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Gombosszegen

Folkkocsmá-
val
Gyéres

Petrikeresztúrról

Csondor Kata
Hupota Egyszemé-

lyes Bábszínház

június 20-án,
szombaton este

kezdõdött a falunap, ahol a
zenekar húzta a talpalá-

valót. Frissen sült langallót,
helyi pálinkát, jó borokat kós-
tolhattak a közösség tagjai, va-
lamint a vendégek.

A vasárnap délelõtt szent-
misével indult és a hagyo-
mányhoz méltón ezen a napon

is Gombos-
szegre érkeztek a hívek. Majd
kezdetét vette az igazán szín-
vonalas kulturális program.

A által mû-
ködtetett

a mesék vilá-
gát tárta a gyermekek elé.

Falunap Gombosszegen
Aztán
néven mutatta
be vállalkozását és az érdek-
lõdõk meg is kóstolhatták a
finomabbnál finomabb jog-
hurtokat.

Közben elkészült a bab-
gulyás a jelenlévõk számára,
aminek elfogyasztása alatt a
70'-80'-90'-es évek slágereit
játszó zenélt.

A délutánt a
vezette környékbeli és

zalaegerszegi iskolások alkot-
ta néptánccsoportok elõadása
színesítette. A gyerekek zalai,
halászi és kalocsai táncokat
adtak elõ. A látványos produk-
ciók után a közönséget is meg-

Míves Tejmanufaktúra
Burján Emese

Spontán duo
Kiss Molnár

István
invitálták egy kis mozgásra. A
vállalkozó szellemûek a diákok
segítségével megtanulhattak
egy játékos, régen az ismer-
kedést segítõ népi tánckoreog-
ráfiát.

Végül a négyfõs
lépett pódiumra és

népszerû slágerekkel szóra-
koztatta a publikumot.

Egész vasárnap számos ér-
dekes és vidám lehetõség adó-
dott a helyiek és a meghívottak
számára, volt lovas kocsikázási

Takács-
család

lehetõség és a kisebbeknek
légvár. Valamint megtekinthet-
ték fotókiállítá-
sát, ami közel harminc évre
visszatekintõ, a falu lakóinak
portréit mutatta be.

polgár-
mester kifejezte köszönetét a
lakosságnak, hogy ötleteikkel,
áldozatos munkájukkal, és per-
sze aktív részvételükkel segítet-
ték a falunap méltó és színvo-
nalas létrejöttét, megünneplését.

Salamon Pál

Németh Szabolcs

Fitos Veronika

Néptánc is színesítette a programot.
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A
tagjai június közepén

közel 20 fõvel a Baki-hegyre
kirándultak és
felesége, pincéjéhez,
ahol felidéztek régi emlékeket,
a fiatalabbak lelkesen fõztek,
cseresznyét szedtek és bort
kóstoltak. A lelkesebbek ki-
sebb sétát tettek

pincéjéhez délután, ahol
szintén kellemes perceket töl-
töttek el.

Egy következõ alkalommal
a cseresznyeérés apropóján
rétest sütöttek a baktüttösi

Baktüttösi Idõsek Klub-
jának

Sipos Zoltán
Zsuzsa

Magyar Zol-
tán

asszonyok, amit közösen fo-
gyasztottak el.

A hónap vége sem telt tét-
lenül. Baktüttös közel 60 ven-
déget fogadott az 5 klubos kö-
zös rendezvényre. A meghívot-
tak

és
érkeztek. Délre elké-

szültek az egyes települések la-
kói által fõzött ételek, amit min-
denki jó étvággyal el is fogyasz-
tott a szabadban. Kellemes han-
gulatban telt a nap, volt kultu-
rális program és szentmise is.

Tófejrõl, Pusztaedericsrõl,
Pusztaszentlászlóról Póka-
szepetkrõl

fv

Mozgalmas élet a klubban

A pókaszepetki klubtagok énekes produkciója.

Teskándnak soha nem volt
önálló könyvtára, az iskolában
mûködõ töltötte be a közössé-
gi könyvtár szerepét is. A Ke-

Közösségi könyvtár nyílt Teskándon

mence-ház építésekor már gon-
dolkodtak azon, hogy esetleg
ott kapjon helyet a közösségi
bibliotéka, hiszen az iskola

nyitva tartása eltér a dolgozó
és olvasni vágyó emberekétõl.

– Az iskolának közben új
könyvtárosa lett, így úgy gon-
doltuk, hogy megérett az alka-
lom arra, hogy megosszuk a
könyvtárat. Elõzetesen egyez-
tettünk a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárral, és az
önkormányzatnál is van közép-
fokú könyvtáros végzettséggel
rendelkezõ munkatárs. Feb-
ruártól az ifjúsági témájú, ta-
nításhoz használatos könyvek
az iskolában maradtak, ide
meg áthoztuk azokat az olvas-
mányokat, amikre felnõtt olva-
sóink igényt tarthatnak. Fel-
szerelés híján könyvespolcot
és folyóiratsarkot kaptunk a
megyei intézménytõl. A könyv-
állomány népszerû, egyre töb-
ben járnak kölcsönözni, s a be-
iratkozások száma is megug-
rott. Nagyon örülök, hogy ide-
kerül az állomány, én magam
is olvasom az itteni könyveket.
A könyvtár állománya folyama-
tosan frissül, mellette számító-
gépes internetezési lehetõsé-
get is tudunk biztosítani a lá-

togatóknak – számolt be az új-
donságról
polgármester.

Fontos tudnivaló, hogy a
könyvtárat a Kemence-ház
nyitva tartása alatt minden nap
13 és 19 óra között lehet láto-
gatni. A beiratkozás ingyenes,
az olvasók kérdéseikkel

illetve
fordulhatnak. Ameny-

nyiben valaki egy keresett ol-
vasmányt nem talál meg Tes-
kándon, akkor kérésére a
könyvtárközi kölcsönzéssel ki-
kérik a könyvet. A könyvek
mellett DVD-k, folyóiratok is
gazdagítják az állományt. A fej-
lõdõ könyvtár számos ado-
mányt kapott, melyeket szak-
emberek segítségével válogat-
tak át. A közeljövõben könyv-
börzét tartanak, ahol jelképes
összegért bocsátják áruba azo-
kat a köteteket, melyeket ke-
vésbé kölcsönöznek, de gyûj-
tõk számára még értéket je-
lenthetnek. A jövõben több
programot, így író-olvasó talál-
kozókat is szeretnének tartani.

Tóth István Jánosné

Benkõ
Nikoletthez, Tóth Bá-
linthoz

- pb -

Tóth István Jánosné polgármester is szívesen olvasgatja az
itteni könyveket.

A program:

- Falunap megnyitása Fáraó bállal.

- 10 órától kispályás labdarúgó torna, fõzõverseny
- 13,30-tól kezdõdik az elsõ Teskándi Gladiátorok Viadal,

melyre négyfõs csapatok jelentkezését várják. A helyszínen is
lehet jelentkezni, a nyertes csapat vándorkupát kap.

- 15 órától kulturális program, fellépnek a helyi óvodások,
a Maxima Életmód Klub versenyzõi, bohócmûsor a színpadon

- 16 órakor Vastag Csaba mûsora, utána fellép a Kiszöv
Táncegyüttes, a Szülõi Munkaközösség és a Press Dance
táncosai

- Kísérõprogramként buborék- és vízifoci, ugrálóvár,
fakörhinta, Off-Road terepjáróverseny

- Este Forte bál

- 14 órától Nemzetközi Technoroll labdarúgó kupa
- 18 órakor eredményhirdetés, utána sztárvendég Wolf

Kati, estig zenél a Weekend Zenekar
A bálok a helyiek számára ingyenesek, mások belépõdíjért

látogathatják.

Péntek:

Szombat:

Vasárnap:

Teskándi Falunap
2015. július 17-19.

Helyszín:
a sportpálya melletti rendezvénysátor és környéke

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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A
2005 októberében alakult. Az
idén szeretnénk fennállásunk
10. évfordulóját méltóan meg-
ünnepelni.

Számos kulturális rendez-
vényen (fesztivál, falunap) lép-
tünk fel. Aktív szereplõi vol-
tunk a hagyományõrzõ rendez-
vényeknek, ahol szép sikereket
értünk el. A dalkör kis lét-
számú „csapata” rendszeresen
találkozik a faluházban. A heti
két alkalom tartalmasan telik
el. Az éneklés mellett testünk

Kishottói Népdalkör

Jubileumra készülnek

karbantartására is fordítunk
idõt, 20, illetve 40 perces ge-
rinctorna gyakorlatokat végzünk.

Nem feledkezünk meg a
születés- és névnapokról sem.

Egy délutánon a réteskészí-
tés fortélyait adtuk át egymás-
nak. Az e témában kevésbé jár-
tas fiatalabb társaink élvezettel
gyúrták, nyújtották a tésztát.
Az 5 féle töltelékkel elkészült
finom réteseket alig bírtuk
elfogyasztani. A délutánt vi-
dám énekléssel zártuk.

- s -

Nyújtják a rétestésztát…

Június 23-án kezdõdött
a már hagyo-

mánnyá váló angol tábor. Az
idén az

utazott el a
kis településre, hogy bõvítse
az érdeklõdõk angol nyelv-
tudását.

Számos érdekes és hu-
moros játékkal színesíti a

Pusztaedericsen

Anthony Huang Egye-
sült Államokból

Angol tábor Pusztaedericsen
gyerekek napjait a fiatalem-
ber. A helyieken kívül érkez-
tek tanulni vágyók

,
és

is. A résztvevõk nagyon
aktívak.

A tábor három héten ke-
resztül lesz látogatható.

Baktüt-
tösrõl Tófejrõl, Szentpéter-
földérõl, Rádiházáról Bak-
ról

fv

Játék és humor színesíti a tábor életét.

Gellénházán

Petõ Lászlóné

Osvald
Tamás
Osvald Dániel
Kálmánné Rózsás Ildikó

Benkõ Dá-

a nyári nap-
fordulót, a Szent Iván napot
évek óta együtt ünneplik a
falunappal. A számos versenyt,
kulturális programot, játékot
és zenés mûsorszámot felölelõ
rendezvény már a kora reggeli
órákban kezdetét vette. Elsõ-
ként zenés ébresztõ jelezte a
helyiek számára, hogy mozgal-
mas napra ébredtek. A kultu-
rális programok egyik szerve-
zõje, hirdette ki
a napi eseményeket, rímbe
szedve: „Jó reggelt, ébresztõ,
Gellénháza népe! Falunap van!
Az alvásnak legyen már vége!
Figyeljenek, elmondjuk gyor-
san, mi lesz ma a falunapi
program!”

Kezdetét vette tehát a tar-
talmas forgatag, amelynek elsõ
részében versenyek sora követ-
te egymást. Idõnként heves
esõzés szakította félbe a sza-
badtéri játékokat, megmérette-
téseket. Az egyéni tekeverseny-
ben fiúk, lányok, férfiak és nõk
is összemérhették tudásukat. A
férfiak küzdelmében

, a fiúk mezõnyében
, a nõk közül

bi-
zonyult a legjobbnak. A kerék-
páros-kismotor ügyességi ver-
seny a reptéren zajlott. A gye-
rekindulók közt

Szent Iván napi forgatag
niel Kálóczi
Patrik

Léránt Tamás Levente
Kovács

Krisztián

Gellénházi Terepjárós
Egyesület

Vajda
József Népdalköri Egyesület

, a serdülõk közül
lett a gyõztes. Az asz-

faltrajzversenyt egy újonnan
indult lehetõségként kínálták
a szervezõk, ahol az ovisok kö-
rében , a
Picasso-kategóriában

bizonyult a leg-
ügyesebbnek.

Mindeközben idén is, mint
az elõzõ években, a falu park-
jában terepjáró bemutatót
tartott a

, valamint a község
háziorvosa egészségnapi szû-
rõvizsgálatra várta a falube-
lieket. A legfiatalabbak kézmû-
ves foglalkozásokon ügyesked-
hettek, ugrálóváron játszhat-
tak, majd tombola és arcfestés
is szórakoztatta a gyerekeket.

A kora délutáni órákban a
település falunapi rendezvé-
nyeinek egyik legnagyobb fi-
gyelmet vonzó programja, a
fõzõverseny vette kezdetét,
amelybe egyesületek, baráti
társaságok, spontán összeállt
közösségek neveztek be. Ez
alkalommal káposzta és répa
felhasználásával készültek a
különbözõ tájjellegû étkek.

A háromtagú zsûri bírálatá-
nak eredményeként a

által készített töltött káposzta
bizonyult a legízletesebbnek.

A második a
, harmadik a

fõztje lett. A legvidámab-
bak a polgárõrök voltak, a
leghangulatosabb csapat címet
a szülõk alkotta Gyémánt
érdemelte ki.

E nyári program perceiben
a , a

, valamint a zenekar
kínált zenés szórakozást, míg a
gyerekek bohóc tár-
saságában tölthették az idõt.

A kulturális programok a
helyi mûvészeti csoportok és
vendégfellépõk közremûködé-
sével zajlottak. Az immár ha-
gyománynak tekinthetõ tûzug-
rás ez alkalommal az esõ miatt
elmaradt.

– Mindenképpen fontos-
nak tartom az ilyen jellegû
rendezvényeket, hiszen közös-
ségépítõ is egyben. Gellénhá-
zán látszik, hogy a falu jegy-
zõje és a polgármester is jól

Hegyi Boros Gaz-
dák Nyugdíjas
Klub

Fehér Holló Együttes
Csalamádé Mûvészeti Egyesü-
let Norton

Mutyi

dolgozik, összetartás van. A
községben gazdag kulturális
élet folyik, említhetném a Vaj-
da József Népdalkört, és egyéb
csoportokat, valamint színvo-
nalas az oktatás is, és ennek
köszönhetõ, hogy a város kö-
zelsége sem tudta elszívni a
lakosságot a településrõl. Azt
látom, hogy ezért mindent
megtesznek, és fontos, hogy
ezt a státuszt a jövõben is meg
tudják tartani – nyilatkozott a
falunapi rendezvényrõl

országgyûlési képvi-
selõ.

A késõ esti órákban kezde-
tét vette az elmaradhatatlan
utcabál, ez zárta a színes for-
gatagot Gellénházán, ahol a
reggeli kedves és mókás invi-
tálás utolsó mondatai így
hangzottak: „Ugye a hangos
ébresztõért nem haragszik
senki?! Hisz már tudják, érde-
mes a falunapra menni!”

Vigh
László

Török Irén

A Vajda József Népdalkör rímbe szedte a fõzõversenyen átélt
perceket.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Június elsõ szombatján
tartották a
elnevezésû eseményt a

helyi futballpályán.
fõszervezõ elmondása

szerint az idei volt a kilence-
dik alkalom, hogy létre jött a
sportrendezvényekkel tûzdelt
rendezvény, amit korábban
majális, majd juniális néven
tartottak számon. A szükséges
kellékeket a vidám naphoz a
helyi önkormányzat biztosí-
totta.

A vállalkozó szellemûek
számára akadt bõven lehetõ-

Tó-
fejen „Mozog a
falu”

Lakatos
György

„Mozog a falu” Tófejen

ség, hogy kipróbálhassák tudá-
sukat, képességeiket a sport
terén. Volt futball, 11-es rúgó,
teke, asztalitenisz-bajnokság,
valamint büntetõdobás kosár-
ra, sodrófahajítás, futóverseny,
traktorkerék forgatás, rönkha-
jítás.

Mindeközben tíz csapat fõ-
zött finomabbnál finomabb
ételeket bográcsban.

Átadásra került az új arcu-
latú tekepálya is. Felújították a
pálya teljes elektronikai rend-
szerét, illetve új bábúk és go-
lyók kerültek a régiek helyére.

Jövõ hónapban pedig elkészül
az oldaldobást jelzõ rendszer.

A napot kellemes hangu-
latú bál zárta, ahol a zenét
Pedró és Viki szolgáltatta.

Eredmények. Futballbaj-
nokság: 1. Kerámia SE 1., 2.
Kerámia SE 2. Büntetõdobás
kosárra: 1. Kámán Attila, 2. Ár-
kus Mónika, 3. Tóth Zoltán,
Vass Róbert, Gecse Szabolcs.
11-es rúgó bajnokság. 35 év
alattiak: 1. Varga Tamás, 2.
Soós Tamás, 3. Kalányos Leven-
te. 35 év felettiek: 1. Horváth
Ádám, 2. Tóth Zoltán, 3. Né-
meth János. Sodrófahajítás: 1.
Nyakas Friderika, 2. Kövécs Vi-
vien, 3. Bertókné Beke Erzsé-
bet. Tekebajnokság: 1. Soós

Slag Team (Tóth Gábor, Soós
Tamás, Fatér Krisztián), 2. Hor-
váth Ádám, Kocsis Bálint, Ada-
masky Krisztián, 3. Bóha Lász-
ló, Bóha Gábor, Bóha Zoltán.
Legjobb dobó: Adamasky
Krisztián. Futóverseny: 1. Soós
Dávid, 2. Horváth Ádám, 3.
Vass Máté. Traktorkerék forga-
tás: 1. Horváth Tamás, 2. Vass
Máté, 3. Soós Dávid. Rönkha-
jítás: 1. Horváth Tamás, 2. Vass
Róbert, 3. Horváth Ádám. Asz-
talitenisz bajnokság: 1. Árkus
Imréné, 2. Bóha László, 3. Káli
Szabolcs. Fõzõverseny: 1. Mol-
nár család: csülök pörkölt, 2.
Nagyik: babos csülkös káposz-
ta, 3. Nem nagyik: velõs pacal.

Fitos Veronika

Horváth Zoltán polgármester adja át az érmeket a verseny-
zõknek.

2015. június 13-án szomba-
ton 16 órai kezdettel

Szünidõköszöntõ családi
délutánra került sor a

és az szervezé-
sében. Vidám játékos vetél-
kedõvel, a által
szervezett bicikliversennyel,
ügyességi feladatokkal indult a
délután. A játszóházban min-

Kisbu-
csán

Kis-
bucsa Községért Közalapít-
vány IKSZT

polgárõrség

Családi délután Kisbucsán

denki kipróbálhatta kreati-
vitását.

Arcfestés és tetkó készítés vár-
ta az átváltoznivágyó gyermekeket.

Végezetül a gyerekek és a
szülõk tábortüzet raktak és
szalonna- és kolbászsütésre ke-
rült sor, a együttes pe-
dig vidám dalokkal szórakoz-
tatta a közönséget.

Lorenzo

g.b.

Ügyességi feladatok is vártak a gyerekekre.

Az idei
, a Kvártélyház udvarán

szervezték a Göcseji Porta-
Udvar elnevezésû rendez-
vényt, amelyre is
meghívták. Az udvarba be-
térõket Teskánd-zászlós pavi-
lon fogadta.

A helyi kézimunka szakkör
hímzett és horgolt munkáik-
ban gyönyörködhetek a láto-
gatók. A fõzõklub tagjai pe-
dig tejfölös prószával és lek-
város, mogyorókrémes pala-
csintával kínálták az érdek-
lõdõket.

Egerszeg Fesztivá-
lon

Teskándot

Teskánd az Egerszeg Fesztiválon
Helyi vállalkozók is lehetõ-

séget kaptak, hogy népszerû-
sítsék magukat. Teskándot és a
helyi közösségi életet fotókon
keresztül fedezhette fel a kö-
zönség. A rendezvény célja a
göcseji falvak és helyi porté-
káinak bemutatása volt. Sajnos
nem sok falu volt jelen és az
udvar sem volt csalogató a
látogatók számára. Talán sze-
rencsésebb lett volna több fa-
lunak szerepelnie a helyi ter-
mékeikkel, a göcseji arculat és
ízvilág bemutatása érdekében.

t.b.

Teskánd is képviseltette magát.
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Gyermekzsivajtól hangos
szombat reggelre ébredhet-
tünk. Már hallani lehetett,
hogy ez a nap róluk fog szólni.
Délelõtt még nem kezdõdtek
meg a programok, de a gye-
rekek már érdeklõdve figyel-
ték a különbözõ játékok el-
helyezését a faluház elõtti
téren. Néhányan jelezték, hogy
õk szeretnének lenni az elsõk,
akik kipróbálják a trambulint
vagy éppen a légvárat.

Délutánra egyre több gyer-
kõc érkezett, akik kíváncsian
nézték, ahogy a nagyobbak
már birtokba vettek egy-egy
játékot.

A programokat egy rendõr-
ségi bemutató nyitotta meg, a

Gyermeknap Bödén
gyermekek kezükbe vehettek
és ki is próbálhattak néhány
eszközt, köztük a pajzsot,
sisakot vagy akár a bilincset. A
szervezõk játékos vetélkedõk-
kel kedveskedtek a lurkóknak,
amik után a jutalom sem
maradhatott el. A legelsõ egy
spagetti evõ verseny volt, és
aki ebben a számban nem
maszatolta eléggé össze magát,
az benevezhetett a palacsinta
evésbe is.

A meleg idõben a hûsítõ
vízhordó játék nagy sikert ara-
tott, melyben szájukba vett po-
hárral kellett vizet eljuttatni
egy üres üvegbe, az a játékos
nyert, aki több vizet juttatott el
az üres edénybe. Ezután lu-

fifújó verseny következett,
majd a felfújt lufikat ki is
pukkaszthatták egy másik já-
tékszámban. A kisebbek szá-
mára rendezett aszfaltrajzver-
senyben szebbnél-szebb mûve-
ket csodálhattunk meg. Mind-
ezek mellett, akik nem akartak

részt venni a vetélkedõkben, a
légvár és a trambulin mellett
az arcfestést is kipróbálhatták.

A programok zárásaként
paprikás krumplit és palacsin-
tát készítettek a szervezõk a
gyerekek és szüleik számára.

Darabos Diána

Rendõrségi bemutatóval kezdõdött a program.

Pusztaedericsen került meg-
rendezésre a ,
melynek fõszervezõje

képviselõ volt,
illetve a szervezést nagyban se-
gítette peda-
gógus.

Az eseményen részt vettek
a

diákjai és tanárai, mivel
az intézmény részérõl a Chal-
lenge Day programba bekap-
csolódott a Teljes Iskolai
Egészségfejlesztési (TIE) pályá-
zata, ahol a rendezõi feladato-
kat a tantestület tagjai végez-
ték:

és

A program kedd éjfélkor
kezdõdött egy éjszakai túra
jegyében és egészen szerda
estig tartott. A hosszú idõtar-
tamot színesebbnél színesebb
események tarkították. Az is-
kola tanulói többek között

Kihívás napja
Meny-

hárt László

ifj. Gál László

tófeji Kincskeresõ Általános
Iskola

Gerencsér Lászlóné, Káli
Eszter, Szanati József Gál
László.

Kihívás napja Pusztaedericsen

részt vettek ügyességi- és sor-
versenyen, kispályás futball-
mérkõzésen, elsõsegély bemu-
tatón – amit a Lenti Mentõ-
szolgálat munkatársai tartottak
–, valamint készítettek gyü-
mölcssalátát és az egészséges
táplálkozás bemutatására szol-
gáló plakátokat.

A gyerekeknek aikido be-
mutatót tartott tanítványival

. Késõbb
zumba edzéssel moz-

gatta meg a diákokat.
A délutáni órákban a fel-

nõttek ügyességi versenye zaj-
lott. A helyiek és Tófejrõl ér-
kezett lelkes fiatalok kispályás
focimérkõzésen, kapura rúgá-
son és egyéb szabad sport-
programokon vettek részt.

A hosszú és fárasztó nap
lezárása bográcsozással végzõ-
dött, ahol mindenki jól lak-
hatott a finom babgulyással.

Virga János Tompos
Hajnalka

Fitos Veronika

Számos vetélkedõ szerepelt a programban.

Gellénháza Község Ön-
kormányzata

Gombos
Olivér

Vugrinecz József

jótékony célú
elõadásra hívta a település
lakóit, június 3-án. A helyie-
ket a községben élõ

ötéves leukémiás kis-
fiú gyógyítása érdekében
szólították meg. A máskor vi-
dám, nívós kulturális prog-
ramoknak helyet adó épület
ez alkalommal zsúfolásig meg-
telt a segítõ szándékú embe-
rekkel. pol-
gármester beszédében utalt
az összefogás erejére, annak
fontosságára, megköszönve az
önzetlen támogatást. A kisfiú
édesanyja beteg gyermeke mel-
lett volt e percekben is, így az
õ gondolatait tolmácsolva meg-
ható pillanatokat éltek át a
rendezvény résztvevõi.

A felajánlásokat a szer-
vezõk zenés mûsoros esttel

köszönték meg. A Hevesi
Sándor Színház két mûvé-
sze, és

, majd
zenész, éne-

kes a
a és a

tán-
cosai, valamint a

díjmentesen vállalták a fel-
lépést.

A belépõ és támogató je-
gyekbõl 615 500 forint gyûlt
össze, amely hozzájárul Oli-
vér gyógykezeléséhez.

alpolgármester és
képviselõ kez-

deményezése eredményes es-
tet hozott a közösség szá-
mára, érzelmi és anyagi tá-
mogatásban egyaránt.

Hertelendi Attila
Debrei Zsuzsanna
Csordás István

KISZÖV Táncegyüttes,
Helikon Táncklub

Nasreen Hastáncstúdió
Gellén-

házi Amatõr Színjátszók

Kulcsárné Csejtei Ma-
riann Ko-
vács Andrea

Török Irén

Összefogás egy nemes célért

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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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkálta-

tói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormány-
zat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hi-
vatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni a pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

• a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hall-
gató esetén az érettségi eredménye), választott szakte-
rületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemel-
kedõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A szünidõ beköszöntével kü-
lönbözõ lehetõségek állnak a
gyerekek rendelkezésére, hogy
tartalmasan töltsék el a nyár
napjait. is szá-
mos program gazdagítja majd
a vakáció idejét. A községben
élõ vezetésével 2015.
július 20-24. közötti idõpont-
ban festõtábori foglalkozásra
hívják a diákokat és a felnõt-
teket egyaránt.

– Amatõrként mûvelem a
festészetet, autodidakta mó-
don tanultam a fortélyait. Úgy
gondolom, valamilyen szinten
mindenki képes arra, hogy va-
lamit alkosson a vásznon. Így
született meg a festõtábor öt-
lete, amely a település vezeté-
sénél támogatásra talált. Ez az
egy hét arra szolgál majd, hogy
az érdeklõdõk lehetõséget kap-
janak az alkotásra. A kezdõk-
nek az alapok elsajátítása, a
már festést mûvelõk számára
pedig a tudás tovább fejlesz-
tése a cél. Ehhez a feladathoz
kértem fel a kondorosi szü-
letésû festõmûvészt, Rómer

Gellénházán

Soós Éva

Festõtábor Gellénházán

Ilonát (Rómer Flóris mûvé-
szettörténész, festõmûvész, a
magyar régészet atyjának le-
származottja – a szerk.), aki
szívesen vállalta a mûvésztaná-
ri munkát. Minden korosztályt
szívesen fogadunk, a 10 éves-
tõl a 100 évesig a gellénházi
mûvelõdési házban. Egy idõs
amatõrt, Sallai Zoltánt már a je-
lentkezõk között tudhatjuk,
aki évek óta festeget. A hét
programja az akvarell bemutató,
akvarellezés, grafika- és pasz-
tell bemutató és festés pasztel-
lel, vázlatkészítés, rajzolás, vala-
mint festés szabadon. Az alko-
tótábor díja: 5000 Ft, amely
tartalmazza az anyagköltséget
is. Várunk tehát minden érdek-
lõdõt, hogy kipróbálhassa tu-
dását, és a meglévõt tovább gya-
rapíthassa a festés világában!

Az egy hetet felölelõ alko-
tómunkára Soós Éva táborve-
zetõnél lehet jelentkezni, a kö-
vetkezõ elérhetõségen: tele-
fon:30/680-1972, 92/366-166,
e-mail: cukornoe@gmail.com

Török Irén

Soós Éva szervezi és vezeti a festõtábor munkáját.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci világ életében sokat
dolgozott, de szeret is élni,
megadja ennek is a módját.
Szereti, és kifejezetten kere-
si azokat a technikai megol-
dásokat, amikkel könnyeb-
bé teheti életét.

Amikor 30-as évei vége
felé találkoztunk, nekem is
kellemes meglepetés volt,
hogy mennyire érti, hogy
mirõl is szól egy jó konyha.
Nem kellett sokat gyõzköd-
ni arról, hogy az a felszerelt-
ség és elrendezés, amit java-
soltam, miért lesz jó neki.
Ezért egy jó konyhával gaz-
dagodott, amivel még 10 év
múlva is elégedett lesz. Ba-
rátjával is szereti megoszta-
ni örömét, ezért elkezdte
mesélni, hogy milyen az új
konyhája. Péter döbbenten
hallgatta, nem értette: miért
kell egy konyhát ennyire fel-
tuningolni? Miért nem elég
Lacinak a 2 ajtós polcos
szekrény? Laci Péter értet-
lenségét látva mosolyogva
csak ennyit mondott: – fia-
talság, bolondság.

Majd megtudod…
Múltak az évek, Péternél

is eljött az itt fáj, ott fáj kor-
szak, amik egyre lassabban,
és maradéktalanul nem mú-
ló problémákká váltak. Ezért
nehezére esett új hobbijá-
nak hódolni, a fõzésnek.
Konyhája 2 ajtós szekrényei
egyre jobban megnehezítet-
ték az életét. A sok hajlon-
gás – fájó gerince miatt –
lassan a fõzéstõl is elvette a
kedvét. Kínjában felhívta
Lacit:

– Meg tudod adni annak
a feltuningolt konyha gyár-
tójának a számát?

Laci nem hagyhatta ki a
lehetõséget: – Na, mi van
Péter?! Eljött, a majd megtu-
dod korszak?

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd megtudod…

Június elsõ napjaiban szer-
te az országban ünnepi ren-
dezvények keretében köszön-
tötték a pedagógusokat. A

gazdag múltra
tekint vissza, tanárokban, ta-
nítványokban és eredményes
iskolaévekben egyaránt. A falu
mûvelõdési háza megtelt a he-
lyi tanintézmény volt és jelen-
legi diákjaival és tanáraival –
köztük volt az
egykori igazgató –, akiket ked-
ves szóval üdvözölt a szervezõ
önkormányzat nevében

polgármester.
– Engedjék meg, hogy tele-

pülésünk nevében kifejezzem
õszinte köszönetünket és há-
lánkat. Az önök munkája na-
gyon értékes egész közössé-
günk számára. Sok erõt, türel-
met, kitartást, jó kedvet és
örömet kívánok hozzá. Kívá-
nom, hogy ebben a nagyszerû
feladatban találják meg mind-
azt, ami egy sikeres és boldog
élethez szükségeltetik. A tanár
sokszor nem is tudja, hogy mi-
kor hat igazán a növendékre,
egy gesztussal, egy szóval, egy
odavetett tréfás félmondattal.
De ez a hatás egy egész életre
is szólhat!

A polgármester beszédé-
ben utalt az általa képviselt
önkormányzat fõ feladatára,
terveire, amelyek fõként az

gel-
lénházi dr. Papp Simon Ál-
talános Iskola

Doba Gyula,

Vugri-
necz József

Pedagógusok ünnepe

óvoda és az iskola épületének
felújítását érintik, remélve, hogy
a következõ tanév már a meg-
újult tanintézményekben kez-
dõdik meg.

Az iskola tanulói verssel,
táncos mûsorral lepték meg a
pedagógusokat, majd filmve-
títés tette emlékezetessé az
órákat.

Az ünnepi program része-
ként díszoklevelek átadására
került sor. Olyan pedagógu-
sokat díjaztak, akiket példa-
ként lehet állítani a mai gene-
ráció elé. Így arany díszokle-
vélben részesült diplomájának
50 évvel való átvétele után: dr.
Jáni Jánosné Klein Mária,

Bödöcs Imréné Kocsis Zsu-
zsanna, Rakonczai Róbertné
Radics Margit

Kis Je-
nõné Gellén Éva, Horváth Vil-
mosné Horváth Mária, Kal-
már Józsefné.

Török Irén

. Gyémánt dísz-
oklevélben, 60 év után:

– A kitüntetett pedagógu-
sok élete követendõ példa
mindannyiunk számára. A pá-
lya iránti elhivatottság, a gyer-
mekek szeretete, a magas szin-
tû tudás, a követendõ módsze-
rek, a hagyományok és értékek
átadása – csupa olyan jellem-
zõ, ami miatt felnézünk rájuk –
folytatódtak Vugrinecz József
köszöntõ szavai.

Gellénházán is köszöntötték a pedagógusokat.

Igazi közösségi program ke-
retében indult útnak a település
kis csapata, hogy fõként gyalog-
szerrel tegye meg a

közötti utat.
Cél, a város szélén elterülõ cso-
dás völgy volt, ahol ekkor pom-
páznak leginkább az azáleák. Az
ötven esztendõvel ezelõtt telepí-
tett különleges, számos színben
pompázó virágok, örökzöldek
sokasága mellett teszik egésszé
a csodás domboldalakat.

A közel negyvenfõs csoport
kitartó gyaloglással érte el e soka-
kat vonzó völgyet, köztük a 82
éves ,

polgármester, valamint
gyerekek is csatlakoztak a nem
kis kitartást igénylõ túrához.

Közben harapnivalóval és ital-
lalvártáka megfáradt„vándorokat”.

Szép idõben, élményekkel
telve tért vissza a falu apraja és
nagyja Gellénházára.

Gellénhá-
za - Zalaegerszeg

Kámán László Vugrinecz
József

T. I.

Gellénháziak az Azáleás völgyben
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Június 13-án – civil kezde-
ményezésre – tartották

, a kultúrházban az
idén 40 éves sportkör hajdani
tagjainak találkozóját.

A rendezvényre meghívot-
tak közt a focistákon kívül je-
len voltak az 1959-tõl 1965-ig
mûködõ nõi kézilabdásokból

Bak-
tüttösön

Hajdani sportolók találkozója Baktüttösön
40 éven át mûködött a helyi sportkör

is néhányan. Az õ múltjuk iga-
zán kiemelkedõ, hiszen

vezetésével 1963-
ban az Országos Sportnapo-
kon a dobogó második fokára
állhattak fel. A falunak ezen
idõszakban férfi kézilabdásai
is voltak, akik szintén Bárdos
Sándor közbenjárására szerve-

Bár-
dos Sándor

zõdtek csapattá, aztán késõbb
edzõjük
lett, egészen a feloszlásig.

A futball terén – annak el-
lenére, hogy jelenleg nem mû-
ködik csapat – igazán szép a
múlt. Ezt mutatták az elõkerült
relikviák: a fiatalkori csapatfo-
tók a ma már õszes halántékú
urakról és az 1975-1984 kö-
zött, a néhai által
vezetett naplók. Ebben olvas-
hatók az egyes focimeccsek
eredményei, a játékosok név-
sora, a cserék és a góllövõk
személye.

Jakabfy Menyhért

Balogh Jenõ

Sajnos néhány tag már nem
lehetett ott a találkozón, azért
a beszélgetések alkalmával
megemlékeztek róluk a jelen-
lévõk.

A közös vacsora után késõ
estig folytatódtak a beszélge-
tések.

, a község
polgármestere elmondta:
ugyan jelenleg nem mûkö-
dik futball csapat a te-
lepülésen, de a tisztes múltból
kell és lehet építkezni a jövõre
nézve.

Béres László

Fitos Veronika

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hagyományteremtõ céllal
egy kedves, régi idõket felidé-
zõ kezdeményezés újjáéledé-
sének voltak tanúi

lakói. A június 12-i
rendezvény keretében általá-
nos iskolai tanulók alkotta
párok léptek tánctudásukkal a
közönség elé.

– Gyermekkoromban Sar-
lós Dezsõ tánctanár járt ki
Zalaegerszegrõl, hogy tanítsa a
gyerekeket. Az akkori emlékek
alapján fogalmazódott meg
bennem, hogy ismét el kellene
indítani a tánctanfolyamot.
Kezdetét vette a szervezés
majd létrejött Gellénházán a
Koszorúcska – avatott be ben-
nünket az indíttatásba

a köz-
ség alpolgármestere.

A rendezvényre lelkesen
készülõ gyerekek szülõk és ér-
deklõdõk kíséretében töltöt-
ték meg a mûvelõdési ház
nagytermét. A hetek során

tánctanár ok-
tatta a falu diákjait a tánclé-
pések sorára.

– Örömmel fogadtam Ma-
riann meghívását, hiszen eddig
nagyrészt felnõtteknek tartot-
tam táncórákat. Itt, Gellénhá-

Gellén-
háza

Kul-
csárné Csejtei Mariann,

Gellén Gáborné

A gellénházi Koszorúcska
Közösség, tánc és siker…

zán tizennyolc gyermekkel
kezdtük, 13 alkalommal volt
foglalkozás. A találkozásokon
nagy lelkesedéssel, fegyelme-
zetten és érdeklõdõen vettek
részt. Az elsõ osztályostól a
nyolcadikosig alkottak párt és
tanulták a lépéseket és a
partnervezetést. Természete-
sen nem arra törekedtünk,
hogy profi módon tudjanak
táncolni, hanem a táncveze-
tést, valamint képesek legye-
nek formailag lelépni a lépé-
seket és tapasztalják meg azt
is, hogy tánc közben beszél-
getni is lehet. A tánctudás nö-
veli az önbizalmat, fejleszti a
ritmusérzéket is, a rutin meg-
szerzése pedig gyakorlás során
érhetõ el – kaptuk a tájékoz-
tatást Gellén Gábornétól.

A tánctanár köszönõ sza-
vakkal fordult a szülõkhöz,
akik támogatták a gyerekek
tánctanulását, majd kedvesen
invitálta õket, hogy csatlakoz-
zanak és lépjenek õk is a tánc-
parkettre.

A párok felálltak a kezdõ-
lépésekre várva, majd felcsen-
dült a zene, és a közönség
örömére egymás után követ-
keztek az ismert és kevésbé

ismert tánclépések, gyerme-
kek, unokák, barátok és isme-
rõsök ügyes produkciójának
köszönhetõen.

Így, láthattak a nézõk töb-
bek között angol és bécsi ke-
ringõt, csacsacsát, szambát és
diszkó variációkat is.

– Szerettem járni, mert meg-
tanultuk az alaplépéseket, jó
hangulatban folytak az órák.
Én mindenképp szeretném
folytatni valamilyen formában,
s a megszerzett tudást tovább-
fejleszteni – hallottuk

nyolcadik osztályos
Takács

Ádám

diáktól, aki a helyi kulturális
programok állandó résztvevõ-
je ének- és hangszertudásának
köszönhetõen, melyhez e tan-
folyammal most a tánctudás is
társult.

A gyerekek alkotta párok
lendületes lépéseinek nagy
sikerét hatalmas taps jelezte a
nézõk sorában. Köszönõ sza-
vak, büszke szülõk és nagyszü-
lõk, számos gratuláció jelle-
mezte e nagyszerû, értékte-
remtõ kezdeményezést, a gel-
lénházi Koszorúcskát.

Török Irén

A partnervezetés, a különbözõ lépések bemutatása jelzi a
tanfolyam sikerességét.

Felidézték a régi mérkõzéseket, élményeket.
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Mosolygós arcok és huncut
szemek néznek vissza a meg-
sárgult fotóról, amelyen 1962-t
írtak. A fotográfia 23

kisdiákról és tanárukról
készült. Az volt az egyetlen kö-
zös kép az osztályról, amely 50
éve köszönt el az általános is-
kolától. Eddig. Hiszen fél évszá-
zad után az egykori diáktársak
újra találkoztak.

A találkozó, amely 2015. jú-
nius 10-én zajlott a nagylengyeli
faluházban nem csak ezért volt
különleges, hanem azért is,
mert eddig sohasem tartottak
még osztálytalálkozót. 50 eltelt
év után viszont igazán kijárt
már, hogy az egykori barátok,
padtársak, szerelmesek találkoz-

nagylen-
gyeli

50 elszállt év nyomában
zanak. Legalábbis így gondolták
a szervezõk, és

.
Az 1965-ben végzett osztály

tagjai pontosan ott találkoztak,
ahol az alsó tagozatos egykori
„oskola” állt: a faluházban. A
falu központi épülete ugyanis
az egykori tanintézmény helyén
épült. A nagylengyeli kisdiákok
itt kezdtek ismerkedni a betû-
vetéssel, majd a felsõbb osztályt
már a mai kápolna épületében
folytatták, s onnan is ballagtak
50 éve. Többen maradtak a fa-
luban, vagy a környezõ tele-
pülésekre költöztek, de olyan is
volt, aki fél évszázada nem ta-
lálkozott egy-egy osztálytárssal.
Voltak is nagy ámulások és

Cseh István
Balog László

rácsodálkozások a találkozón,
amelyen polgár-
mester köszöntötte az egykori
diákokat. Szavait osztályfõnöki
óra követte, hiszen a kis csapat
két egykori pedagógusa,

és
is eljött

a jubileumra. Délután minden-
ki bepillantást engedett az el-
múlt fél évszázadába, meséltek
életrõl, munkáról, családról, s
idéztek réges régi emlékeket. A
múltidézésben segítettek a
helytörténeti kiállítás fotói is,
melyeket nézve fel-fel sejlett
néhány gyermekkori emlék.

Mint a 80 év felett járó osz-
tályfõnök, Hatvani Dezsõ el-

Scheiber Ildikó

Hat-
vani Dezsõ Hatvani De-
zsõné, Ilus tanító néni

mondta, nagy örömmel jött
vissza Nagylengyelbe. Mindig
szeretettel gondolt a falura, s az
itteni diákokra, hiszen itt kez-
dett tanítani, ez volt az õ elsõ
„megmérettetése” a tanári pá-
lyán. Így örökre kedvesek és
felejthetetlenek az itt töltött
évek. Az egykori kisdiákok a ta-
lálkozón megemlékeztek azok-
ról is, akik már nem lehetnek
közöttük, s amellett, hogy min-
den diák emléklapot kapott a
régi fotóval, elkészült az újabb,
közös fotó is. Az arcok fél
évszázad múltán változtak, de a
mosoly és a huncut szemek
azért megmaradtak…

T.T.

50 év után került sor az elsõ osztálytalálkozóra.

Nagyon fontosnak tarja

, hogy a meglévõ termé-
szeti értékeket, a helyi ter-
mészeti és környezeti értékeket
minél inkább fenntartsa és
olyan közösségformáló progra-
mokat, akciókat szervezzen,
melynek segítségével a lakosság
egésze még inkább környezet-
tudatos lesz. Ehhez szükség van
a helyi társadalom tudatos fej-
lesztésére, hogy ne romboljuk a
környezetet, és mindent meg-
tegyünk a hagyományos parasz-
ti értékek és a környezet fenn-
tartása érdekében.

Az önkormányzat a helyi
közmunkások munkaerejét fel-
használva a tavalyi évben elin-
dított közösségi kertet mûveli.
A kertben az idei évben bio-
gazdálkodás folyik, semmilyen
vegyszert nem használnak a
növénytermesztésben. Õsszel
természetes, állati trágyát hor-
danak a földre. A közmunkások
nagyon sokat kapálnak, gyom-
lálnak, hogy a 300 kilogramm
elvetett burgonya, a paradi-
csom, a paprika, káposzta, sa-
láták, uborka, répa, fehérrépa,
babfélék szépen fejlõdjenek.
Törekszenek az esõvíz felhasz-
nálásra is.

A megtermelt zöldségeket a
helyi lakosság körében értéke-
sítik majd, és közösségi rendez-

Pet-
rikeresztúr Község Önkormány-
zata

Zöld gondolkodás, zöld lépések Petrikeresztúron
vényeken használják fel. A ter-
vek között szerepel az egyes
zöldségek további felhasználása,
pl.: savanyúság, paradicsom-
püré, aszalt paradicsom készí-
tése is.

Az önkormányzat saját ter-
mékeit a név
fémjelzi. A Keresztúri Kamrá-
ban készültek már szörpök, pl.:
bodza, citromfû, menta stb.

Készülnek még nyáron a
helyi lakosság számára felesle-
gesség vált gyümölcsökbõl
dzsemek és lekvárok is. Az ön-
kormányzat sajnos nem rendel-
kezik saját gyümölccsel, ezért
kérik a helyi lakosokat, hogy a
felesleges gyümölcsöt ajánlják
fel a közösségi feldolgozásra.

A természetes életvezetés
fontos része az egészségmeg-
õrzés, melynek jegyében az idei
évben gyógynövényt gyûjtenek
a közmunkások. A gyógynövé-
nyeket szakszerûen szárítják,
feldolgozzák. A gyógynövények
felhasználásáról az õszi hóna-
pokban elõadássorozatot is
szervez az önkormányzat gyógy-
növényszakértõ közremûködé-
sével. A csalán, hárs és további
növények az egészséges élet-
mód, az egészségmegõrzés fon-
tos elemei lehetnek, nem csak
az idõsek számára. Célszerû len-
ne, hogy már a kisgyerekek
megismerjék ezeknek a növé-

Keresztúr Kamra

nyeknek jótékony hatásait. Egy
kis fûszernövénykert is kialakí-
tásra került a kultúrház mögött
az idei évben. Az itt megtermelt
fûszerek egyelõre kis mennyi-
ségben állnak rendelkezésre, de
célként további kiskertek kiala-
kítása és nagy területen évelõ
növények ültetése is szerepel.

Az idei évben száz tõ leven-
dulát terveznek ültetni, mely-
nek felhasználási lehetõsége
szinte határtalan. Javítja az élet-
folyamatokat, fokozza a testi és
lelki frissességet. Antibakteriá-
lis, fertõtlenítõ, gyulladást csök-
kentõ hatása van. Aromaterá-
piában használva feszültségol-
dó, idegerõsítõ, nyugtató hatá-

sú. Enyhíti a fejfájást, a dep-
resszív kedélyállapotot, segíti az
elalvást, az alvászavarokat meg-
szûnteti.

Meghûléskor inhalálással
tisztítja a légutakat, csökkenti a
fertõzéseket. A levendula hasz-
nálható teaként, fürdõbe, készí-
thetünk belõle olajat, ecetet, de
akár ízesíthetünk vele szörpöt,
lekvárt vagy süteményt is.

Az önkormányzat számos
ötletet, tervet dolgozott ki, me-
lyek mind a zöld gondolkodást
segítik elõ. Bíznak benne, hogy
a késõbbi pályázati lehetõségek
további nagyobb fejlesztéseket
is lehetõvé tesznek majd az el-
következõ években.

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”!
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Elõzõ számunkban
fél Európát beutazó,
majd Prágában, késõbb
Olmutzba költözõ, vé-
gül Hottón letelepedõ

be-
szélgettünk, akinek csa-
ládját olyannyira elva-
rázsolták Zala lankái,
barátságos emberei,
hogy másokat is ide-
csalogattak. Borárosék
a báb-, díszlet- és jel-
meztervezés mellett
elõadásokat is rendez-
nek, amiket valakinek
el is kell játszania. Ek-
kor kerültek szóba

és
, a

megálmodói, mûvé-
szei, akik mindezt mes-
terien mûvelik. Ezúttal
Varga Péterrel beszél-
getünk élményeikrõl
és Zalába való kerülé-
sükrõl.

Boráros Szilárddal

Var-
ga Péter Pfeifer Zsó-
fia Ziránó Színház

– Hogyan kerülte-
tek Hottóra?

Hétévente megújult a bennük élõ színház
A hottóiak is magukénak érzik a Ziránót

– Másodszorra érkeztünk
vendégségbe Szilárdékhoz, ak-
kor már két-három eladó ház
tulajdonosát hívta oda, hogy
nézzük meg, hátha megtetszik
valamelyik. 2007 nyarán vol-
tunk itt többet, aztán õsszel
pillanatok alatt eladtuk a pécsi
házunkat, aztán az itteni átala-
kítások után december elején
be is költöztünk.

– Mostani formájában tulaj-
donképpen itt jött létre. A köl-
tözéssel adta magát a lehe-
tõség, hogy olyan bábszín-
házat csinálhassunk, amilyet
mi szeretnénk. Az életünk hét
éves ciklusokból áll: hét évig
voltam Miskolcon bábos, majd

– A színház is utazott ve-
letek?

újabb hét évig a pécsi Bóbita
Bábszínház alkalmazásában
bábszínész. Szakmailag sokat
változott, hogy milyen színhá-
zat szeretnénk csinálni: Pécs-
rõl már úgy jöttünk el, hogy
tudtuk, hogy mit nem aka-
runk. Az elõzõ munkahelyeink
árnyoldala volt, hogy az ember
belekényelmesedett a hétköz-
napokba, a keresés folyamatá-
ban viszont a kényelmesség
már nem iszaposítja el az
életet.

– Igen, sokat utazunk Szom-
bathelyre vagy Székesfehérvár-
ra, de jövõre megyünk Mis-
kolcra, és helyben Hottón
készülünk a darabokra. Amiért

– Azóta utazó színházként
mûködtök?

úgy beleszerettem az itteni
házba, hogy volt hozzá egy
közel hatvan négyzetméteres,
téliesített pajta, ahol a kályha
melegénél télen is tudunk
próbálni. Évtizedek óta álmom
volt, hogy legyen egy ilyen
hely, ahol akár barátokkal, akár
kollégákkal összegyûlhetünk.

– Ez szerelem kérdése. Pé-
csett a mûvészeti szakközépis-
kola tánc szakán végeztem,
aztán Miskolcon elvégeztem a
színi stúdiót, aztán 7 év után
újra Pécsen voltam, ahol a
bábszínházban indult egy bá-
bos kurzus, ott ismerkedtünk
meg. Még abban az évben
szerzõdtettek, és elkezdõdött a
második hét évem (mondja Pé-
ter, aztán pár mondat erejéig
átveszi a szót Zsófi):

– Én nyelvtanárként végez-
tem, de tanulás közben talál-
koztam a pécsi családi bábo-
sokkal, a Márkus Színházzal.
Õk egy generációval felettünk
vannak, példaképként is tekin-
tünk rájuk, egyik gyerekünk,
és a színházunk keresztszülei
is. Általuk nagyon megtetszett
ez a világ, aztán ha el is távo-
lodtam a bábozástól, a Péterrel
való találkozás visszaterelt. A
gyerekek felcseperedése és az
ideköltözés után indítottuk el
a közös álmunkat. A színhá-
zunk lógóját a kislányunk
három évesen rajzolta, a név
késõbb a sziránó szóból ala-
kult ki.

– Most készítjük a nyolca-
dikat. Mindig a körülmények
alakítják, hogy mennyi idõ

– Hogyan lesz valakibõl
bábszínész?

– Hány darabból áll most
a Ziránó Színház repertoárja?

alatt készül el egy-egy darab,
de évente egy új elõadást tu-
dunk elkészíteni. Sokat dolgo-
zunk együtt Boráros Szilárdék-
kal, s mellette Kovács Gézával,
a Szombathelyi Bábszínház
igazgatójával, aki a legújabb
darabot is rendezi. Jó, hogy
Szilárdékkal közel lakunk egy-
máshoz, mert folyamatosan tu-
dunk egyeztetni, milyen dísz-
letet, bábukat képzeltünk egy
adott darabhoz. A Csicseri tör-
ténetet 2002-ben vettük át,
azóta is mûsoron van, talán ezt
adtuk elõ a legtöbbször. A
következõ évad programja már
nagyjából összeállt. A darabo-
kat a gyerekek mellett szeretik
a felnõttek is, akiknek mindig
jó játszani, mert nagyszerû lát-
ni, ahogy az elõadás alatt ki-
kerekedik a szemük és újra
gyerekekké válnak. Szeretünk
az elõadás közben kicsit kilép-
ni a bábjelmezbõl és pajkos
játszótársunkká tenni a nézõt,
ami által eltûnik a nézõ és a
színész közti fal.

– Nagyon befogadóak, elfo-
gadták, hogy mi olyan jöttmen-
tek vagyunk, akik maradnak is.
A Hottói Bábparádét is mindig
segítik a helyi asszonyok. Pró-
bálunk falusiakká válni, a falu-
beliek nagyon kedvesen nézik
a törekvéseinket, ahogy pró-
bálkozunk a kertészkedéssel.
Fontos, hogy minden bemuta-
tónk itt van a faluban, amire
mindig kíváncsiak a helyiek,
ilyenkor érezzük, hogy büsz-
kék ránk, és kicsit talán õk is
magukénak érzik a színházat.

– Több mint hét éve vagy-
tok itt, milyen érzés hottóinak
lenni?

Pataki Balázs

A Pinokkiót két éve mutatták be.

Idõközi választást tartottak
2015. június 21-én (vasárnap)

. Erre azért volt szük-
ség, mert a korábbi telepü-
lésvezetõ, le-
mondott.

Az új voksoláson egyetlen
jelölt volt: a korábban lemon-
dott polgármester.

aljegyzõ tájékoztatása
szerint a 270 szavazásra jo-
gosult hottói polgár közül 37-
en jelentek meg, ez mindössze
13,7 százalékos részvételt je-
lent. A szavazóurnába 36 érvé-
nyes és 1 érvénytelen szavazat
volt, így ismét Vincze Ferenc
lett Hottó polgármestere.

Hottón

Vincze Ferenc

Gothárdné Baumgartner
Anikó

Idõközi választás Hottón
Vincze Ferenc ismét a polgármester

Az idõközi választás költ-
ségeit az állam viseli.

z.t.

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

Vincze Ferenc a régi - új pol-
gármester.
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Ahogy országosan, úgy
is megtartják a

május utolsó vasárnap-
ján. Az ünnepség elõtt a temp-
lomban a szentmise a hõsi ha-
lottakért szólt.

A mise után az emberek le-
vonultak az emlékmûhöz, ahol
még mások is csatlakoztak az
ünneplõkhöz.
szavalta el Illyés Gyulától a Ne
feledd a tért… címû verset. Ezt
követõen a polgármester asz-
szony,

Tes-
kándon Hõsök
napját

Takács Ágota

Tóth István Jánosné

Hõsök napja

köszöntötte az egybegyûlteket,
majd az alpolgármester,

mondott beszédet. Meg-
emlékezett arról, hogy a régi
korok hõseire, akik megvédték
a hazát, is emlékezni kell a mai
napon. Az I. és II. világháborús
civil és katonai áldozatok számá-
val is emlékeztetett a háborúk
szörnyûségeire. A beszéd után
a jelenlévõ képviselõ-testületi
tagok együtt helyezték el a
koszorút az emlékmûre.

Bogár
István

T.B.

A koszorúzás pillanata…

Teskánd Sportegyesülete

Horváth Marcell
Vizsi Bence

Major Jenõ

szer-
vezésében június 6-án máso-
dik alkalommal szerveztek csa-
ládi sportnapot és juniálist a
sportpályán. Délelõtt Bozsik-
torna az U11 és az U13-as kor-
osztály csapatai léptek pályára,
majd fõzõverseny rendeztek a
sportegyesület korosztályos csa-
patai között (játékosok, szülõk,
vezetõség).

Délután a nõi felnõtt csa-
pat gólgazdag szezonzáró mér-
kõzésen 9-2-re kikapott a ZTE-
tõl, de ezen a napon ez sem
vette el senki kedvét attól,
hogy jól érezze magát. Késõbb
vetélkedõk, sportversenyek kez-
dõdtek, így dekázásban, kötél-
húzásban, hullahoppban, tizen-
egyes-rúgásban, akadályverse-
nyen, sörivásban és kispályás
mérkõzéseken tették próbára
magukat az egyesület tagjai. Az
egyik legizgalmasabb küzdel-
met hozta a büntetõrúgó baj-
nokság, ahol a több mint fél-
száz indulóból a végén hár-
man versengtek sokáig az el-
sõségéért. Harmadik helyezett-
ként , máso-
dikként végzett,

pedig nem tudott

Családi sportnap Teskándon

hibázni, így természetesen bol-
dog és fáradt is volt a verseny
után: – 16 tizenegyest kellett
belõnöm. Jobb lábas vagyok, a
taktikám az szokott lenni,
hogy jobbra nézek, balra rú-
gok, de az itteni kapusok rég-
óta csapattársaim, így ellenük
módosítani kellett ezen. Min-
dig az utolsó pillanatban dön-
töttem el, hogy hova rúgom.
Már 16 éves koromban felke-
rültem a felnõtt csapatba, így
az idei volt a második évem a
felnõttek között. Egyénileg
úgy érzem, hogy a szezon vé-
gére sikerült felpörögnöm, a
csapat szépen játszott, de az
eredményeken ez nem mindig
jött ki – összegzett a büntetõ-
bajnok.

A fiatalok vetélkedését kö-
vetõen a helyi futballcsapat
egykori játékosai és az egyesü-
letet vezetõk és segítõk ren-
deztek hasonló versenyt, ahol

célzott a legjob-
ban és nyerte büntetõrúgást. A
hölgyek után az urak is szezon-
záró bajnokit játszottak, a me-
gyei III. osztály Közép-cso-
portjában szereplõ csapat 8-1-
re gyõzte le gárdáját.

Fábián István

Vaspör

– A fiatalok jól szerepeltek
a Bozsik-tornán, az egyesület
tagjainak számos versenyt hir-
dettünk, estére a falu lakos-
ságát is várjuk. 11 korosztály
van itt az U7-tõl a nõi csapaton
át az öregfiúkig mindenki
képviselteti magát. Ez egy
olyan nap, ahol a legkisebb
együtt sportolhat a legöregeb-
bel és segíti kapcsolatok, ba-
rátságok kialakítását is. Az egye-
sületben több mint százöt-
venen fociznak és a helyi csa-
ládok közül valamilyen módon

szinte mindenkinek van kötõ-
dése a focihoz – fejtette ki

, a sportegyesület el-
nöke.

Kísérõprogramokként egész
nap arcfestés, légvár, popcorn,
vattacukor, gumicukor, játéksá-
tor, fagylalt és büfé várta a részt-
vevõket, este T@ky Party és
májusfa kitáncolás zárta a tar-
talmas napot.

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

Bo-
gár István

Pataki Balázs

Major Jenõ olykor látványos mozdulattal talált a hálóba.

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!

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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ 1 500 Ft

Családi belépõ 6 200 Ft
Családi belépõ 6 800 Ft
Családi belépõ 7 500 Ft

(3-14 éves korig):

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

Ha nyár, akkor vakáció. Ha
vakáció, akkor tábor. Immár
hagyománya van annak, hogy a
szünidõ befejeztével a

és környékbeli telepü-
lések gyerekei egy hetet Nagy-
lengyelben töltenek a sza-
badidõs táborban. Idén erre
június 22. és 26. között ke-
rült sor a faluházban és kör-
nyékén.

35 gyermek és ifjú vágott
bele a nagy kalandba. Egész

nagy-
lengyeli

Szabadidõs tábor Nagylengyelben

héten át angol nyelvet is tanul-
tak egy amerikai diáklánytól,

-tól. A kézmûves fog-
lalkozásokon a felnõttek segít-
ségével szebbnél szebb alkotá-
sokat készíthettek. Izgalmas
sportvetélkedõ, érdekes játé-
kok színesítették a programot.
Szerdán szórakoztató baleset-
védelmi felvilágosításban ré-
szesültek, ahol nagy sikert ara-
tott a rendõrség által hozott
„részeg szemüveg”. Délután a

Caroline

zalaegerszegi polgárõr egye-
sület

Petrikeresztúrra

triciklijei és elektromos
motorjai arattak tetszést. Csü-
törtökön nagyon élvezték a
néptánc oktatást. Pénteken pe-
dig kirándul-
tak, ahol szintén változatos
programokban vehettek részt.
Kitûnõre vizsgázott az önkor-
mányzat által vásárolt trambu-
lin is, hiszen napi nyolc órán
keresztül ugráltak benne fel-
váltva a gyerekek. A nap végére
mindig jól elfáradtak és meg-
éheztek, hiszen a rengeteg

uzsonnából egy morzsa sem
maradt.

A felnõtt segítõk mellett
számos önkéntes gimnazista is
segítette a csemeték körüli
munkát. A napok hamar elsza-
ladtak, a sokszínû programok
alatt gyorsan telt az idõ.
Minden gyerek sajnálta, hogy
véget ért a hét, mely során
igazi közösséggé alakultak. A
tábor sikerét bizonyítja, hogy
jövõre is mindenki szeretne
újra jelentkezni.

T.T.

14.00 Megnyitó, köszöntõt mond Béres László
polgármester

14.30 Szentmise
15.00 SZTÁRVENDÉG: Éder Gabee
16.00 Szivárvány Dalkör
16.30 Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör
17.00 Helyi és környékbeli fellépõk mûsora:

Baktüttösi fiatalok és gyerekek táncos
produkciója
Baktüttösi táncos lábú asszonyok
Retró Színkör Söjtör
Zalatárnoki táncosok

18.00 Csûrös Kamara Táncegyüttes
18.30 Vacsora
19.00 Utcabál Gergály Zsolttal
21.00 Tûzzsonglõrök bemutatója: Fireball Production

A gyerekeknek egész délután ingyenes arcfestés és légvár.
A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

BAKTÜTTÖSI FALUNAP
SPORTPÁLYA, 2015. JÚLIUS 25. SZOMBAT

Emlékezetes hét volt.


