
ként a nyugdíjas

is állta a sarat, akinek a
sportegyesület megalakulását
köszönheti a település, vala-
mint anyagilag is támogat-
ta a rendezvényt. Köszönet
érte!

Balog Fe-
renc Immár hagyományos rendezvény a nagylengyeli asztalitenisz-

verseny.

Január utolsó hétvégéjén
rendezték az
óvodai és iskolás gyermekek
számára a farsangi mulatságot
a Faluházban. Szülõk, nagy-
szülõk várták kíváncsian gyer-
mekeik felléptét a színpadon.
A kicsik kissé félve, de a na-

Nagylengyelben

Óvodai farsang
gyobbak már bátran álltak a
közönség elé, hogy elmondják
kis versikéiket és bemutassák
jelmezeiket.

A mûsor után igazi farsangi
fánk is várta a gyerekeket,
mellyel a helyi Fõzõcske klub
tagjai kedveskedtek.

Színpadon a jelmezbe öltözött gyermekek.

Influenzás idõk

– Hétfõn matekdoli... Nem lennék hálátlan, ha néhányszor
jó erõsen az arcomba tüsszentenél!

Rajz: Farkas László

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok
áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .
Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. március 21.,7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!


