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(Folytatás a 2. oldalon)
Az idõjárás nem igazán

kedvezett a programnak, mé-
gis nagyon sokan vettek részt a
faluból és a környékbeli falvak-
ból egyaránt a

támogatásával
megvalósuló családi és gyerek-
napon május 23-án a

A szervezõk változatos prog-
ramokkal várták a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. A plakát
szerint mindenkit szívesen fo-

Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet

Petri-
keresztúri Kultúrházban.

Játszótéravató Petrikeresztúron

(Folytatás a 2. oldalon)

gadtak, aki gyerek, fiatal vagy
lélekben fiatalnak érzi magát.
A gyerekek mellett a felnõt-
teket, szülõket, nagyszülõket is
játékra, önfeledt szórakozásra
buzdították.

A vendégek kipróbálhatták
az agyagozást, elsajátíthatták a
nemezelés alapjait. A színes
gyapjú a szorgos kis kezek és a
szappan hatására karkötõvé
állt össze. Az egyik alkotó

Jubilált a ,
ezt mûsorral ünnepelték má-
jus 19-én. Színpadra léptek
többek között az intézmény
dolgozói és növendékei. A gye-
rekek a névadó,
legnépszerûbb történeteit dol-
gozták fel: énekeltek, szavaltak
és táncoltak. A községben
1977 óta van óvoda; 2005-tõl
új helyen, a Rákóczi út 22.
szám alatt, korszerû, tanuszo-
dás létesítményben. A nevelõ-

teskándi óvoda

Csukás István

Jubilált a teskándi óvoda
központot akkor 230 millió
forintból építették fel. Jelen-
leg négy vegyes csoporttal, 7
óvópedagógussal, 4 dajkával
és 1 technikai szakemberrel
mûködik.

– Az intézmény megépíté-
se az elmúlt 10 év egyik leg-
nagyobb beruházása volt a
községben. Jónak tartom, hogy
az adófizetõk pénzét egy gyer-
mekintézmény létesítésére for-
dítottuk. Megérte, ezt bizonyít-

ja népszerûsége is. Egykoron
60 ovis járt ide, most pedig
már 120. A legfontosabb szá-

munkra, hogy õk jól érez-
zék magukat. Olyan közeget

Süsü a sárkány történetét elevenítették fel az óvodások.
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Játszótéravató Petrikeresztúron

foglalkozáson makettet készít-
hettek a résztvevõk, mely a
zalai dombok változatosságát
jelenítette meg.

A nagyobbakat logikai asz-
tal vártak, számtalan fejtörõvel,
érzékenyítõ játékkal.

A felnõtteket hivatásos
gyógynövényszakértõ kalau-
zolta a gyógynövények világá-

ba, helyben készítettek gyógy-
növényes krémeket, teákat fõz-
tek. Ismerkedtek a szedhetõ és
termeszthetõ növényekkel egy-
aránt. A település vezetésének
fontos célja, hogy a lakosság
egyre inkább megismerje,
használja a környéken szedhe-
tõ növényeket, ezért a falu
honlapján ismeretek átadására
szolgáló felületet alakítottak ki.

Bár az idõjárás nem kedvezett, a gyerekek kipróbálták az új
játékokat.

Május utolsó hétvégéje a
gyerekekrõl szól.

szombat délután vették
birtokukba a csemeték a falu-
ház mögötti zöld teret. Az ön-
kormányzat és a faluház színes
programokkal, cukorral, csoki-
val várta a kis érdeklõdõket.
Volt, aki egyedül érkezett és
volt, aki elhozta a szüleit is,
„nehogy apu és anyu otthon
unatkozzon”. Így igazi családi
programmá nõtte ki magát a
rendezvény.

Lehetett horgászni, tram-
bulinon ugrálni, célba dobni,
csokievõ és gyümölcslé- ivó
versenyen részt venni. A dél-
után folyamán egyre több szí-
nes arcocska mosolygott egy-
másra, mivel arcfestés is sze-
repelt az ajánlatok közt. Nagy
sikert aratott a kézmûves ud-
var, ahol az óvó nénik és a
faluház dolgozói segítségével

Nagylengyel-
ben

készíthettek a gyermekek gyur-
mából állatokat, gyöngybõl és
bõrbõl ékszereket és egyéb
használati tárgyakat.

A község fiataljai is szép
számmal képviseltették magu-
kat a rendezvényen. Szívesen
kipróbálták és remek tárgya-
kat alkottak bõrbõl és gyöngy-
bõl. Voltak, akik a kicsik mel-
lett segédkeztek. A

támogatásával a szegedi
bábszínház „Mesé-

lõ bõrönd” címû elõadását is
nagyon élvezték az apróságok
és aktívan részt vettek benne.
A finom uzsonna után közös
jégkrémezés következett, majd
a helyi sportkör támogatásával
buborékfocizhattak a bátrab-
bak. A közönség is jól mulatott
a játékosok csetlésén, botlásán.
A nap bográcsozással zárult.

Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyv-
tár
Truffaldino

T.T.

Gyermeknap Nagylengyelben

Fiatalok is segédkeztek a gyermeknap lebonyolításában.

Jubilált a teskándi óvoda

www.petrikeresztur.hu

Borvári Lili

Gyógy-
növények a gyakorlatban linken.

A délutáni programot szí-
nesítette a régi játékokból ren-
dezett kiállítás is, melynek
anyagát a faluban élõktõl gyûj-
tötték. Láthattunk macikat,
babákat az ötvenes évekbõl,
mûanyag szerepjáték kelléke-
ket, edényeket a hetvenes
évekbõl, közlekedési társasjá-
tékokat a nyolcvanas évekbõl.
A gazdag anyag láttán többek
kiáltottak fel: Ilyenem nekem
is volt!

A kultúrház udvarán került
átadásra az új játszótér is, a ko-
rábban készült hinta és rugós
lovacska mellé most homoko-
zó és egy nagy és változatos
játékelem került, melyen má-
szófalak, csúszda, vártornyok,
függõhíd találhatóak. A játék-
elem , polgármes-
ter asszony által felajánlott,
egy éves bérének egy részébõl
került kialakításra.

– A falunak, a településen
élõ gyerekeknek nagy szüksé-
ge volt egy igazi játszótérre,
ahol aktívan mozoghatnak, ta-
lálkozhatnak kortársaikkal. Sze-
rettünk volna lehetõséget,
helyszínt biztosítani a gyere-
kes családoknak, hogy össze-
jöjjenek egy szabadtéri közös-
ségi téren – mondta el a pol-
gármester.

Ahogy a gyereknapon is
látható volt, a fiúkat nem za-
varta a rossz idõ sem, több
órát játszottak az új játékon.

A mozgalmas délutánt
bohóc fellépése zárta, mely-

ben interaktív módon részt
vettek a gyerekek, felszabadul-
tan táncoltak, énekeltek, ki-
abáltak.

A program alatt az ön-
kormányzat szendvicsekkel,
pattogatott kukoricával, fagy-
lalttal és helyben készített
bodzaszörppel várta a ven-
dégeket.

Bor-
ka

akartunk számukra teremteni,
amiben képességeiknek meg-
felelõen, felszabadultan, öröm-
telien tölthetik mindennapjai-
kat. Úgy gondolom, ez sikerült
– hangsúlyozta

Teskánd polgármes-
tere.

Az országban elsõként ala-
kítottak ki tanuszodát a tele-
pülés óvodájában. Ezzel is hoz-
zájárulva a gyermekek testi
neveléséhez, mely kiemelt fon-
tosságú az intézmény peda-
gógiai programjában.

– Ezáltal hatékonyan tud-
juk fejleszteni személyiségü-

Tóth István
Jánosné,

ket, másrészt mire a nagycso-
portot elérik, kiválóan úsznak.
Vízhez szoktatással kezdjük,
pancsolással és utána középsõ
csoporttól az úszásoktatással,
heti egy alkalommal – hang-
súlyozta a Csu-
kás István Óvoda, Bölcsõde és
Tanuszoda vezetõje.

Az intézményt az uszoda
mellett az itt zajló pedagógiai
nevelés és az egyedülálló kö-
zösségi élet is vonzóvá teszi.
Ezt példázza az, hogy egyre
többen hozzák ide örömmel
nap, mint nap legféltettebb
kincseiket, a gyermekeiket.

Lõczi Tamásné,

- mzs -

Tíz éve épült az óvoda.
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ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN

Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)

Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással

SVÁJC gazdagon

Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK

Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve

Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)

JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással

CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)

Júl. 1-5. 59.800,-Ft/fõ

Júl. 5-11. 99.900,-Ft/fõ

Júl. 11-16. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 29-Aug. 3. 129.900,-Ft/fõ

Aug. 4-9. 72.900,-Ft/fõ

Aug. 19-23. 89.900,-Ft/fõ

Aug. 20-26. 111.900,-Ft/fõ

Aug. 26-30. 72.500,-Ft/fõ

Aug. 26-30. 52.900,-Ft/fõ

Szept. 2-4. 82.900,-Ft/fõ

Szept. 19-23. 74.900,-Ft/fõ

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

Rendhagyó sajtótájékozta-
tót tartott május 14-én

kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekin-
tést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a

intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.

A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõ-
szigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtud-
hatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lép-
csõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a si-
keres KEOP pályázatnak kö-
szönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.

A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegersze-
gen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a nép-
egészségügyi és fogyasztóvé-
delmi hivatal. A másik Nagy-
kanizsán van, ez az Eötvös té-
ren lévõ járási hivatal.

Rigó
Csaba

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az át-
adási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtó-
tájékoztatóra, hiszen az újság-
írók így munka közben lát-
hatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.

Rigó Csaba arról is tájékoz-
tatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot ener-
giahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaeger-
szegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.

A kormánymegbízott ki-
emelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum har-
minc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió fo-
rint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfél-
szolgálat további fejlesztésére
fordítani.

Napelemek a megyeházán…

Tófejen május 30-án, szom-
bat délután került megren-
dezésre a sportpályán a gyer-
meknap. Az esemény fõszer-
vezõje volt.

A program „gyerekjárgá-
nyok” felvonulásával kezdõ-
dött. A vegyesbolttól a sport-
pályáig tartott a résztvevõk
útja. A megérkezést követõen
kezdõdött a helyi iskolás gye-
rekek mûsora. Fellépett a

által ala-
kított

Majd
felkészítésével

a község iskolás lányai is be-
mutatkoztak, akik akrobatikus

Lakatos György

Ber-
tókné Beke Erzsébet

Tófeji Napsugár Has-
tánccsoport. Gyulasiné
Foltányi Erika

Gyereknap Tófejen

elemekkel tûzdelt táncot mu-
tattak be a közönségnek. A
gyerekek szórakoztatására ér-
kezett a

és
invitálta népi játékokra

a vállalkozó szellemûeket, akik
akadtak bõséggel.

Ez idõ alatt végig vidám
szórakozási lehetõségek adód-
tak a kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Volt ugráló vár, arc-
festés, lufihajtogatás. A színes
programok után a kissé elfá-
radt gyerekek elfogyasztották
az uzsonnát, ami sokak nagy
kedvence, pizza és üdítõ volt.

Kis-Hétrét Zenei Tár-
sulás, Kardos András fe-
lesége

Fitos Veronika

Szórakoztató programokban sem volt hiány.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A
egy verõfé-

nyes keddi délelõtt nem min-
dennapi és igazán különleges
hittanórán vehettek részt a

tófeji Kincskeresõ Álta-
lános Iskolában

Különleges hittanóra Tófejen

diákok – az alsós és felsõs
tanulók egyaránt.

érkezett
az intézménybe, akit legin-
kább sokan csak így ismernek:

Lendvai Zol-
tán János Rédicsrõl

„a gördeszkás pap”. Az atya
sokszor szerepelt már a média
világában hobbija által.

Elõször a felsõ évfolyamos
tanulók találkozhattak vele,
majd az igazán lelkes és aktív
alsósok következtek. Bárki, aki
jól viselkedett, helyesen felelt
a feltett kérdésekre jutalom-
ban részesült. Sok színes üveg-
golyó talált gazdára.

Zoltán atya számítógépes
prezentációja során számos ér-
dekes és mélyrõl jövõ gon-
dolatot közvetített a fiatalok
felé, többek között beavatta a
jelenlévõket

pápa, és
életébe, példaké-

pül állítva õket. Aztán a sport
felé terelte a szót, hiszen el-
mondása szerint a testmozgás
bármiféle módja nagyon fon-
tos dolog az ember életé-
ben. Rögtön elõ is került a
gördeszka a gyerekek nagy
örömére. A bemutató igazán
felcsigázta a hangulatot, volt
taps, nevetés, elcsodálkozás
egyaránt.

Szent II. János
Pál Don Bosco Néri
Szent Fülöp

Az elõadás lezárásaként az
atya beszélt még világhírû ma-
gyar sportolóink közül

öttusázóról és
bokszolóról. Megemlí-

tésük azért is volt fontos, mivel
imádságos életet folytattak és
mély hitük, egyéniségük bár-
kinek például szolgálhat.

Az elõadás után jöhetett a
felhõtlen móka. A bátor próbál-
kozók – akadtak szép számmal,
diákok és tanárok egyaránt –
kipróbálhatták a gördeszkázás
örömét Zoli atya segítségével.

hittan oktató,
az esemény szervezõje röviden
így foglalta össze érzéseit:

– Bízom benne, hogy nem
csak az ajándékba kapott sok
színes üveggolyó marad emlé-
kül, hanem a vidám légkörben
eltöltött órák a gyermekek lel-
kében is nyomot hagynak.
Mint ahogy a gördeszkázás is.
Reméljük, máskor is ellátogat
hozzánk az atya gördeszkáival,
vidám, szeretetreméltó egyéni-
ségével!

Balczó
András Papp
László

Gál Lászlóné

Fitos Veronika

Az elõadás után jöhetett a felhõtlen móka.

07.04. (szombat):

07.05. (vasárnap):

9.00 Fõzõverseny
12.00 A sportpályán játékok felnõtteknek, gyerekeknek
(ingyenes használattal!)
16.00 Hertelendi Attila és Debrei Zsuzsa zenés elõadása
18.00 CSOCSESZ
19.00 Roller zenekar (Vörös Pisti)

14.30 Megnyitó Horváth Norbert polgármester
15.00 Balaton János Poey dalai dobnál Visy Zoltán/és
popzene történeti zenés összeállítás
17.00 Fehér Holló és Holcmüller Norbert városi néptáncos
produkció

19.30 Csalamádé Mûvészeti Egyesület és Fehér Holló
produkció
20.30 Norton
21.30-23.00 „TMK Rock Bend” zenekar

* * *

Ormándlak Község Önkormányzata befogadta a „Fehér
Holló” zenei, irodalmi, mûvészeti közösséget, ezért a 07.05.
(vasárnapi) rendezvényt ajándékba ingyenesen biztosítják a
fellépõk. Kiemelt produkció Szabó Balázs (Gellénháza)
megzenésített versei, „Csalamádé Mûvészeti Egyesület”
(Petrikeresztúr) elõadásában. Számítunk még Orsós István
(Indián) énekhangjára (Ormándlak) és Kulcsárné Csejtei
Mariann népdalos csapatára. TMK Rock Bank és NORTON
zenekar pedig az est fénypontja.

18.00 NORTON zenekar

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Falunap Ormándlakon
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Csak harmincegynéhányan
lakják , mégis
megannyi érdekes ember vá-
lasztotta lakhelyéül a telepü-
lést. Izgalmas történettel tud-
nak szolgálni saját életükbõl

és ,
akik beutazták a világot, éve-
kig vitorláztak az óceánokon,
kerékpároztak a Himaláján és
végül Gombosszegen találták
meg a nyugalmat. A törökor-
szági búváriskolájukból Né-
metországba hazautazó házas-
pár többször átutazott Magyar-
országon. Tetszettek nekik az
ország ételei, emberei, termé-
szeti környezete, így a világ-

Gombosszeget

Monique Gerhard Richert

Monique és Gerhard, a falu világjárói
Gombosszegen találták meg a nyugalmat

körüli útjukat abbahagyva
1997-ben egy újsághirdetésre
bukkanva vettek házat Gom-
bosszegen.

Három év után, 2000-ben
újra felkerekedtek, felújított
vitorlás hajójukkal és puli-ter-
rier kutyájukkal indultak vi-
lágkörüli útra. Többször meg-
fordultak Spanyolországban,
négy hónapot töltöttek el a
Kanári-szigeteken, majd hat
évet a Karibi-térségben. Útjaik
során heteket töltöttek a
hajón. Nem nyaralni indultak,
így volt idejük több országot,
nemzetet megismerni. Min-
denhol igyekeztek beilleszked-

ni a helyi társadalomba, meg-
ismerkedtek a hagyományok-
kal, letelepedésük után hajó-
túrákat szerveztek és turistákat
tanítottak búvárkodni. 2005-
ben a Panama-csatornánál
megismerkedtek a spanyolul
beszélõ kuna indiánokkal, akik
nagyon egyszerû körülmények
között élték mindennapjaikat.
Innen Francia-Polinéziába, Ta-
hitire vezetett útjuk, ahol egy
évet töltöttek el. Ausztráliába
nem vihették be kutyájukat az
ottani rendeletek miatt, így
Ázsia felé haladtak tovább.
2008-ban Malajziában elad-
ták a hajójukat, és biciklivel
folytatták útjukat. Két hóna-
pot Thaiföldön, hármat In-
diában töltöttek, Észak-Indiá-
ban a Himalája lábánál ke-
rékpároztak.

2009 márciusában érkez-
tek vissza Gombosszegre, ahol
az itt hagyott házukat szinte
újra kellett építeniük. A ház-
ban egyszerre elevenedik meg
a paraszti kultúra és az antik
világ, a helyiségeket Gerhard
szobrai is díszítik. Az utóbbi
években elkezdtek saját fo-
gyasztásra zöldséget, gyümöl-
csöt, gyógynövényeket ter-
meszteni. Igyekeznek termé-
szetes körülmények között él-
ni, így központi fûtésük nincs,
cserépkályhával fûtenek, tûz-
helyen fõznek-sütnek, hûtõ-
szekrényt pedig nem is vettek
még. Az egészséges életmód
jegyében mértékletesen esz-
nek, sokat sportolnak, szabad-
idejükben festegetnek, szob-
rot készítenek és zenélnek.
Korábban már beszámoltunk a
gombosszegi jógaórákról, ame-
lyeket vasárnaponként Mo-
nique tart, aki több mint har-
minc éve foglalkozik ezzel a

mozgásformával. S hogy miért
Magyarországon telepedtek le?

– Túl hangos lett a világ,
mindent a pénz irányít, itt újra
megtaláltuk a csendet, a sza-
badságot. Itt összetartó embe-
rek élnek közel a termé-
szethez, akik szükség esetén
segítik egymást. A szárazföld-
tõl távol hónapokig voltunk a
hajón, ahol sokat gondolkoz-
hattunk az élet értékeirõl. Szá-
munkra legfontosabb az, hogy
a testünk és a lelkünk legyen
egyensúlyban, utána következ-
hetnek a külsõségek, így a ház
és a kert rendezése. Nagyon
nehéz a magyar nyelv, de nem
adjuk fel – magyarázzák válasz-
tásukat, közben Stuttgartban
és Rotterdamban élõ családtag-
jaikkal is látogatják egymást.

A német és holland anya-
nyelvük mellett angolul, spa-
nyolul, törökül is beszélnek, a
magyar nyelvet pedig már a
helyi idõsek zalai tájszólásában
tanulgatják, így a pestiek be-
széde már furcsának is tûnik.
Monique kedvenc kifejezése a
szomszéd Sári néni által sokat
használt „Hála Isten!” Monique
és Gerhard nagyon érzékeny
az emberek problémáira, ezért
ott segítenek, ahol tudnak. Ha
kell, havat lapátolnak, fát vágnak
az idõseknek, vagy éppen az
utcabeli kisgyerekekre vigyáz-
nak. Már hagyománya van az
évente náluk tartott kerti össze-
jövetelnek, ahol az egész falut,
vagy ahogy õk fogalmaznak, a
családjukat vendégelik meg. Az
ünnepeket is együtt ülik meg a
faluval, tavaly karácsonyra egy
ünnepi CD-t készítettek, amin
falubeli gyerekek magyar és
német énekekkel kedvesked-
tek a falubeli idõseknek.

Pataki Balázs

Gerhard és Monique házuk elõterében.

Egy esõs pénteki napon,
a kultúrházban

tartott közönségtalálkozót és
felolvasó délutánt

, aki ér-
kezett a helyiekhez.

kulturális
munkatárs és az esemény
fõszervezõje röviden elmond-
ta, hogy a szomorú sorsú író
hivatását feladva fogyatékkal
élõ testvérével – Gyuszikával –
él, õt neveli. Ezek után Zsolt
beszélni kezdett tavaly megje-
lent Édes bátyám, kisfiam cí-
mû könyvérõl. Elmondása sze-
rint vegyes érzésekkel teli so-
rokat tartalmaznak a lapok, de
az üzenete egyértelmûn az,
hogy nem érdemes és nem is
szabad feladni semmit, hiszen
minden nap ajándék, valamint
fontos az emberek tisztelete,
mert csak egy életünk van.

A 144 oldalas kötet 160
mûvet tartalmaz, amibõl a kö-
zönség hallhatta a szerzõ elõ-
adásában többek között a ta-

Baktüttösön

Széperdei
Zsolt Nagykanizsáról

Baksa Anna Rita

Széperdei Zsolt író Baktüttösön

valyi nõnapra írt köszöntõjét,
Aki már nincs, Gyuszikának,
Voltál-e már? és az Angyal a
buszon címû írásokat. A hallga-
tóság szeme könnybe lábadt a
sorok hallatán, de Zsolt el-
mondta: „Sírni lehet, de nem
nagyon kell, mert inkább min-
dig a tanulságot kell levonni a
dolgokból.”

Aztán a jövõ került szóba,
hiszen az író következõ mûve
már vidámabb hangvétellel
jelenik meg. Középpontban a
szerelem, család, anya, nõ téma
lesz. Ízelítõül felolvasta Anya,
ma én mesélek címû versét.

Ezen kívül gyermekmesék
kiadását is tervezi Zsolt, amivel
reméli, hogy sok örömet tud
majd szerezni a kisebb gye-
rekeknek is.

Zárásként a résztvevõk vá-
sároltak az író könyvébõl, me-
lyet dedikálva kaptak kézhez.
A befolyt összeg egy részét a
mûvész jótékony célra fordítja.

Fitos Veronika

A tervek is szóba kerültek.
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Ritka dolog, hogy valaki a
rendszerváltás elõtt tanácstag-
ként, azóta pedig megszakítás
nélkül folyamatosan képviselõ-
testületi tagként tevékenyke-
dik településén.
idén áprilisban múlt 70 éves,

korelnökként segí-
ti az önkormányzati munkát,
és aktívan részt vesz a közös-
ségi életben is.

1960-ban ment lakatos inas-
nak a Tanép-hez, ahol kezdet-
ben még vasfûrésszel, resze-
lõvel munkálták meg az anya-
got. Egy év megszakítással a
privatizálásig ott dolgozott, de
késõbb ifjúsági, majd szakszer-
vezeti vezetõként tevékenyke-
dett. 1994-tõl váltotta ki a vál-
lalkozást, akkortól lett önálló
kisiparos. Tíz éve nyugdíjas,
2010 óta pedig alkalmi mun-
kával telnek a napjai.

– 18 éves lehettem, amikor
elmentem az alakuló ifjúsági
szervezet gyûlésére, aztán el-
mondtam az elképzeléseimet,
aztán engem választottak meg
elnöknek. Akkortájt alakítot-
tuk meg a színjátszó kört is,

Dormán Jenõ

Teskándon

Nem sajnálta az idõt a közösségi programok szervezésére
Dormán Jenõ a teskándi képviselõk korelnöke

aztán késõbb az itteni szerve-
zetbõl a Tanép-hez hívtak,
hogy az ottani tagozatot vezes-
sem. Elvégeztem a gépiparit,
így mûszaki elõadó is lettem és
a koromnál fogva 1980-1994
között az ifjúsági szervezettõl
már a szakszervezethez kerül-
tem. 1989-ben itt helyben fel-
kértek, hogy legyek tanácsel-
nök, de éppen akkor jártam
Pestre továbbképzésre. Érde-
kes, hogy a mi idõnkben nem
azt kellett nézni, hogy mit nem
lehet, mindenki fel tudta talál-
ni magát. Aki nem dolgozott,
az utcán lézengett, azt egybõl
megállította a rendõr… Segí-
tettük egymást a házaink építé-
sekor is, nagyon jó baráti kö-
zösségek alakultak ki. A mun-
kásembereknek akkor jobb vi-
lága volt. A vállalattól üdülni
itthon mehettünk és közben
utakat szerveztem külföldre.

A hatvanas években szer-
vezték meg a helyi futballcsa-
patot, aminek aktív tagja volt.
Azonban nehezen helyben
gyûlt össze az egy csapatra
való játékos, így késõbb

és a Tanép csapatánál is
futballozott. Közben Teskánd
folyamatosan kiépült, így 1989
végén újra fellendült a helyi
sportélet is, 1995-ig sportköri
elnökként, 2012-ig elnökségi
tagként vett részt benne. 1994-
ben már a megyei I. osztályban
játszott a csapat. Az 1990-es
önkormányzati választásoknál
többen jelezték, hogy képvise-
lõként számítanának rá, és azó-
ta mindig megerõsítik ebben a
szerepvállalásban.

– A sportkörnél akkortájt
egy jó társaság jött össze, és
örülök, hogy azóta is a megye
legmagasabb osztályában sze-
repelünk. A mi idõnkben in-
dítottuk el az utcabajnokságot,
ahol a bajnoki szezon után 8-
10 csapat rúgta a labdát. Az

And-
ráshidán, Boncodföldén, Ká-
váson

utcák zászlókat is készítettek,
tíz éven át komoly vetélkedés
folyt. kezdtük
el szervezni a helyi bálokat,
amiket mostanság az óvoda
rendez. Nem sajnáltam az idõ-
met, ha ráértem részt vettem a
szervezésben, az volt a lényeg,
hogy résztvevõk jól érezzék
magukat. A település az eltelt
évtizedek alatt folyamatosan
fejlõdött, a gyermekkoromban
400 fõs lélekszám mára meg-
háromszorozódott. Talán el-
mondhatjuk azt is, hogy Tes-
kándon nem szegényebbek te-
lepedtek le, városiasabb, gaz-
dagabb falu, mint a környék-
beliek. Az õszi választásoknál
nagyon meggondoltam, hogy
induljak, aztán többek bizta-

Cseke Tiborral

tására vállaltam az újbóli meg-
mérettetést – sorolta Dormán
Jenõ.

Az elmúlt öt év alatt azon-
ban a folyamatos fejlõdés picit
megállt: alig pár építési enge-
délyt kellett csak kiadni és az
iparûzési adó majd' a felére
csökkent. A helyzet javítására
alakult meg Dormán Jenõ
elnökletével a Településfejlesz-
tési Bizottság, amely most a
temetõ kerítésének megújítá-
sát célozta meg aktuális fel-
adatául. Dormán Jenõ nyugdí-
jasként is ott segít, ahol tud:
viszik hozzá a közmunka során
kicsorbult szerszámot és segít
a sportegyesület eszközeinek
javításánál is.

Pataki Balázs

Gellénházán május máso-
dikán „kinyitott” a zenés iro-
dalmi kávéház. A rendezvény

Zenés irodalmi kávéház
fellépõi voltak a
együttes és a

(Petrikeresztúr).

Fehér Holló
Csalamádé Mû-

vészeti Egyesület

A Fehér Holló együttes

A petrikeresztúri fellépõk.

Dormán Jenõ: – A gyermekko-
romban 400 fõs lélekszám
mára megháromszorozódott.

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!
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Annak idején, amikor el-
kezdtünk tervezéssel és gyár-
tással foglalkozni, észrevet-
tem, hogy milyen kevesen
foglakoznak konyhabútor-
ral. Az elsõ munka után rá-
jöttem, hogy miért. Ez a leg-
nehezebb. Túl sok dologra
kell figyelni, túl sok szem-
pontot kell számon tartani.

A konyhatervezés olyan,
mint egy nagy keresztezõ-
dés, ahol úgy kell átmenni,
hogy közben kikapcsolták a
közlekedési lámpákat és min-
denki megy, mint a világta-
lan. Ezért a konyhabútort a
bútorok királyának tartom,
ezt a legnehezebb tervezni.

Néha nekem is több na-
pig kell gondolkodnom, mi-
re kitalálom a megoldást,
mert ha nem tenném, en-
gem fognak emlegetni éve-
kig. Ezért tartott tovább Ti-
borék konyhájának a terve-
zése. Közben összefutot-
tunk a városban, Tibor tü-
relmetlenül közölte velem,
hogy nem érti, mit kell
annyit tervezni egy kony-
hán. Ezen a kijelentésen
nem csak én, de a felesége,
Éva is megdöbbent. Nem
volt idõm arra, hogy vála-
szoljak, mert Éva így fa-
kadt ki:

– Aki egy vajaskenyér el-
készítésén túl nem igazán
használja a konyhát, el sem
tudja képzelni, hogy mit kell
küzdeni a vasárnapi ebéd
elkészítése közben, ebéd után
az edények elmosogatásáról
nem is beszélve. Ezért, ha
végre lesz egy jó konyhám,
ahol mindennek lesz helye,
és végre az edényeimet is
normálisan el tudom tárol-
ni. Nekem inkább megéri
még pár napot várni, mint
évekig bosszankodni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mit kell annyit tervezni?…

A közösségformálás szép
példájának voltunk tanúi má-
jus 2-án , ahol a
hagyományõrzõs jegyében ré-
tessütésre várták a szervezõk a
falu lakosait. Az ebédet követõ-
en a polgármesteri hivatalban
gyûltek össze a lányok és asz-
szonyok, no meg a kíváncsisko-
dó férfiak, hogy e tavaszi hét-
végén a népi kultúrából ismert
szokások egyikét elevenítsék fel.

– Fontosnak éreztük a tele-
pülésen, hogy egyre több prog-
rammal tegyük tartalmasabbá
a közösségi életet. Ennek okán
alakult meg a Babosdöbréte

Babosdöbrétén

Hagyományõrzés a konyhában
Rétessütés Babosdöbrétén

Élõ Hagyományõrzõ Kulturális
Egyesület. Így könnyebben tu-
dunk pályázatok útján forrás-
hoz jutni, ami a tervezett ren-
dezvények lebonyolítását tá-
mogatja. Az elsõ rendezvé-
nyünk a húsvéti játszóház volt,
a mai a második, amely alkal-
mával rétessütésére vártuk a
falu lakosait, kicsiket és nagyo-
kat, azzal a céllal, hogy a fiata-
lok az idõsektõl ellesve tanul-
ják meg a rétestészta nyújtását.
Szeretnénk a hagyományok
ápolását kibõvíteni egyéb
programokra is – kaptuk a lel-
kes tájékoztatást az egyesület

ötletgazdájától,

A önkor-
mányzati képviselõtõl szárma-
zó értékteremtõ kezdeménye-
zés sikerét jelzi az 50 felnõtt
15 gyermek jelenléte, akik él-
vezettel és nem kis kíváncsi-
sággal vettek részt a hagyomá-
nyos rétesnyújtásban és- sütés-
ben. receptje
alapján történt a tészta elkészí-
tése, valamint a töltelékek ösz-
szeállítása, amelyeket a fiata-
labbak vállaltak fel. Így túrós,
tökös-mákos, meggyes- túrós,
cseresznyés, almás és káposz-
tás ízû rétesek kerültek a sü-
tõbe, majd a tányérokra.

– Nagymamám szokott ré-
test sütni, és az akkori ízek,
illatok idézõdtek fel számomra
ma délután. Úgy érezzük, hogy
sokat tudunk egy ilyen alka-
lommal tanulni az idõsebbek-
tõl, és természetesen közös-
ségteremtõ célja is van az ösz-
szejövetelnek – tette hozzá

, a fiatalabb kor-
osztályt képviselve.

A hivatal néprajzi tárgyak-
kal gazdagított közösségi ter-
me pergõ események szín-
terévé változott, majd sorban
kerültek a tányérokra a finom
rétesek, hogy a dolgos órák
után ki-ki meggyõzõdhessen a
közösen elkészített finom ét-
kek ízérõl.

– Célunk az a jelenlegi és a
jövõbeni programokkal, hogy
a hagyományokat, a régi idõk
közösségi életét tárjuk fel és
ápoljuk a mai fiatalok számára.
Olyan rendezvényeket kívá-
nunk lebonyolítani a helyiek
számára, amelyek színesebbé,
értékesebbé teszik a település
kulturális életét. Az egyesüle-
ten belül, a naptár szerint ha-
ladva szervezzük majd a ren-
dezvényeket, így a következõ a
gyermeknap jegyében fog tel-
ni. A mai nap eredményes volt,
hiszen nagyszámú érdeklõdõ
jött el a hagyományos rétessü-
tésre - tájékoztatott bennünket

, a tervekkel
és ötletekkel teli egyesület
elnöke.

Szinayné Csar-
masz Bernadettõl.

Bertók Béláné

Kleibl Józsefné

Jenei Jánosné

Kocsmár Zoltánné

Török Irén

A töltelék elkészítése és elosztása figyelmes munkát igényel.

Kevés olyan szívmelengetõ
ünnep van, mint az Anyák nap-
ja. Ekkor köszöntjük édesanyá-
inkat, megköszönve nekik mind-
azt a szeretetet és gondosko-
dást, mellyel születésünk óta
elhalmoztak bennünket.

2015. május 9-
én szombaton került sor az
IKSZT konferencia- teremben
az édesanyák és a nagymamák
köszöntésére.

Kisbucsán

Kelemen Gyula

Anyák napja Kisbucsán

Virággal, apró ajándékkal kedveskedtek az édesanyáknak,
nagymamáknak.

zenés mûsora után a gyerekek
versekkel és énekekkel kö-
szöntötték az ünnepelteket,
majd virággal, apró ajándékkal
kedveskedtek az édesanyáknak
és a nagymamáknak.
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A
május 30-án, szomba-

ton tartotta az V. Gáni-hegyi
nyitott pincék délutánját. A
vendégek szép számmal je-
lentek meg a házigazdáknál,
érkeztek csoportok

és
.

A gyülekezõ a Gáni-hegyi
keresztnél történt és onnan a
felsõ hegyvégre sétáltak a je-
lenlévõk. A bortúra résztve-
või a borászok és borásznõk
pincéibe betérve pihenhettek
meg, ahol finomabbnál-fino-

Kertbarát Kör-Tófej Egye-

sület

Bakról,

Baktüttösrõl, Pusztaszentlász-

lóról, Söjtörrõl Zalatár-

nokról

V. Gáni-hegyi nyitott pincék

mabb borokat és ételeket kós-
tolhattak. Volt kalács, pogácsa,
kemencében sült kenyérlán-
gos, szalonna az asztalokon. A
helyi borkülönlegességeket az
ajándékba kapott borospohár-
ból kóstolhatták az érdeklõ-
dõk. A remek vendéglátás so-
rán mindenki kedvére ízlelget-
hette a finomságokat és ter-
mészetesen a gyönyörû kör-
nyezetben baráti beszélgeté-
sek is zajlottak.

A remek napot egy kö-
zösen elfogyasztott vacsora
zárta az utolsó állomásnál.

Fitos Veronika

Ötödik alkalommal rendezték meg a találkozót.

Nemeshetés Önkormány-

zata Összefogás Nemes-

hetésért Alapítvány

Korcsmáros Zalán

Korcsmáros Emese

Huszár Gábor, Jakabfy Gyu-

láné pókaszepetki

Õszirózsa Dalkör

Gei-

ger Barbara Rágli Hajnal

Gõsfai Rozmaring

Tánccsoport

Jakabfy Gyuláné

Kovács Lászlóné

Mariska Juliska

Farkas László

és az
közösen

rendezte meg május 10-én a
településen az idõsek napját. A
vendégeket vidám mûsorral
lepték meg, ahol a gyerekek
közül és

szavalt ver-
set. Szintén színpadra lépett

, akiket a
dalcsokra és

élethelyzeteket kiragadó ka-
cagtató jelenete követett.

és
énekkel, a

néptánccal lépett
színpadra. Sokakat megnevet-
tetett és

klasszikust
feldolgozó és
jelenete, melyet
írt és rendezett.

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy a már szépen felújított

Az idõseket köszöntötték Nemeshetésen
kultúrházban tarthatjuk ezeket
az összejöveteleket, ahol idén
több mint negyven fõt ven-
dégeltünk meg. Sajnos voltak,
akik nem tudtak jelen lenni,
de évrõl évre jól sikerülnek
ezek a rendezvények. Jó együtt
látni az idõseket, akik ritkán
találkoznak egymással, de
ilyenkor felszabadultan beszél-
getnek – számolt be a prog-
ramról az egyik szervezõ, Ko-
vács Lászlóné.

Nagyon jó hangulatban
telt a délután, a szervezõk a
mûsorokat követõen házi ké-
szítésû süteményekkel ked-
veskedtek a vendégeknek.

polgár-
mester köszöntõjét köve-
tõen külön üdvözölte a
település legidõsebb lakosait,
a 91 éves

és a 95 éves
.

Magyar Kálmán

Németh Ferdi-

nándnét Kistütõsi

Imrénét

-pb-

A felújított kultúrházban tartották az ünnepséget.

Sajtótájékoztatóval egybe-
kötött projektzárót tartottak
május 27-én a

(ké-
pünkön).

A TÁMOP - 3. 1. 4 - 12/2 - 2012
- 1134 számú projekt 81 mil-
lió 662 ezer forintot nyert

Teskándon, Csu-

kás István Iskolában

Projektzáró Teskándon
el. Ennek keretében 210
tanuló részesült újszerû és
innovatív fejlesztés iprog-
ramban.

Sor került a pedagógusok
szaktárgyi és módszertani tu-
dásának megújítására és esz-
közök beszerzésére is.
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A tavaszi programok lezá-
rásaként a

támogatásával gyer-
meknapi kavalkádra várták a
szervezõk a település apraját-
nagyját. 2015. május 31-én, a
délutáni órákban benépesült a
község strandja, ahol a helyi
civil szervezetek és a

peda-
gógusai gondoskodtak a gye-
rekek szórakoztatásáról, krea-
tív programok segítségével.

A strand számos pontján
volt lehetõség a felhõtlen ját-
szásra és kézmûves foglalkozá-
sokra. Így gyöngyfûzés, gólya-
láb, bohóc „etetése”, arcfestés,
trambulin, légvár és trombita-
készítés jelentette a játékok
sorát. A sikeres horgászat ju-
talma édesség és írószer volt.
A sportkedvelõk íjászat, kötél-
csúszda, asztalitenisz és lövé-
szet terén is kipróbálhatták
magukat.

A
tagjai is jelen voltak,

akik idén egy kis játékra hívták
az ünnepelteket. Egy hatalmas
fa árnyékában gépjármû alkat-

Gellénházi Önkor-
mányzat

dr. Papp
Simon Általános Iskola

Gellénházi Terepjáró
Egyesület

Gyermeknapi vigadalom Gellénházán
részek sora volt fellelhetõ a gye-
rekek számára, akik kipróbál-
hatták tudásukat ezen a téren,
vajon melyik darab hova is való.

Fõként a fiúk érdeklõdé-
sét keltette fel a tûzoltóautó
bemutató, és a rendõrségi
KRESZ-park segítségével gya-
korolhatták a kicsik a közle-
kedés szabályait.

A zöldterület egyik szög-
letében kisállat bemutató kel-
tette fel a gyerekek és a fel-
nõttek figyelmét, ahol többek
közt galambokat, különleges
fajtájú nyulakat és tengeri
malacokat, valamint tyúkokat
kiscsibével lehetett simogatni.
Arrébb édesség-és cukorka ki-
rakodóvásár kínálta portékáit.

A Hevesi Sándor Színház
színmûvésze,
szórakoztatta a kicsiket vidám,
pergõ gyermekmûsorával, aki
– mint minden alkalommal –
ezúttal is bevonta a közönsé-
get a mókába-játékba.

A játékos órák közepette
uzsonnával kínálták a szerve-
zõk a falu gyermekeit.

Ecsedi Erzsébet

Török Irén

A kisállat bemutató népszerû volt kicsik és nagyok között.

Boráros Szilárd
Milada

Hottón

Magamura
Alkotómûhelyt

– Hogyan kerültetek Hot-
tóra, hol dolgoztatok elõtte?

és felesé-
ge, gyermekeikkel las-
san egy évtizede élnek ,
ahol megalakították szakmai
vállalkozásukat, a

is. Sikerült beil-
leszkedniük, és tevékenységük-
kel felpezsdítették a település
közösségi életét is.

– Tíz éve érkeztünk az or-
szágba, annak idején alapító
tagja, keresztapja és az elsõ
években vezetõ tervezõje vol-
tam a zalaegerszegi Griff Báb-
színháznak. Sajnos a politikai
csatározások minket sem kí-
méltek, a vezetésbe és már a
mûsortervbe kezdtek el bele-
szólni… Zalaegerszeg helyett
Szombathelyen, a Mesebolt
Bábszínházban dolgozik Ko-
vács Géza, aki ma az ország
egyik legjobb bábszínházát
igazgatja… Annak idején kap-
tunk volna szolgálati lakást Za-
laegerszegen, de nem szeret-
tünk volna városban lakni. Raj-

„Zala elvarázsolt lankáival, barátságos embereivel”
Beszélgetés a Hottón letelepedett Boráros Szilárddal
zoltam Zalaegerszeg központ-
tal egy 30 kilométer sugarú
kört és nekiálltunk azon belül
keresgélni. Így találtam Hottón
egy palatetõs parasztházat,
amit elõbb nyolc hónapig bé-
reltük, aztán úgy döntöttünk,
hogy maradunk.

– A Prágai Színmûvészeti
Egyetem báb, díszlet és jelmez-
tervezõi szakán végeztem, ahol
már hatvan éve oktatják ezt.
Elsõsorban gondolkodásmó-
dot tanítanak és természete-
sen másik része a mesterség, a
szakma elsajátításáról szól.
Megtanították, hogy amit az
ember kitalál, azt meg is tudja

– Szakmai berkekben jel-
mez-, báb- és díszlettervezõ-
ként említenek, hol tanítottak
erre?

valósítani. Nem csak bábszín-
házakban dolgozom, õsszel
például a brünni Nemzeti
Színház egyik darabjának ter-
vezem a díszletét.

– Leginkább a Mesebolt
Bábszínháznak dolgozok, de
idén két munkám volt Len-
gyelországban, egy prózai szín-
házi és egy bábszínházi. Mel-
lette Szlovákiában és Csehor-
szágban is megértetem ma-
gam, ott is vállalok munkát.
Általában másfél évre elõre be
vagyok táblázva, így most a
Vígszínházban kellett vissza-
mondanom egy munkát. Azt
szeretem, ha a témafelvetéstõl
a bemutatóig egy év eltelik.
Lassan elérem a századik elõ-
adást, egy spanyol társulattal
készített díszletem túl van az
ezredik elõadáson, ami tizen-
négy év alatt bejárta a világot.

– Minket annak idején a
színház hozott össze. Most ép-
pen egy közös darabon dol-
gozunk a debreceni Hepp
Trupp csapattal, a Jancsi és
Juliskát adjuk elõ. Milada írja a
darabot, én készítem a bábo-
kat. Minden korosztálynak meg-
vannak a hagyományos meséi,
például a Három kismalac és a

– Zalából is bejárjátok
Magyarországot és a szom-
szédos országokat.

– Mûködik a családi mun-
kamegosztás: Te díszletet ter-
vezel, Milada pedig darabokat
ír és rendez.

Jancsi és Juliska is ilyen. Van-
nak olyanok, amiket világme-
sékbõl dramatizálunk. Így a
jövõ évad elsõ felében a Griff-
ben egy afrikai mesét dolgo-
zunk fel, amit Milada drama-
tizál, a bábokat is õ tervezni,
én készítem a díszletet. Életre
kelnek világok, megjelennek
mesék. Történeteket mesé-
lünk, amikrõl azt gondoljuk,
hogy fontosak a gyerek és a mi
fejlõdésünkben is. Vannak me-
cénásaink, akit támogatnak ben-
nünket és rendezvényeinket.

– A hottói farsangnak és
betlehemezésnek Milada az öt-
letgazdája, a bábparádét (idén
július 18-án rendezik – a szerk.)
ketten találtuk ki. Utóbbival
egy kicsit idecsábítjuk a kör-
nyékbeli országokban, és két-
száz kilométeres körben élõ
barátainkat, színházakat, akik
szívesen járnak ide. Itt van az
udvaron ez a majd' százötven
éves diófa, ez a nagyszerû ki-
látás, nincs is ennél szebb. Na-
gyon jó a közeg, kedvesek az
emberek. Beutaztam fél Euró-
pát, éltem Prágában, aztán Ol-
mutzba költöztünk, de Zala
elvarázsolt minket a lankáival,
barátságos embereivel.

S hogy kiket csábítottak Bo-
ráros Szilárdék Hottóra? Követ-
kezõ számunkból megtudhat-
ják, akkor velük beszélgetünk…

– Több programot is szer-
veztek Hottón.

Pataki Balázs

Szilárd és Milada az éppen készülõ bábokkal, Jancsi és Juliska
formáival.
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Május elsõ vasárnapján,
délután köszöntötték a

az
édesanyákat, nagymamákat,
dédnagymamákat a helyi gye-
rekek, fiatalok.

A megható mûsor alatt fel-
csendültek jól ismert dalok is,
melyek könnyet csaltak min-

Petri-
keresztúri Kultúrházban

Anyák napja Petrikeresztúron

den vendég szemébe. A gye-
rekek kedves ismert és kevés-
bé ismert verseket mondtak el
köszöntésként anyukájuknak,
nagymamájuknak.

A mûsor után minden
vendéget megajándékoztak
egy-egy szál gyönyörû ró-
zsával.

Nagylengyel idén is csatla-
kozott a TeSzedd! Önkéntesek
a tiszta Magyarországért moz-
galomhoz. Mint mindenhol, itt
is láthatunk – igaz elvétve –
egy-egy szemétdarabkát az
út szélén, árokban stb. Az
önkormányzat szervezésében
május 16-án, szombaton ke-
rült sor a községben és kör-
nyékén összegyûlt szemét
felszedésére. Szerencsére az
idõ kedvezett ehhez a mun-
kához.

A csapat immár profi volt,
hiszen évek óta segítenek ezen
a napon. Nagyon örvendetes,
hogy új résztvevõket is kö-
szönthettek. Velük együtt idén
huszonhét fõ vett részt az ön-
kéntes munkában. A csopor-

tokra válást hamar elintézték,
így szinte azonnal el is kezdték
a gyûjtést. Az anyagok között
szinte minden megtalálható
volt. Papír, gumi, porcelán,
üvegcserép stb. Egész délelõtt
szedték az útjukba kerülõ sze-
metet. Az eredmény kb. húsz
zsák, ami örömre és elkesere-
désre egyaránt okot ad. Öröm,
hogy ilyen kevés a szemét,
mert akkor tiszta a falu. Ag-
gasztó, hogy még mindig van,
aki illegálisan lerakja, nem sze-
di össze a hulladékát.

Másnap a helyi polgárõr
egyesület szervezett szemét-
szedést a környezõ szõlõhegye-
ken, ahol szintén eredménye-
sen zárult a nap.

T.T.

„TeSzedd!” nap Nagylengyelben

Mintegy húsz zsák szemét gyûlt össze.

A helybéliek szerették, de
lassan már két éve, hogy be-
zárt a

. Azóta mozgóbolt jár a
településre, s elõfordul, hogy
mire odaér, elfogy az áru, és a
minõséget sem tudják mosto-
ha idõjárási viszonyok esetén
garantálni. A korábbi vegyes-
boltot üzemeltetõ vállalkozó az
elmúlt hetekben felkereste az
önkormányzatot, hogy július-
tól újra megpróbálná üzemel-
tetni az egységet.

– Nagyon örültünk neki,
hogy egy ekkora településen
újra lehet bolt. Nincs nagy

Ormándlakon vegyes-
bolt

Újra megnyílik a vegyesbolt Ormándlakon
Templomfelújítás, jármûcsere a polgárõröknél

forgalom, ezért felvállaltuk,
hogy teljesen bérleti díj, illetve
rezsimentesen kiadjuk nekik
az üzlethelyiséget. Amennyiben
vállalják, hogy több évig üze-
meltetik a boltot, támogatni is
tudjuk az üzlet mûködését. A
lakosság korábban is meg volt
elégedve a vállalkozó által üze-
meltetett bolttal, így bízunk
benne, hogy mindenki meg
lesz elégedve – foglalta össze

polgármester.
Korábban beszámoltunk ró-

la, hogy térfigyelõ kamerákat
helyeznek ki a településen. A
kamerarendszerre a polgár-

Horváth Norbert

õrség kezdeményezésére az
önkormányzat pályázott. A ki-
vitelezés a befejezéséhez kö-
zeledik, jelenleg a rendõrség-
gel való engedélyeztetés fo-
lyik. A polgárõrség pályázott új
autó beszerzésére. Nyár végén
a költséges Lada Nivát szeret-
nék Suzuki Vitarara váltani.
Szerencsére kevés aktív korú
munkanélküli van Ormándla-
kon, de itt is zajlik a közmun-
kaprogram, amelyben nyáron

négy fõt felváltva, egy-egy
hónapig tudnak foglalkoztatni.
Korábban foglalkoztak már a
településen a templom fel-
újításának kérdésével. Eddig az
önkormányzat ráfordításával a
szigetelés és az alap rendbe-
tétele történt meg. Hátravan
még a homlokzati festés és a
külsõ felújítás, aminek nyári
felújítására szeretnék a püs-
pökség támogatását is kérni.

Pataki Balázs

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Egyre fontosabb a római katolikus templom felújítása.
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Zalatáj naponta!

Régóta dédelgetett vágya
az

és a ,
hogy a sportpályát magában
foglaló, jelenleg bérelt terüle-
tet fejlesszék és saját tulajdon-
ba vegyék. Sajnos mindezt a
tulajdonos passzív hozzáállása
miatt nem sikerült megoldani,
ezért 2012-tõl a falu központ-
jában lévõ kisebb területeket
vásároltak meg, illetve az ön-
kormányzat ingatlanokat cse-
rélt el a majdani focipálya lét-
rehozására, így egy közel 2
hektáros egybefüggõ terület
került a falu tulajdonába. Ez-
úton is szeretnék megköszön-
ni, mind a 7 tulajdonosnak, aki
eladta, elcserélte régi szeretett
földjét, hogy ez a terv megva-
lósulhasson!

A közelmúltban a sport-
egyesület számos fejlesztésre
nyert lehetõséget TAO-pá-
lyázat formájában, így a pá-
lyaépítésre is beadványt nyúj-
tott be.

– Többen azt gondolják,
hogy a TAO-pályázat révén
pénzt nyertünk, holott ez té-
vedés, a TAO-pályázatban nem
pénzt adnak, hanem lehetõsé-
get a cégektõl való támogatás
gyûjtésére, végig kellett jár-
nunk a cégeket Zalalövõtõl-Bu-
dapestig, hogy a társasági adó-
juk terhére támogassanak ben-
nünket. A területet 2012-ben
az önkormányzatnak önerõbõl
sikerült megvenni, két évvel
ezelõtt nyertünk támogatást az
építésre, tavaly ennek hosszab-
bítását kértünk, mert nem si-
került 1 év alatt összegyûjte-
nünk a támogatás teljes össze-
gét, és a kötelezõ önrészt sem.
A nagyságrendileg bruttó 23
milliós beruházásra közel 16
millió forintot hagyott jóvá az
MLSZ, és 30%-ot, mintegy 7
milliót önerõként kell biztosí-
tani. A kivitelezõ a csapadékos
idõjárás miatt az õsszel nem
tudott megfelelõ ütemben
dolgozni, így meg kellett várni

Bödében önkormányzat-
nak sportegyesületnek

Épül az új pálya Bödében
Idén is dobogóra esélyes a csapat

a tavaszt, hogy kiszáradjon a
munkaterület – magyarázta

a sport-
egyesület elnöke.

Az új játéktér talajába a víz-
elvezetéshez szükséges drain-
csöveket süllyesztenek, és auto-
mata öntözõrendszert szerel-
nek fel. A fûmag vetése, és a
munkák befejezése az elképze-
lések szerint június 20.-ig
megtörténik, így bõven belül
lesznek az elõírt június 30.-ai
határidõn. A fû növekedésétõl
függõen már idén is megren-
dezhetik a pályaavatót, s a ter-
vek szerint jövõ tavasszal már
itt játszhatná mérkõzéseit a
csapat. A játékosok jelenleg a
kultúrház épületében öltöz-
nek, a 2015/2016-os idényre
pályázatot nyújtottak be az új
öltözõépület építésére, így
tovább folytathatna a fejlõdés.
Az idén tíz éves klub megala-
kulása óta a csapat kétszer
nyert bajnokságot, egyszer pe-
dig a Magyar Kupa országos
fõtáblájára is kijutott, jelenleg
negyedik szezonjukat töltik a
megyei II. osztály Északi-cso-
portjában, ahol tavaly bronzér-
met szereztek és idén is érem-
esélyesek. A csapat jól szere-
pel, de ennek ellenére nem
kértek elsõ osztályú licencet. A
300 fõs település egyesülete
számára a megyei II. osztály az
ideális, ahol minden évben a
biztos bentmaradás a cél, me-
lyet idén is túlteljesít a csapat.
A Magyar Labdarúgó Szövet-
ségben és az országos futball-
berkekben már ismerõsen
cseng Böde község, és a bödei
focicsapat neve, akiknek erõ-
feszítéseit mindenhol csodá-
lattal és elismeréssel illetik,
csak egy helyen nem.

– Sajnos, itt a faluban ezt
egypáran másképp gondolják,
és megpróbálják rossz fényben
feltünteni az egyesületet, szimp-
lán irigységbõl, vagy egysze-
rûen érthetetlen okokból. Azt
gondolják, hogy az ölünkbe

Garamvölgyi Norbert,

hullott a pénz, és a siker, pedig
NEM!!! – minden forintot ne-
künk kellett „összekalapolni”,
és nagyon is megdolgoztunk
minden eredményért. A csapat
annak idején helyet kapott
Bödében, sokat tesz azért,
hogy mindezt meghálálja. Úgy
gondolom, hogy jó úgy kinyit-
ni hetente a megyei napilapot,
hogy van benne Bödérõl pár
sor, amivel ismertséget, elis-
merést szerzünk a falunak.
Kéthetente benépesedik a fa-
lu, jönnek játékosok, szurko-
lók, régi-új ismerõsök, és el-
mondhatjuk, hogy most már
egész Zala megyében megis-
merték a Böde nevet. Nem
utolsósorban a saját telefon-
flottánk által „elhoztuk ide a
térerõt”, olyan fejlesztést való-
sított meg a szolgáltató, hogy
már nem kell antennákkal fut-
kosni a bödei lakásokban. Heti
három edzés van, a játékosok
munkájukat, családjukat „félre-
téve” küzdenek, hogy dicsõsé-
get szerezzenek a falunak. Az
emberek nem kérdeznek és
elfelejtik, hogy ezek a fiatalok
mennyit tesznek az általunk
megfogalmazott célokért. Kü-

lön köszönet a képviselõ-tes-
tület tagjainak, aki ettõl az év-
tõl ismét 1 havi tiszteletdíjukat
felajánlották, hogy tovább foly-
tatódhasson kicsi falunk siker-
története! – jegyezte meg az
elnök.

Az önkormányzat nehéz
anyagi helyzete miatt kevés
támogatást tud nyújtani, utoljá-
ra már 4 éve, hogy anyagilag
tudták egyáltalán támogatni a
csapatot, de a képviselõ-tes-
tület, élén polgár-
mesterrel 2011-ben és most,
2015 tavaszán is egyhavi tiszte-
letdíját ajánlotta fel az egye-
sület mûködésének támogatá-
sára. A sportkör telefonflot-
táját érintõ iparûzési adónak
köszönhetõen az önkormány-
zat is bevételhez jutott, melyet
támogatás formájában vissza
kívánnak adni a sportkörnek.

Bödében mindenkit szere-
tettel várnak majd a pálya-
avatásra, mely reményeik sze-
rint éremátadó is lesz egyben...
Addig is várnak mindenkit, aki
szeretne mozogni, kikapcso-
lódni, felfrissülni, hisz ez az
elsõszámú cél!

Ujj Tibor

Pataki Balázs

Kósa László edzõ évek óta összefogja a csapatot, képünk a
Botfa elleni (2-0) találkozó elõtt készült.
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Az akció a megjelenéstõl 2015. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart!

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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ : INGYENES!

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Extra belépõ : 2 500 Ft

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

A csúszdás élménymedence május 30-tól

újra várja a vendégeket!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február


