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Közép-ZalaKözép-Zala
Teskánd Község Önkor-

mányzata

Tóth István Jánosné

csatlakozott a kor-
mány és a Honvédelmi Minisz-
térium felhívásához és idén
március 15-én több ezer, más
településen élõ emberrel egy
idõben, vasárnap 15 órakor a
Petõfi utca parkolójában sza-
valták el Petõfi Sándor Nem-
zeti dal címû versét.

Ahogy a közös szavalás
után a polgármester asszony,

is megfo-
galmazta, felemelõ és egyben
megható érzés volt egyszerre,
közösségben felidézni ezeket
a lelkesítõ sorokat.

A teskándi ünnepség elsõ
részében, egy órával elõbb a

A mi márciusunk
Kemence-házban találkoztak
az érdeklõdõk. Kézmûves fog-
lalkozás során készültek a ko-
kárdák. A himzõ szakkör asszo-
nyai természtesen horgolták a
piros fehér-zöld kitûzõket, fél
óra sem kellett ahhoz, hogy
kész legyen egy-egy horgolt
kokárda. Aláfestõ hangulati
elemként az 1848-49-es forra-
dalom ünnepét idézõ zene
szólt.

15 órára nemzeti színû lo-
bogókkal a kézben érkeztek
meg a résztvevõk a faluköz-
pontba, a közös versmondást
követõen ismét a Kemence-
házban folytatódott a prog-
ram. Régi, személyes ünnepi

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…
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emlékek felidézése, kötetlen
beszélgetés hozta közelebb a
résztvevõkhöz a forradalom
ünnepét. Felhangzott

Zúg Március címû verse
és kiderült, hogy a Nemzeti

Utassy
József:

dalt el lehet szavalni angolul és
németül is. Egy-egy bögre for-
ró tea mellett jó hangulatban,
rendhagyó módon ünnepelt a
közösség.

T.B.

Együtt szavalták a Nemzeti dalt.

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:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

,

a megyei kórházhoz közel,

az

családi ház nagy területtel

csökkentett áron eladó.

06 /70/ 3383933.

Zalaegerszegen

Orsolya úton

Eladó
családi ház
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Egy régóta esedékes felada-
tot oldottak meg a helyi pol-
gárõrök a na-
pokban. Errõl beszélt

elnök, aki egyben a
falu polgármestere.

– Március 21-én az Or-
mándlak-Hegy Polgárõrség tár-
sadalmi munkát szervezett a
hegyi út rendbetételére.

– Az elmúlt években az 1
km-es aszfaltozott útszakaszon
már nagyon benõttek a fák
ágai és az aljnövényzet is elég-
gé elburjánzott. Nagyon fon-
tos, hogy a hegyi utunkat kar-
ban tartsuk, hiszen rengeteg
pénzbe kerülne egy ilyen út
megépítése napjainkban. Így
is vannak gondok, hiszen túl-

Ormándlakon
Horváth

Norbert

– Miért volt erre szükség?

Polgárõrök társadalmi munkája Ormándlakon
súlyos mezõgazdasági gépjár-
mûvek használják, ami nem
használ az állapotának.

– Van kint évek óta tábla,
de ezt figyelmen kívül hagyva
átmenõ útnak használják a
környékbeli mezõgazdasági
vállalkozók, elsõsorban aratási
idõszakban.

–

– Talán egy kamerarendszer
segíthet. A törvény kimondja,
hogy szabálysértések esetén a
rendõrség visszanézheti a
felvételeket. Ez bejelentéshez
kötött. Bízunk abban, hogy
hasznát vesszük a kamerarend-
szernek.

– Nincsenek korlátozó
táblák?

S mit tudnak tenni, hogy
ez az állapot megszûnjön?

– Hányan vettek részt
ebben a munkában?

- Reggeltõl kora délutánig
tizennégyen dolgoztunk nagy
tempóban, ráadásul még egy
kisebb teherautónyi szemetet

Régóta esedékes volt ez a munka.

Mintegy 1 km-es útszakaszt tettek rendbe.

Március 21-e a csillagászati
tavasz kezdete. Ezen a napon
tartotta a
hagyományos tavaszköszöntõ
rendezvényét a község faluhá-
zában, melyet kicsik és nagyok
már nagyon vártak.

óvodavezetõ kö-
szöntõ beszéde után a kiscso-
portosok lelkes kis csapata

és
óvónõk által

betanított pingvintáncot adott
elõ. Õket követték a nagycso-
portosok, akik az eddig tanult
tavaszi mondókákat, verseket
és dalokat énekelték, szavalták,
mely óvónõ mun-
káját dicséri. A közönség na-
gyon jól szórakozott a szintén
az óvódások által játszott Há-
rom nyúl címû mesejátékon.
Lelkesen tapsoltak, amikor a
gyermekek néptánctudásukat
is bemutatták, amit

nagylengyeli óvoda

Kása Vera

Gerencsérné Gergye Szilvia
Borvári Fanni

Gyõrfi Lívia

Kiss-Mol-

Tavaszköszöntõ Nagylengyelben
nár István

Gombos Levente

Gyõrfi Gréta

Balázs Henrietta,
Bódis Bettina

Mutte Rock

tanított be. Volt
óvodások is színesítették a
programot.
elsõ osztályos tanuló mesét
mondott, harma-
dik osztályos tanuló verset sza-
valt. Vendégszereplõi is voltak
a napnak:

énekkel kedves-
kedett a hallgatóságnak. Az
egervári anyukákból alakult

csapata az ember
életének állomásait mutatta be
tréfás formában. Az elõadások
sorát a szülõk western tánca
zárta, mely szintén nagy sikert
aratott.

A színvonalas elõadás után
a szülõi munkaközösség
szendviccsel és süteménnyel
kedveskedett a résztvevõknek
és a közönségnek. A vidám
rendezvényt tombolasorsolás
zárta.

Bemutatták tudásukat az óvodások.

is összeszedtünk. Az út kar-
bantartása után mindenki a
saját birtokán folytatta a
munkát, hiszen ilyenkor van
bõven tennivaló a hegyen.

e.e.
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Csapás...

– Jesszusom! Halott van a családban?
Fenét. A vasárnapi teszkózást gyászolom!



32015. március Közép-Zala

Április 13., hétfõ, 16.00:
Költészet napi ünnep
– Révész Erzsébet orszá-

gos vers- és mesemondó elõ-
adása

– Pusztaederics, Tófej,
Sárhida, Zalatárnok, Bak,
Szentkozmadombja, Baktüt-
tõs települések képviseleté-
ben iskolás gyerekek magyar
költõk verseinek elõadása.

Május 3., vasárnap 16.00:
Anyák napja
– Kis-Hétrét együttes ze-

nés, verses mûsora
– Helyi általános iskolá-

sok és óvodások ünnepi
mûsora

– Helyi asszonyok táncos
produkciója

– Humoros színdarab he-
lyi elõadókkal

Baktüttösi programajánló

Sikeresen értékelik az el-
múlt négy évet

: pályázatok, fejlesztések
tekintetében az önkormányza-
ti rendszerben most fejlõdött
legtöbbet a település. A közel-
múltban többek között meg-
történt a teljes kül-
sõ és belsõ felújítása, udva-
rának parkosítása, valamint a
tíz éves falugondnoki buszt is
sikerült lecserélni.

– A mi önkormányzatunk
tevékenységét is nagyban meg-
határozza a közfoglalkoztatás.
A mostani a második évünk a
Start közmunka programban,
ami jobban finanszírozott,
mint a korábbi rendszer. Ta-
valy nyolcan voltak, jelenleg
12 fõt foglalkoztatunk egy

Nemeshetés-
ben

kultúrház

Ültetvénnyel bõvülne az öreggesztenyés
Hasznos a közmunka Nemeshetésben

évig. Sokak véleményével el-
lentétben hasznos lehetõség-
nek tartom mind az egyén,
mind a közösség szempontjá-
ból. A dolgozók egy részének
áthidaló megoldást ad, de vala-
kinek ez az egyetlen lehetõsé-
ge, hogy munkája legyen és a
családját valahogyan eltartsa. A
közmunka rendszer elég nagy
feladatot ad az önkormányzat-
nak is, így a munkaszervezést
is meg kell oldani. Tavaly a
mezõgazdasági utak, önkor-
mányzati területek rendben
tartása mellett a kultúrház
belsõ felújítása is szerepelt a
programban, ahol az összes
szakipari munkát közmunká-
sok végezték. 2015-re egy hek-
tár szelídgesztenye ültetvény

létesítésére pályáztunk ered-
ményesen, melyhez több mint
16 millió forint támogatást
nyertünk. Az elnyert összeg
biztosítja a dolgozók bérét és a
létrehozandó ültetvény dologi
kiadásait is – vázolta fel

polgármester.
A gesztenye választása nem

véletlen, hiszen ez a gyümölcs
gazdaságilag mindig is nagyon
meghatározó volt Nemeshetés
életében. Természetesen a te-
lepítéstõl nem lehet azonnali
eredményt várni, mert 6-8 év
szükséges a látványosabb ter-
méshozamhoz. Régebbi elbe-
szélések szerint sokan azért is
várták a gesztenyeszüretet,
mert abból fizették az adót. A
tsz idõszakában 800-1000 má-
zsa gesztenyetermést összesí-
tettek, ami mára negyedére
lecsökkent. Az okok többfélék:
egyrészt a gesztenye kéregrák
betegedése, másrészt új telepí-
tés híján az erdõk elöregedése.
Itt 17-20 hektárnyi egybefüggõ
szelídgesztenye erdõt volt, ami
a Dunántúl legnagyobbikának
számított.

– Márciusban elindult az
ültetvény létrehozása, amire
egy évünk van, hogy megvaló-

Ma-
gyar Kálmán

sítsuk. Ötletként felmerült,
hogy egy jövõbeni közmunka
program részeként akár hely-
ben is feldolgozható lenne a
gesztenye… Jelenleg az önkor-
mányzati terület kipucolása
folyik, melyet be is fogunk ke-
ríteni. Reménykedünk, hogy
újra egy kis lendületet adunk a
korábbi hírnévnek. A Geszte-
nye Fesztivál létrejötte is eh-
hez, a számunkra meghatáro-
zó gyümölcshöz kapcsolódik,
idén szeptember 26-án már
egy teljesen új környezetben
tartjuk az ötödik összejövetelt
– tette hozzá a faluvezetõ.

Természetesen továbbra is
fontos a település mezõgazda-
sági útjainak karbantartása, a
belvízi elvezetõ rendszer ki-
tisztítása és a közterületek
gondozása. Mindig is tervben
volt egy játszótér létrehozása,
mindezt az apróságok gyara-
podó száma is indokolttá teszi.
A közelmúltban hivatalosan is
bejegyezték a nemeshetési
programokat szervezõ kultu-
rális munkacsoportot, amely a
késõbbiekben

néven mûködik.

Összefogás Ne-
meshetésért Közalapítvány

Pataki Balázs

A közmunkások két kilométer hosszan kitakarították a bekötõ
utat.

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Rajz: Farkas László

Tanulékony kuncsaft

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e errõl
a lõrérõl?!
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Hetedik alkalommal került
sor március 7-én, a nõnap
elõestéjén a bor-
versenyre. Évrõl évre 20-30
bormintát hoznak a zsüri elé a
gazdák, s bár a tavalyi év idõ-
járása nem kedvezett a szõlõ-
nek, azért a teskándi gazdák
jól bántak a borral és hasonló
számú mintát kóstolhatott
végég a

és al-
kotta zsûri.

A fehérborok közül arany
minõsítést kapott

veltelini,
cuvee, rizling,

vegyes, olaszrizling
és chardonnay borai.

és vegyes
fehérbora ezüst minõsítést
kapott. Bronz minõsítésben ré-
szesült zöldvelte-
linije és cserszegi fûszerese,

olaszrizlingje,
valamint vegyes

Teskándon

Király László, Bedõ
Tibor Sebestyén Sándor

Lukács Jó-
zsef Maser Ralf

Dömötör Csaba
Vass János

Nagy
József Kopasz Imre

Palkó Tibor

Puskás János
Máté István

Borverseny Teskándon
11 arany minõsítés

óbora. Oklevéllel díjazták
rizlingszilvániját.

Rosé kategriában egyetlen
nevezõ akadt, Palkó Tibor
zweigelt bora arany minõsítést
kapott. S bár a tájegységre
nem jellemzõ a vörösbor, azért
ezen fajtával is öten próbál-
koztak. Dömötör Csaba sirah,
Vass János blauburger és

kakasvér bora
arany minõsítést kapott.

Sirah és Barabás
Gyula kékfrankos bora bronz
oklevelet kapott.

Az idei évben a Teskánd
bora címet Vass János olasz-
rizlingje nyerte.

A zsûrizést követõen a tes-
kándi termelõk és barátaik kö-
tetlen beszélgetéssel, a borok
kóstolásával és vendéglátással
zárták a napot. Az ételek
elkészítését a tagjai
vállalták.

Ba-
rabás Gyula

Csá-
szár Jánosné

Lu-
kács József

fõzõklub

Tóth Bálint

Három borbíráló (szemben) alkotta a zsûrit.

Bár az elmúlt év nem kedvezett a szõlõnek, a gazdák jól bántak
a borral.

Lemondott polgár-
mestere. Beszéltünk

, aki megerõsítette a
hírt, de nem indokolta dön-
tését.

aljegyzõ kérdésünkre

Hottó
Vincze

Ferenccel

Gothárdné Baumgartner
Anikó

Lemondott a polgármester
Idõközi választás lesz Hottón

elmondta, hogy a helyi vá-
lasztási bizottság döntése sze-
rint az idõközi polgármester-
választás június 21-én lesz.
Addig alpolgár-
mester látja el a faluvezetõi
feladatokat.

Kóródi János

Június 21-én lesz a voksolás.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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!

Gombosszeg

Varga
Roland

határában már
tábla és lovaspálya hívja fel a
figyelmünket a lovaglási lehe-
tõségre, így kíváncsiak vol-
tunk, hogy az aprócska, de an-
nál szebb településen ki fog-
lalkozik lovakkal. A falu utcá-
jának végén már egy újszerû
istálló tárul az ember szeme
elé, ahol a fiatal gazda,

fogad bennünket. A
nemrégiben harmincadik évét
betöltött fiatalember már gyer-
mekkorától fogva a lovak sze-
relmesévé vált, s ez mára szak-
mát, hivatást adott neki:

– Tíz éves korom óta foglal-
kozom lovakkal, iskoláimat is
ennek megfelelõen végeztem.
Bábolnán a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovasiskolában végez-
tem el a belovaglói képzést és
késõbb a lovas oktató, lovastú-
ra-vezetõi képesítéseket is
megszereztem. Több helyen
dolgoztam lovászként a kör-
nyéken, aztán egy németorszá-
gi kitérõt követõen 4 évvel
ezelõtt költöztünk ki Zalaeger-
szegrõl. Sokat keresgéltünk,
nem vágytunk nagy lakóházra,
inkább fontosabb szempont
volt a házhoz kapcsolható
területek adottsága, használha-
tósága. Akkor már két lovam

A gyerekkori szerelembõl hivatás lett
Népszerû a lovaglás Gombosszegen

volt, vásároltunk még hozzájuk
és elkezdtünk itt Gombossze-
gen lovagoltatni. Szerencsére a
falubeliek is szeretik a lovakat -
mesél a kezdetekrõl, a múltról
Roland.

Nyaranta népszerûek a
Gombosszegen tartott lovas
táborok, a túrákon pedig a
vendégek lóháton barangol-
hatják be a meseszép dimbes-
dombos Göcsejt. Jó a kapcso-
lat a Petrikeresztúr melletti
Pató-hegyi üdülõfaluval, ahon-
nan gyakran indítanak lovas-
kocsikázást. Gombosszegen 4-8
éves magyar félvér patásokkal
találkozhatnak az ide látoga-
tók, Játék, Oregon, Mira, Ápri-
lis és Mítosz az idegen szem-
lélõdõt is érdeklõdve fogadja.
A paripák tavasztól õszig az öt
hektárt felölelõ legelõn sza-
badon vannak, huzamosabb
rossz idõ esetén viszont az
istállóban, októbertõl áprilisig
pedig a karámban.

– Itthon olyan könnyen ke-
zelhetõ lovakat tartunk, ami-
ken lehet oktatni és a gyerekek
is bátran közeledhetnek hoz-
zájuk. A kezdõket a pályán
futószár segítségével tanítjuk
lovagolni, akiknek már jobban
megy, azokkal ki szoktunk

menni terepre is. Egyelõre öt
lovunk van, amikkel sokat kell
dolgozni és eljárok tenyésztõk-
höz belovagolni is, így kevés az
idõm, de néha eljárok a me-
gyei versenyekre is. Javarészt
olyan lovakkal foglalkozom,
amik még fiatalok, nyersek, ki
kell kiképezni õket. Sokan hoz-
nak is hozzám lovakat belova-

golni, amik addig itt vendé-
geskednek nálunk. Álmaim
között szerepel, hogy egyszer
egy fedett lovardám legyen –
tette hozzá Roland. Akinek
megjött a kedve a lovaglás-
hoz, keresse bátran Varga Ro-
landot, a 06-30-6038018-as te-
lefonszámon.

Pataki Balázs

Varga Roland Játék és Oregon ölelésében.
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott

labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új

fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Gellénházán
dr. Papp

Simon Általános Iskola

Táncsics, Kossuth
Petõfi

Kormorán

Simándy
József Er-
kel Ferenc Bánk Bán

Szózatot
Kiss

Rudolfné Kincses Ildikó

a mûvelõdési
ház nagytermében a

diákjai
idézték fel az 1948-49-es for-
radalmat. A dalok, versek és el-
beszélések, néptánccal kiegé-
szítve, a szabadság érzését ál-
lították középpontba. Felidéz-
ték az akkori diákok és forra-
dalmárok, és

személyét. Az ünneplõ-
be öltözött gyerekek lelkes
elõadásában hallhattuk többek
közt a együttes da-
lát: „Álmodj fényt, csillagot,
mindent, amit adhatok. Ál-
modj csendes kézfogást….” A
rendezvény fényét emelte, hogy
nagy mûvészünk,

hangján felcsendült
címû

operájának híres dala, majd a
közönség a diákokkal együtt
elénekelte a . A szín-
vonalas, színes elõadás

és fel-
készítõ tanár munkáját di-
csérte.

A község önkormányzatá-
nak, valamint a településen
mûködõ civil szervezeteknek
képviselõi koszorút helyeztek
el a háborús emlékmûnél.
Gellénháza Község Önkor-

Szavalóverseny az emlékezés jegyében
mányzata nevében

és , az
egyházközség részérõl

és
, a dr. Papp Simon Ál-

talános Iskola nevében
, az intézmény

igazgatója és , a
nyugdíjas klubot

és a faluban
mûködõ polgárõr egyesületet

és
képviselve rótta le

tiszteletét a hõsök emléke
elõtt.

Az ünnep a történelmi ese-
ményeket felidézõ versek tol-
mácsolásával folyatódott. A Pe-
tõfi szavalóversenyen az iskola
alsó-és felsõs tagozatos diákjai
mellett felnõttek is vállalkoz-
tak az elõadással. Elsõként a
harmadik osztályos

mondta el a „Befordultam
a konyhába” címû Petõfi ver-
set, majd hallhattuk a „Falu vé-
gén kurta kocsma”, az „Anyám
tyúkja” és „A Tintásüveg” is-
mert és kedves sorait.

Az esti órákba nyúló meg-
mérettetést háromtagú szak-
mai zsûri kísérte végig:

könyvtáros, ta-

Vugrinecz
József Kovács Andrea

Cse-
man István Kovács Fe-
rencné

Hor-
váth László

Kiss Rudolfné
Baranyai

Jenõ Gellén Tibor,

Horváth László Tóth
György

Benkõ Dá-
niel

Nagy-
né Tóth-Farkas Julianna

Kiss Rudolfné

nárnõ és , a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, a zsûri
elnöke, aki értékelte az elhang-
zott produkciókat. Kiemelte a
szavalók színvonalas produk-
cióját, majd néhány hasznos
tanáccsal látta el a lelkes ta-
nulókat, akiket az élményszerû
elõadás lényegére bíztatott.

Kiss Gábor A huszonkilenc fellépõ ok-
levelet és könyvjutalmat ka-
pott a '48-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
megrendezett szavalóverseny
alkalmával, melyen az elsõ osz-
tályos és a nyol-
cadikos bizo-
nyult a legjobbnak.

Bedõ Csenge
Takács Ádám

Török Irén

Néptánccal egészült ki az ünnepi mûsor.

Az emlékmûnél a falu civil szervezeteinek képviselõi is lerótták
tiszteletüket.

Nagylengyelben március
15-e délelõttjén a Hõsi em-
lékmûnél tartották az ünne-
pi megemlékezést és ko-
szorúzást az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc tisz-
teletére.

A Himnusz eléneklése után
a gellénházi dr. Papp Simon
Általános Iskola nagylengyeli

Ünnepi megemlékezés Nagylengyelben
diákjainak mûsorát hallhatták
a résztvevõk. Ezt követõen

polgármester
mondott beszédet, majd az
önkormányzat, az egyházköz-
ség és a nyugdíjas klub koszo-
rút, a helyi óvódások zászlókat
helyeztek el az emlékmûnél.

Az ünneplés a Szózat ének-
lésével ért véget.

Scheiber Ildikó

Koszorúzás az emlékmûnél.
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Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

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

www.zalalovo.hu/salla-comp

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

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

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

Notebook számítógépek javítása!

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

89.999 Ft
LENOVO G510 15,6"/Intel Core i3-4000M 2,4GHz/4GB/
500GB/R5 M230-2G/DVD író/fekete notebook 129.999 Ft

147.999 Ft
A konyha dísze:Indesit RAA-28NX felülfagyasztós hûtõszekrény 72.999 Ft
Philips 32" HDReady 32PHH4309/88 100 Hz LED TV 67.999 Ft

Pl.: Acer Aspire ES1-512-C7UP 15,6"/Intel Cel. N2840 2,16GHz
/2GB/500GB/DVD író/Win8 Bing/fekete notebook

Toshiba Satellite L50-B-1DL/15.6"/Intel Core i3-4005U/4GB/
1000GB/AMD Radeon R7 M260 fekete notebook

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció!

Dodó és Brumi a mókusban

– Dodó! Te tudod, hogy mi az a dzsidipi?
– Nem. Dzsinfizzt már ittam, de az a zalai vegyeshez

képest csak köpedelem...
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Húsvét elõtti hétvégén
mindkét nap programokkal
várták a lakoso-
kat a szervezõk. Szombaton a
kézmûvesség, alkotás kedvelõi-
nek kedveztek. A hagyományos
tojásfestési technikák mellett
kicsik és nagyok különleges
tojásdíszítéssel ismerkedhet-
tek meg a Petrikeresztúri Kul-
túrházban. A decopage techni-
ka, magyarul szalvétatechnika
számos lehetõséget rejt magá-
ban, aki elsajátítja a gyakor-

petrikeresztúri

Aktívan várták a húsvétot Petrikeresztúron
latban, nemcsak tojásokat dí-
szíthet vele, hanem bármely
használati- vagy dísztárgyat
tehet színesebbé a szalvétán
található motívumokkal a kü-
lönleges ragasztó segítségével.
Készültek még tavaszi ajtóko-
szorúk, hajtogatott virágok is a
délután folyamán.

Vasárnap a gyönyörû idõ is
kedvezett a húsvéti túra részt-
vevõinek. A gyerekek, fiatalok
és családjaik kellemes sétát
tettek Petrikeresztúrról

. A túrát számos vic-
Gom-

bosszegre

ces feladat gazdagította, a csa-
patoknak elõre elrejtett leve-
leket kellett megkeresniük,
majd az ott leírt feladatokat
teljesítve találták meg a követ-
kezõ állomást. A résztvevõk
énekeltek, verseltek, rajzoltak,
hogy teljesíteni tudják az
összes feladatot.

Gombosszegen kedves he-
lyi csapat várta a túrázókat,
szalonnasütés, beszélgetés szí-
nesítette a délutánt. A két falu
vezetése számos közös prog-
ramot tervez az idei évre.

Új technikákkal is megismerkedtek a petrikeresztúriak.

Gyönyörû darabok készültek.

Az idõjárás kedvezett a húsvéti túra résztvevõinek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Szeressük ki egymásból a jót!

Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa.

Érintsenek meg bennünket Böjte Csaba igazságai!

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

A Facebook elbír mindent.
A világ legnagyobb „tudomá-
nyos” marhaságaitól, a szoft-
pornón és az öncélú magamu-
togatáson túl a politikai indít-
tatású mocskolódásig minden
belefér. A rengeteg eszement
poszt között fel-felbukkannak
igazi gyöngyszemek is, amikor
hiteles emberek ajándékoznak
meg bennünket gondolataik-
kal. Ilyen volt néhány napja

ferences szerzetes
bejegyzése is.

Az Isten gyermekmentés-
ben elkötelezett napszámosa a
csendes szeretet mindenek
felett való erejérõl szólt a kö-
zösségi oldalon. Böjte atya
„példabeszédében” a virágba
boruló, nektárt adó akácfák
példáján int bennünket a
jóságra.

„Az akácfából nem lehet
faragófejszével kivenni a nek-
tárt. A laboratóriumokban va-
lamennyi tudós a világ összes
akácfájából sem tudna egyet-
len csepp mézet kisajtolni erõ-
vel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek
között megjelennek a bimbók,
napok alatt virágba borulnak,
és ontani kezdik a nektárt.
Szelíd jósággal, csendes szere-
tettel egymásból ki tudjuk sze-
retni a jót. Élni, virágba bo-

Böjte Csaba

rulni, gyümölcsöt teremni jó
az akácnak. Erre született, ez
létének célja és értelme” szö-
gezi le Böjte atya, majd így
folytatja: „Világunkat nem az
erõszak, nem a durvaság, nem
az önzés viszi elébb, hanem a
szelíd jóság, az önzetlen szo-
lidaritás, a napfény, melytõl
kinyílnak a göcsörtös, tövises
akácokon a virágok és az
emberi szívekben az önzetlen
jóság és a testvéri szeretet.”

Élni, virágba borulni, gyü-
mölcsöt teremni, jó az akácnak
– mondja Böjte atya. Erre szü-
letett, ez létének célja és ér-
telme… S mi, emberek? Mi len-
ne életünk célja és értelme, ha
nem az önzetlen szolidaritás, a
szelíd jóság, a csendes szeretet
kiárasztása testvéreink, az or-
szág, a világ felé. Mi lenne más
életünk célja és értelme, mint-
hogy lelkünk akácvirágai ont-
sák magukból a minden bajra
gyógyírt kínáló nektárt, a csen-
des szeretetet, a jóságot.

Élni, virágba borulni, gyü-
mölcsöt teremni jó az akác-
nak… „Durva akarattal, agresz-
szív magatartással, furfangos
manipulálásokkal nem lehet se
a gyermeket, se az embereket,
se a népeket jobbá tenni” –
folytatja lejjebb a gyermek-
mentõ. Akkor miért? Miért van az, hogy a nektárt ontó virágba

borulás helyett a durva akarat,
az agresszív magatartás, a
furfangos manipulálás uralja
el mindennapjainkat? Milyen
rontó szándékú erõ tereli vi-
lágunkat a faragófejszével
való oktalan vagdalkozás felé
ahelyett, hogy Isten tavaszi
napsugárzásától a szeretet
alvó bimbói pompázatos vi-

rággá teljesüljenek lelkeink-
ben?

Érintsenek meg bennünket
Böjte Csaba igazságai. Durva
akarat, agresszív magatartás,
furfangos manipulálások he-
lyett szeressük ki egymásból a
jót! Hiszen élni, virágba borul-
ni, gyümölcsöt teremni nem
csak az akácnak jó…

f.l.

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

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gye-
rekek nem találtak rá meg-
oldást.

A következõ évben a gye-
rekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projekt-
nek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak tá-
madásba. A nagymamák ne-
hezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyeb-
bek. A sok könyörgés ha-
tására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.

Csaba, hogy rövidre zár-
ja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: Ne a tarkát vá-
lasszátok! Annak nem jó a
húsa …

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

A
2015.03. 07-én tar-

totta a 15. borversenyét. A
tavalyi évjáratról elmondható,
hogy az idõjárás rendkívüli
módon hatott a szõlõre.

A borászok fél évszázada
nem tapasztaltak olyat, mint az
elmúlt évben, amikor három-
szor annyit kellett permetezni,
mint egy átlagos esztendõben.
A termelõk tavaly kénytelenek
voltak a gyors rothadás miatt
korán leszedni a szõlõt, és a víz
gyakran nem is tudott meg-
száradni a szõlõleveleken,
ezért azok szinte dunsztban
voltak.

A 2014-es évjáratra a csa-
padékos, idõnként hûvös idõ-

Kertbarát Kör- Tófej
Egyesület

Borverseny Tófejen

járás rányomta bélyegét, sajnos
a szükségesnél kevesebb volt a
napsütéses napok órák száma.
Az év folyamán az erõs liszt-
harmat és az azt követõ bot-
ritys ellen nehéz küzdelmet
folytattak a gazdák.

A korai és középérésû
fajták esetében viszonylag ala-
csony mustfokokat értek el. A
leadott minták alapján el-
mondható, hogy ebben az év-
járatban az átlagosnál maga-
sabb savú borok lettek a jel-
lemzõek.

Mindezek ellenére a borbí-
rák 18 fehér-, 2 rozé-, 2 siller-
és 10 vörösbort díjaztak. A
fehér borok közül 4 kapott
arany minõsítést (szõlõsgaz-
dák:

(2 fajta), ) a
vörösborok közül pedig 2
( , Léránt István).

A további eredmények: 16
ezüst, 6 bronz, 4 oklevél.

Révész Zsolt, Léránt Ist-
ván Németh János

Molnár József

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Munkában a borbírák.

Nem könnyû év volt a tavalyi a tófeji borosgazdáknak.
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Az akció április 20-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Tavaszi szekrénysor - vásár!

Messina szekrénysorMessina szekrénysor

Oslo szekrénysorOslo szekrénysor

Komfort szekrénysorKomfort szekrénysor

Tokyo szekrénysorTokyo szekrénysor

128.900 Ft

153.800Ft

128.900 Ft

111.900 Ft

134.200Ft

111.900 Ft

131.000 Ft

156.800Ft

131.000 Ft

119.500 Ft

143.200Ft

119.500 Ft

Rajz: Farkas László

Locsolkodó…

– Ricsikém, a simicskás Balogék lányát se hagyd ki!
Sosem lehet tudni...

– Tavaly marha nagy volt a tetszési indexem! A detoxiká-
lóban fejeztem be a locsolást...

Balos körzetben:
– Incikém, ez még valódi Krasznája Moszkva, a régi szép

idõkbõl!...
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Közép-Zala

A és a
esete foglalkoztatja és hábo-
rítja fel mostanában a közvé-
leményt. A csõdöknek nagyon
sok a kárvallottja. A történ-
tekrõl közgaz-
dászt kérdeztük.

– Az biztos, hogy ennek a
folyamatnak még nincs vége.
Két vonulatot kell megkülön-
böztetni a botrányoknál. Az
egyik, hogy félrevezetõ módon
könyveltek, s az ügyfelek pén-
zét saját haszon szerzésére
használták. Ez nem jelenti azt,

Buda-Cash Quaestor

dr. Boros Imre

– Nemrég mondtam az
egyik ismerõsömnek a Buda-
Cash-ügy kapcsán: kíváncsi
vagyok, hogy mikor kerül
sorra a Quaestor… Sorra
került!

Tipikus piramisjáték
Beszélgetés Boros Imrével

hogy az ügyfelek nem kerestek
az üzleten, de nem annyit,
amennyi járt volna nekik.
Netán ha bukás van, azt az ügy-
félnek könyvelik. Ilyen kettõs
könyveléssel lehet takargatni
évekig a manipulációt, ha csak
belülrõl nem kezd el valaki
dalolni a hatóságnak.

– Ez azzal magyarázható,
s ezt a Buda-Cash esete pél-
dázza leginkább, hogy hatal-
mas ügyfélpénzeket kezeltek,
s benne voltak a tönkrement
kisbankokban is tulajdoni
résszel.

– A kisbankok üzletfelei-
nek pénzét átvették kezelésre

– Mi az oka ennek a
bebukási járványnak?

– Hogyan?
azzal, hogy értékpapírokat vá-
sárolnak, s ezt le is igazolták.
Ezeket a készpénzeket hasz-
nálták fel saját üzleti céljaikra.
Valószínûleg a svájci franknál
nyúltak mellé. Ezt már sokszor
említettem, de érdekes módon
nem reagáltak rá.

– Igen. Ennek 99,99 száza-
lék a valószínûsége. Azért je-
lentették fel magukat, mert a
veszteségek máshol jelentkez-
tek, a kisbankokat hozták le-
hetetlen helyzetbe. Vagy õk je-
lentik fel magukat, vagy má-
sok. Valóságos versenyfutás
volt, hogy ki ér elõbb a rendõr-
ségre.

– Annak érdekében, hogy
saját befektetési üzleteit finan-
szírozza, nem banki hiteleket
vett fel, hanem annál drágább
feltételekkel kötvényeket bo-
csátott ki, több, mint 6 száza-
lék feletti hozammal. Ez jó
üzlet, ha hoz pénzt, s a kötvény
tulajdonosa is örül neki. Eddig
rendben is lenne, csak… A
Quaestor befektetései nem
voltak igazán sikeresek. Egyre

– A svájci frank árfolyam-
lavinája indította el ezt a
folyamatot?

– A beismerõ vallomás
nyilván enyhítõ körülmény…
Ez történt tehát a Buda-
Cashnél. És a Quaestornál?

több kötvényt bocsátottak ki.
Sokkal többet, mint amennyire
engedélyük volt. A Quaestor
kötvényeinek egy sorozata le-
járt mostanában, s azt nem
tudták visszafizetni. Ez indí-
totta el a lavinát.

– Nem tisztázott még, hogy
összefüggnek-e a dolgok így,
de tulajdonképpen mindegy,
hogy ezen bukta-e el, emiatt
telepedett rájuk a Magyar
Nemzeti Bank. Kiderült, hogy
sokkal több kötvényt bocsá-
tottak ki, mint amennyit lehe-
tett volna. Ez egyébként egy
tipikus piramisjáték volt.

– Ezeknek komoly politikai
vonzatuk van, megy is az egy-
másra mutogatás. A Buda-Cash
vezetõirõl kiderítették, hogy
szocialista kötõdésûek, Bajnai
Gordonék helyezték õket ma-
gas pozíciókba. A Quaestornál
pedig az ellenzék támadja a
kormányt, ezen belül a külügy-
minisztériumot. Egyelõre itt
tartunk, de nyilván lesz foly-
tatása az ügynek.

– Azt mondják: lehetséges,
hogy a Buda-Cash csõdje
miatt nem tudták visszafi-
zetni a pénzt…

– Milyen politikai követ-
kezményei lehetnek ezeknek
az ügyeknek?

E.E.

Dr. Boros Imre: – Valóságos versenyfutás volt, hogy ki ér elõbb
a rendõrségre.

Fotó: Magyar HírlapFotó: Magyar Hírlap

Gellénházán

Nagylengyel Lickóvadamos,
Petrikeresztúr

Dr. Bakonyi László, Ka-
szás Balázs

Romsics Bence
Maxime Belrepayre

március 28-án
(szombat) 15 órakor kezdetét
vette a minden év tavaszán
megrendezésre kerülõ, bor-
kóstolóval egybekötött bormi-
nõsítés. A több, mint 10 éves
rendezvényen a szokásos 50-
60 minta helyett ezúttal 32 ke-
rült kóstolásra. A tavalyi idõ-
járás nem kedvezett a borter-
melõknek. A versenyen a gel-
lénházai kistérségben termelt
2014-es évjáratú borok vettek
részt. Képviseltette magát

,
és természete-

sen Gellénháza is.
A borokat népviseletbe öl-

tözött hölgyek kínálták kósto-
lásra.

borlovagok, vala-
mint borász,

francia
származású borász (dr. Bako-

Borverseny Gellénházán

nyi László veje) minõsítették a
borokat. A zsûri kiválogatta az
aranyérmes borokat, amik
részt vehettek a gellénházai
kistérség legjobb fehér- és vö-
rösbora címért folyó verseny-
ben, valamint az Aranyhordós
Borosgazda címért, amit a ren-
dezvényen résztvevõ gazdák és
borbarátok választottak meg. A
borkóstoló után megvendégel-
ték a jelenlévõket vacsorával,
ami ezúttal töltött káposzta
volt.

Az eredményhirdetésen 10
oklevél, 8 bronz, 8 ezüst és
arany minõsítés talált gazdára.
A gellénházai kistérség leg-
jobb fehérbora díjat

, a legjobb vörösbora
címet vehette
át. Az Aranyhordós Borosgazda
címet Kálmán László nyerte el.

Szabó
József

Kálmán László

Németh Dániel

A szokásos 50-60 minta helyett ezúttal 32 került kóstolásra.
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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

NYITVA TARTÁS:

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

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2015. április 11., 7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db


