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Az önkormányzat finanszí-
rozásával szerveztek kosárfonó
foglalkozást január 17-én

, melyet további al-
kalmak követnek majd. A részt-
vevõ férfiak részérõl egyön-
tetûen elhangzott: meg sem
állnak addig, amíg a saját de-
mizsonjukat be nem köthetik.

– A környezõ falvakban több
helyen tartottak már ilyen fog-
lalkozásokat, aztán Barlahidá-
ról jött az ötlet, így mi is fel-
mértük, hogy van-e elég érdek-
lõdõ. Az oktató hölgyek azt

Gom-
bosszegen

A férfiak szeretnék a demizsonjukat is bekötni
Egy régi mesterség reneszánsza Gombosszegen

mondták, hogy jó lenne, ha
legalább nyolcan lennénk.
Visszamondani nem mertünk
senkit, így végül több mint
huszonketten jöttünk el. Nem
számítottunk ilyen érdeklõdés-
re, de örülünk neki, mert ez is
egy közösségformáló program.
Hasznos dolgot csinálunk,
mert a mi lakásunkban is jól
fog mutatni egy ilyen kosár –
válaszolta a foglalkozás indí-
tása kapcsán
polgármester.

Németh Szabolcs

Többen követik a nagyszülõk példáját és kipróbálják a kosár-
kötést is.



2 2016. januárKözép-Zala

(Folytatás az 1. oldalról)

A
2016. január huszonnyolcadi-
kai ülésén a testület a köz-
gyûlés vidékfejlesztési feladat-
köréhez kapcsolódóan tájéko-
zódott a

fel-
adatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Prog-
ram (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Ma-
gyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztés-
politika területi alapegységeit.

Zala Megyei Közgyûlés

Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH)

Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhaszná-
lása, valamint a gyakorlat-
orientált térségközi és nemzet-
közi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,
összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési el-
képzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat veze-
tésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési

Mûhely

Leader
Helyi Akciócsoportoknak

Ma-
gyar Államkincstár (MÁK)

Szabóné
Mileji Ágota

, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoz-
nak a vidékfejlesztésben érin-
tett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a

. Az
MNVH kiemelt feladatának te-
kinti a Vidékfejlesztési Prog-
ram folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködé-
sével rendszeres tájékoztató-
kat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új mun-
kahelyeket teremtenek. A me-
gyei TOP és a VP számos te-
rületen kapcsolódik egymás-
hoz, többek között mindkettõ-
ben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.

Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a

lát-
ja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájé-
koztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl.

elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcso-

lódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgá-
latot mûködtetnek majd, a pá-
lyázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk vég-
zik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek
megvalósulását, kezelik a kifi-
zetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is vé-
geznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kiala-
kuló egyablakos, integrált ügy-
félszolgáltatás keretében min-
den lehetséges segítséget meg-
adjanak a rendelkezésre álló for-
rások hatékony felhasználásához.

A közgyûlés elfogadta a Za-
la Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.

Elfogadták az önkormány-
zat tulajdonában álló

2016. évi üzleti tervét,
melynél ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közre-
mûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb rész-
ben pályázati pénzekbõl kí-
vánják biztosítani.

Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft.

Bali József

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.

A férfiak szeretnék a demizsonjukat is bekötni
Egy régi mesterség reneszánsza Gombosszegen

A vállalkozó szellemûek a
szakma egyik megyénkbeli
mûvelõje, a Lentiben élõ

népi iparmûvész és
testvére, segít-
ségével ismerkedtek meg a
kosárkötés alapjaival. Többen
elsõ alkalommal vették a ke-
zükbe a fûzvesszõt.

– Nagyapám fûzvesszõt és
csuhét is font, úgy gondoltam,
hogy talán nekem is sikerül.
Nem olyan nehéz, ha rájövünk
a csínjára. Szoktam gobleneket

Du-
lics Margit

Takács Gézáné

készíteni, varrni, kötni is, örül-
tem, hogy jöhettem és van
ilyen lehetõség. Most találó tál-
cát készítünk, legközelebb négy-
szögletes tálat csinálunk, utána
következik a kosárkötés – árulta
el a gombosszegi származású

, akit munkája Lenti-
hez köti, de a hétvégéket min-
dig a kistelepülésen tölti. A kör-
nyezõ településekrõl is érkez-
tek a foglalkozásra, akik között
többen voltak férfiak is:

– A gyerekkoromban lát-
tam nagyapámat kosarat kötni,

Lu-
kács Ilona

de én még nem próbáltam ki.
Nem olyan bonyolult a fonás,
az elején rá kell állnia az ujjak-
nak. Bal kézzel lefogom, aztán
hozzá hajtogatom. A fiúkkal

Szakavatott mesterektõl tanulhatták a vállalkozó szellemûek a
kosárfonást.

megbeszéltük, hogy a demi-
zsonig mindenképp el szeret-
nék jutni! – mondta vidáman a
gutorföldei Belsõ András.

Pataki Balázs

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A tavalyi évhez hasonlóan
idén is sok, színes program
várható a

. Januárban egy barát-
ságos ultiversennyel kezdték
meg a 2016-os programok
sorozatát. A hagyományokhoz
híven februárban kerül sor a

teskándi Kemence-
házban

A teskándi Kemence-ház tervezett programjai

vállalkozók estjére. Farsang kö-
zeledtével a fánk lesz a fõsze-
replõ. Februárban véradásnak
ad helyet a Kemence-ház. Áp-
rilisban a borosgazdák mutat-
ják be a zsûrinek nedûiket a
helyi borversenyen. A hónap
végén, húsvétra hímes tojások

készülnek a Kemence-házban.
Március 15-ét rendhagyó mó-
don ünneplik. Május 1-jén a
túrázást kedvelõket várják egy
környékbeli gyalogtúrára, sza-
lonnázással egybekötve. Május
utolsó vasárnapján Teskándon
is megemlékeznek a háborúk-
ban elhunyt hõsökrõl. Június-
ban buszos kirándulásra várják
az érdeklõdõket.

A nyár közepén természete-
sen nem maradhat el a nagysi-
kerû, háromnapos falunap, ahol
kicsik és nagyok is találnak
maguknak programot. Nyáron
amerikai önkéntest szokott fo-
gadni a falu, ilyenkor már 10
éve tartanak angol oktatást.
Augusztus végén vagy szeptem-
ber elején szintén helyet ad
egy véradásnak a Kemence-ház.
Az õsz beköszöntével a szüreti
ünnepség sem maradhat el, a ta-
valyihoz hasonlóan idén is rend-
hagyó módon ünnepelnének.

Az advent alkalmából ko-
szorúkötésre hívják az érdeklõ-
dõket, a falubeli idõsek kö-
szöntését is ilyenkor szokták
megrendezni. December ha-
todika elõtt a Mikulás látogat
a Kemence-házba, megaján-
dékozva a kicsiket. Idén is
megrendezik a már évek óta
hagyományos karácsonyvárást,
ebben az évben is a helyi
színjátszó kör, a TASZACS fog
elõadni egy karácsonyi da-
rabot.

Állandó programjaik között
szerda délelõttönként a Duru-
zsoló nevû zenés és verses
program szórakoztatja a legki-
sebbeket. A téli idõszakban
szerda délutánonként 15 órá-
tól a kézimunka szakkör tartja
foglalkozásait, szombatonként
14 órától pedig a fõzõklub tag-
jai fõznek és sütnek finomabb-
nál finomabb ételeket.

-t-

Szerdánként a Duruzsoló szórakoztatja a legkisebbeket.

Év végén közmeghallgatá-
son már tájékoztatták
lakosságát a település pénz-
ügyi helyzetérõl. 2015 nagy
projektje volt a 170 millió fo-
rintból megépülõ kerékpárút,
s mellette buszvárót és jelzõ-
táblákat is újítottak. A képvi-
selõ-testület az év végén arra a
döntésre jutott, hogy a nagy és
magas színvonalú intézmény-
rendszer szinten tartásához, a
fejlesztések biztosításához, az ön-
kormányzat talpon maradásához
a bevételeket is racionalizálni
kell. Teskándon vállalkozói és
kommunális adót kell fizetni.

– A kormányzat szándéka,
hogy az önkormányzatok önel-
látóak legyenek, ezért az új
önkormányzati törvény már
lehetõvé tette, hogy a telepü-
lések új adókat vezessenek be.
A területek és a feladatok nõ-
nek, így sokat vizsgáltuk, hogy
miként lehetne a bevételeket
is növelni. Az állam és az
önkormányzatok is az adókból
tudnak csak gazdálkodni, azon-
ban tõlünk jelentõs adóbevéte-
leket vettek el. Sokat tárgyal-
tunk errõl, de nem szeretnénk
egy új adóval sem a vállalko-
zók, sem a lakosság terheit
növelni. A két részletben fize-
tendõ kommunális adót 1997-

Teskánd

Tíz év után adóemelésre kényszerülnek
Égetés helyett elszállíttatnák a zöldhulladékot

ben vezette be az önkormány-
zat, melyet utoljára 2005-ben
emeltek ötezer forintról hét-
ezerre. Több egyeztetés és vita
után úgy döntöttünk, hogy
2016-tól a kommunális adó
mértékét felemeljük 10 ezer
forintra – magyarázta

polgármester.
A háromezer forintos eme-

lés az önkormányzatnak körül-
belül 1 millió forintos bevétel
növekedést jelent, melyet a
feladatok finanszírozására kí-
vánnak fordítani. Az emelés
elõtt tájékozódtak a környezõ
településeken, ahol jóval ma-
gasabb összeget kell fizetni
ebben az adónemben. A már-
cius, illetve szeptember 15-ig
befizetendõ közterhet kiter-
jesztik a Teskándon bejelentett
lakcímmel rendelkezõk mel-
lett a Teskándon tulajdonnal,
ingatlannal, telekkel rendelke-
zõkre is. A kizárólag nyugdí-
jasokból álló családoknak mél-
tányossági alapon a kiírt összeg-
nek csak a felét kell fizetniük.
A negatív hír mellé egy pozitív
bejelentés is társul: lehetõvé
teszik a zöldhulladék elszállí-
tását, melynek költségeit az
önkormányzat állja.

– Nagyon sokan tüzelnek,
égetnek, a település dombok

Tóth Ist-
ván Jánosné

között elhelyezkedõ szerkeze-
tébõl fakadóan a füst ilyenkor
megreked a házak között. A
jelenlegi szabályozás alapján
május elsejétõl szeptember 30-
ig egyáltalán nem lehet, októ-
ber elsejétõl április végéig
viszont hétfõn, kedden és szer-
dán lehet égetni. Mindenkép-
pen szeretnénk legalább ha-
vonta, vagy kéthetente a zöld-
hulladékot elszállíttatni, hogy
senki se kényszerüljön égetés-
re. Az elmúlt évben az önkor-
mányzat megvásárolta a sport-
pálya mellett magánkézben

lévõ területet, ami alapja lehet
a jövõ sportfejlesztéseinek –
fûzte hozzá a településvezetõ,
aki hozzátette, hogy elkészült
a csapadékvízhálózat problé-
matérképe, tanulmányterve,
melynek alapján a hálózatot
szeretnék korszerûsíteni. Tes-
kánd szerencsés helyzetben
van: a munkanélküliség ele-
nyészõ, így nem nagyon tud-
nak pályázni a közmunka prog-
ramra, jelenleg két kulturális
közfoglalkoztatott tevékenyke-
dik a településen.

Pataki Balázs

Nagy fejlesztés a kerékpárút, amit az önkormányzatnak rend-
ben is kell tartani.
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Délután van. A nap sugarai,
mint milliárdnyi tüzes nyíl-
vesszõ, könnyedén átszúrják az
égbolton kószáló néhány caf-
rangos felhõt, s aranyszínbe
csomagolják a falu fölé hajló
lankákat. Megyek az egykori
Fõ úton. Így hívták hajdan a
falut észak-dél irányban átszelõ
hosszú utcát, amely ma Petõfi
Sándor és Vörösmarty Mihály
nevén osztozik. Csend min-
denütt. A kapuk mögött ku-
tyák hûsölnek. Némelyek illen-
dõségbõl vakkantanak egyet-
kettõt, aztán visszakushadnak
az árnyékba, s punnyadnak lus-
tán tovább. Egyik-másik ritká-
san lehúzott redõny mögül
halványkék fény szûrõdik ki,
tanúsítva, hogy van valaki a
házban, aki éppen tévét néz.
Egyéb életjelet nem fedezhet
fel az útonjáró.

A falu, melynek letûnt év-
tizedeit leporolni szándéko-
zom, Nemeshetés, a szülõfa-
lum, ahol életem elsõ évtize-
deimben volt szerencsém meg-
élni a mára eltûnt világot. Ter-
mészetesen százszámra akad-
nak olyan kistelepülések, ame-
lyek sorsa szinte semmiben
sem különbözött szülõfalumé-
tól. Ugyanazok a ritka örömök
és sokkal számosabb szomorú
történések töltötték ki az em-
berek napjait. Ám dacára min-
den nyomorúságnak, a falu élt.
Kajla tehénkék vonszolták az
õszi esõk idején mélyen fel-
ázott úton a tengelyig süllyedõ
kerekû szekereket. A hátsó
udvarból kasza kalapálás üte-
mes hangja szaggatta szét a
csend függönyét. Az istállók
felõl egy-egy anyjától elszakí-
tott borjú panaszhangjai hal-
latszottak, az udvaron aprójó-
szág káricált, tyúkok rúgták

Bölcsõtõl a ravatalig
Az eltûnt falu nyomában

fáradhatatlanul a földet, libák,
kacsák viriböltek a számukra
kitett vízbõl. Eleven lüktetés
töltötte meg az udvarokat, az
utcákat, a falut…

Aprócska gyermek voltam
még. Hegyi birtokunkra igye-
kezvén, apámmal gyakran sze-
kereztünk el egy ház elõtt,
ahol egy szilvafára táblát erõsí-
tettek, rajta ezzel a szöveggel:
Magyar Péterné Okleveles Szü-
lésznõ. Nagyon az elején jár-
tam még az iskolában megsze-
rezhetõ tudásnak, de már ké-
pes voltam a betûk sorából ér-
telmes szavakat összerakni.
Okleveles? Meg szülésznõ? Ide-
genül csengtek a szavak, nem
értettem belõlük annyit sem,
mint a Hímes vagy a Zsemle az
igán kívüli világból.

Késõbb aztán megtudtam,
hogy a rejtélyesen hangzó ok-
leveles szülésznõ titulus nem
másnak jár meg, mint Kati né-
ninek, a bábaasszonynak. A
bába fontos személy volt a fa-
luban. Akkoriban a várandós
asszonyok nem a kórházban,
vagy szülõotthonban hozták
világra gyermekeiket, hanem
otthon, a Kati nénik hathatós
közremûködésével. Azok, akik
a háborút követõ évtizedek-
ben születtek, még elmondhat-
ják magukról (akárcsak e so-
rok írója), hogy van szülõfalu-
juk, szó szerinti értelemben is.

A negyvenes, ötvenes évek-
ben még nem számított ritka
eseménynek a gyermekáldás.
Négy-öt gyermek egy család-
ban egyáltalán nem számított
kuriózumnak, sokhelyütt en-
nél több kenyérpusztító is fel-
cseperedett a konyhaasztal kö-

Születés

rül. Ma már elképzelni is ne-
héz, hol és hogyan fértek el a
vert falu apró házakban any-
nyian. Alighanem az a szeretet-
kohézió szorított kicsinek,
nagynak helyet, amely puha
fészekké varázsolta a hajlékok
szûkös terét.

Miután az anya megszülte
gyermekét, néhány napig ágy-
ban maradt. Ezeken a napokon
a keresztanya gondoskodott a
táplálásáról. Naponta felkeres-
te a komakosárral a fiatal-
asszonyt, finom leveseket, már-
tásokat, különbözõ módon el-
készített húsokat vitt a kosará-
ban, elõsegítve ezzel, hogy a
gyermekágyas anya minél ha-
marabb erõre kapjon.

Akkortájt
bölcsõdérõl, óvodáról jószeri-
vel nem is hallottak. Ahogy a
fiatalasszony visszanyerte ere-
jét, ment az urával a mezõre,
vitte magával a pólyást, hogy
idõnként megszoptassa. Ahogy
a gyermek már totyogóssá cse-
peredett, felügyelete a nagy-
mamára maradt. A régi parasz-
ti világban a legtöbb házban
több generáció élt együtt. A
nagymamának kiemelkedõen
fontos szerepe volt a család-
ban. Végezte a ház körüli ap-
rómunkát, ellátta az állatokat,
ebédet fõzött a mezõrõl haza-
térõ fiataloknak, s ahogy már
szóltam róla, a gyermek, gyer-
mekek felügyelete is az õ „re-
szortja” volt.

Ahogy értelmünk nyilado-
zott, s naponta szembesültünk
azokkal a titkokkal, csodákkal,
amelyek ránk köszöntek, szin-
te észrevétlenül ivódott belénk
a paraszti világ erkölcsisége,
amely a tisztességgel végzett
napi munkán alapult. Öreg-
anyáink nagy gondossággal,
nagy szeretettel terelgették té-
tova, mezitlábas lépéseinket,
melyeknek köszönhetõen a

Elsõ életévek

Nemeshetésen

poros udvar is ezernyi felfe-
dezni valót kínált nap mint
nap. A fekete torokkal ásító
krumplisverem, a széna- és
szalmakazlak számunkra he-
gyeket idézõ magassága, a föld-
mûvelõ eszközök hol kecses,
hol meg ormótlan formái be-
indították ébredezõ gyermeki
fantáziánkat.

Fentebb szó esett már róla,
hogy ebben a társadalomban a
munka határozta meg a min-
dennapokat, tulajdonképpen
az egész életet. Nem számítot-
tak kivételnek a gyermekek
sem. Mikor életkorunk megha-
ladta a négy-öt évet, már ránk
bíztak apró-cseprõ dolgokat,
miket értelmi és fizikai álla-
potunk függvényében képe-
sek voltunk végrehajtani. Ezek
többnyire amolyan „Hozd ide!”,
„Vidd oda!” erõsségû feladatok
voltak, öreganyáink komman-
dírozása szerint. Akikre már
többet is lehetett bízni, vi-
gyáztak a kerítésen kívüli fü-
ves részre legelészni kicsapott
kacsákra, libákra.

Gyorsan teltek a gondtalan,
félig-meddig öntudatlan bol-
dogságban megélt elsõ élet-
évek. A hatodik esztendõ köze-
ledtével egyre többször hang-
zott el ez a szó: iskola. Akinek
volt idõsebb testvére, annak
már volt némi fogalma a titok-
zatos helyrõl, hiszen látta test-
vérét naponta elindulni, tarisz-
nyájában az olvasókönyvvel, a
kockás és vonalas irkával, a
megrágott végû ceruzával. (Ab-
ban az idõben szûnt meg a
palatábla, mikor magam is is-
koláskorú lettem. Ennek a
praktikus eszköznek egyik ol-
dala vonalazott volt, a másik
meg négyzetrácsos, a pala-
vesszõvel lehetett rá írni és a
munka befejeztével le lehetett
törölni.)

Szinte szárnyakon repült az
idõ, közeledett a nap, amely vá-
rakozással vegyes izgalommal
töltötte el a leendõ kisdiákok

Nemeshetés - télen…

Nemeshetés, a festõi környezetben fekvõ falu.
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

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

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

lelkét. Legtöbbünk, akiket el-
vittek a vasárnapi misére, látta
már az épületet, amely az öreg
kápolnával szemben, az út
túloldalán állt. „Ez az iskola” –
mutattak rá szüleink a falusi
környezetben akkor modern-
nek számító épületre. Mi, kis
oktondiak, megnéztük jól a há-
zat, de persze arról mit sem
sejtettünk, hogy mit rejtenek a
masszív, sokablakos falak.

Augusztus utolsó napjai
már szinte teljes egészében a
várakozás jegyében teltek

. S szeptember nem
késett. Elérkezett a nap, ami-
kor kimosdatva, kifésülködve
elindultunk az iskolához veze-
tõ úton, hogy nekivágjunk az
eljövendõ nyolc titokzatos esz-
tendõnek.

A hivatalos iskolakezdési
nap elõtt – afféle évnyitó kere-
tében – búcsúztatta a község
az évtizedekig ott szolgáló ta-
nító házaspárt. Az udvaron so-
rakozott fel a népes diákcsa-
pat. Köztük mi, legkisebbek:
copfba söndörgetett hajú lány-
kák, tarra nyírt koponyájú pa-
rasztgyerekek hallgattuk a bú-
csúztató különös mondatait,

Iskola

Ne-
meshetésen

milyeneket sosem hallottunk a
családi nagyasztalnál, sem a
mezõn szorgoskodó apáinktól,
anyáinktól.

És eljött a másnap, amikor
beültünk a zöldre mázolt hosz-
szú padokba. Szemünk elke-
rekedett, szánk tátva maradt a
sok soha nem látott csodától.
A katedra közelében nagy fe-
kete tábla lógott a falon, mel-
lette állt a golyós számológép,
egy szekrény tetején földgömb
kéklett, rajta a föld összes or-
szágával. Ott állt még egy su-
nyi nézésû kitömött róka és egy
hosszú csõrû gólya is, melyek
a természetrajz órákhoz szol-
gáltak szemléltetõ eszközként.

Azzal a nappal elkezdõdött
az a nyolc esztendõ, amely
alatt legtöbbünk foltos nadrág-
ja tovább vásott az öreg padok
deszkalapján. Az elbúcsúzta-
tott „reakciós” tanító házaspár
helyére fiatal, már az új rend
követelményeinek megfelelõ
tanítópár költözött a szolgálati
lakásba. Tõlük tanultuk meg az
ábécé kezdetben csak egy fur-
csa cirkalomnak látott betûi-
nek saját kezû ábrázolását,
megtanultuk a számokat egy-
tõl tízig, majd tovább s megint
tovább…

Farkas László

A hosszú épületszárny két nagy osztálytermet foglalt magában.
Jelenleg Nemeshetés község önkormányzata szolgálja az épü-
letrészben a falu lakosságát.

December 20-án került
megrendezésre

a karácsonyi ünnepség. A
délután egy csodálatos, szere-
tetben gazdag közösségi együtt-
lét volt, amit kicsik, nagyok és
felnõttek egyaránt élveztek.

A lakosságot
polgármester asszony köszön-
tötte, majd

alpolgármester asz-
szony tolmácsolta ünnepi gon-
dolatait a hallgatóság számára.
Aztán

evangélikus lelkész és
plébános a ka-

rácsony jegyében egy-egy ked-
ves gondolattal ajándékozta
meg az edericsieket.

Következett a nagyszerû
ebéd, ami
képviselõnek és a konyhán
aktívan serénykedõ asszonyok-
nak köszönhetõen készült el. A
finomabbnál-finomabb fogá-
sok alpolgármester
vidám köszöntõivel érkeztek
meg az asztalokra, amit min-

Pusztaederi-
csen

Gál Lászlóné

Kovácsné Varga
Marianna

Zsugyec Klenovics Ka-
talin
Bognár István

Menyhárt László

Varga Béla

Pusztaederics ünnepe

denki jóízûen fogyasztott el. A
jóllakott vendégsereg egy re-
mek mûsoregyveleget élvez-
hetett a nap hátralevõ ré-
szében.

Elõször a pusztaedericsi
gyerekek elõadása következett,
akiket
képviselõ készített fel. Kedves
táncokat, szívmelengetõ kará-
csonyi verseket és betlehemes
játékot adtak elõ.

A remek hangulatot a
mûsora

fokozta. Igazán fergeteges és
színvonalas elõadást láthattak
a jelenlévõk. Az ismert sláge-
reket együtt énekelte a közön-
ség a mûvészekkel.

A Pusztaedericsi Önkor-
mányzat az idén 25. alkalom-
mal tartott közös együttlétet a
karácsony jegyében, amit ke-
vés település mondhat el ma-
gáról és ezt a remek hagyo-
mányt továbbra is kívánják
folytatni.

Fatérné Koltai Viktória

Ti-
hanyi Vándorszínpad

F.V.

Az edericsi gyerekek karácsonyi verseket szavaltak el a jelen-
lévõknek.

Sajnos nincs tovább… 2015.
december 18-án kísértük
utolsó útjára a

temetõben , vagyis
, a Zalatáj gra-

fikusát, karikatúristáját, új-
ságíróját, a falu egykori al-
polgármesterét, polgármes-
terét.

Utolsó írását olvashatták.
Már nem tudta befejezni. Ön-
életrajzi ihletésû sorozatában
az iskoláskor kezdetéig jutott.
Innét már a kegyetlen kór és
sors írta a szomorú történe-

nemesheté-
si Flamot
Farkas Lászlót

tet úgy, hogy a tervezett so-
rozatnak általa adott cím sze-
rint a bölcsõtõl a ravatalig
jusson.

A ravatalnál szerkesztõsé-
günk nevében
kiadó-fõszerkesztõ búcsúzott
kollégánktól.

A sírnál
kirendeltségvezetõ kö-

szönt el a falu egykori ve-
zetõjétõl.

Flam, vagyis Farkas László
emlékét szeretettel és kegye-
lettel megõrizzük.

Ekler Elemér

Weidinger And-
rea

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Egy évvel ezelõtt tudósítot-
tunk a

tevékenységérõl. Most is-
mét aktuálissá vált a legfris-
sebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet

–

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után je-
lentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és Dél-
Európa között, s ezáltal az E65-
ös út irányát követõ, a Balti-
kumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legfor-
galmasabb európai közlekedé-
si folyosóvá. Svéd kezdemé-
nyezésre, lengyel partnerré-
giók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Köz-
lekedési Folyosó Kezdeménye-

Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Tár-
sulás

Zágrábban.
Alelnök úr, mit is kell

pontosan tudnunk errõl a
társulásról?

Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szaka-
szokon új infrastruktúra kiépí-
tésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együtt-
mûködésük során új elvárások-
kal szembesültek és új célkitû-
zéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy ma-
gasabb szintû érdekérvényesí-
tést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.

–

– Fontos mérföldkõnek te-
kinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három len-
gyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyez-
ménye és alapszabálya is mó-
dosításra került, melynek nyo-
mán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Milyen fontosabb dönté-
sek születtek a decemberi köz-
gyûlésen?

immár uniós tag Horvátország-
ból Karlovac megye, Varasd
megye és Primorje-Gorski Ko-
tar megye csatlakozott a szer-
vezethez. Zala megye szem-

pontjából kiemelten fontos-
nak tartom, hogy a közgyûlés
döntése alapján biztosítottá
vált a Zalaegerszegen létrejövõ
Stratégiai Központ mûködésé-
nek finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ köz-
gyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megren-
dezésre, s ez alkalommal is-
mertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõké-
szítésérõl is dönthet a testület.

–

– Az észak-déli, a Baltiku-
mot az Adriai-tengerrel össze-
kötõ európai tranzitút fejlesz-
tésével kapcsolatban Zala me-
gye a kezdetektõl fogva támo-
gatta azt az elképzelést, hogy a
Baltikumtól déli irányba halad-
va valamennyi érintett orszá-
got bekapcsoljuk az együttmû-
ködés ezen rendszerébe. Ezért
fontos állomásnak tekinthetõ a
három horvát megye csatlako-
zása, hiszen ez újabb lendüle-
tet adhat további országok ré-
gióinak csatlakozásához. A tár-
sulás igazgatója folyamatos
tárgyalásokat folytat szlovák és
cseh megyékkel a bõvítés ér-
dekében. Amennyiben a tár-
gyalások eredményesen zárul-
nak, abban az esetben egy
olyan széleskörû európai ösz-
szefogás alakulhat ki, amely
kellõ érdekérvényesítõ erõvel
rendelkezhet a kitûzött célok
mihamarabbi megvalósítása
érdekében. Zala megye a Stra-
tégiai Központ mûködtetésé-
vel segíteni és elõmozdítani
kívánja ezt a nemzetközi össze-
fogást, amelyrõl a tavaszi köz-
gyûlésen is meggyõzõdhetnek
majd a társulás tagjai.

Milyen új cselekvési irá-
nyok körvonalazódnak a hor-
vát megyék csatlakozását kö-
vetõen?

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.

Orbán Viktor

dr. Sifter Rózsát Zala
Megyei Kormányhivatal

Rigó Csaba
Közbe-

szerzési Hatóság

miniszterel-
nök 2016. január elseji hatály-
lyal , a

fõ-
igazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjá-
nak. A váltásra azután került
sor, hogy korábbi
kormánymegbízott a

elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakez-

dõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

mindent megtapasztalt a vidé-
ki emberek életérõl. Követ-
kezõ munkahelyén, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának igaz-
gatási osztályán olyan közigaz-
gatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi mun-
kája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén el-
töltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása le-
gyen a földhivatalok munkájá-
ra, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-

nosításra, a mezõgazdasági tá-
mogatásokra, az erdõgazdálko-
dásra, valamint az állattenyész-
téssel kapcsolatos problémákra.

A Kincstár jogelõdje, a Zala
Megyei Területi Államháztartá-
si Hivatal igazgatói posztján az
önkormányzatok finanszírozá-
sát ismerhette meg. Az elmúlt
években ezeken a munkahe-
lyeken nem csak szakmai ta-
pasztalatokat, hanem vezetõi
rutint is szerzett. Nagy hasznát
vette ennek késõbb, amikor
két cikluson keresztül megyei
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak
alatt alaposan megismerte az
önkormányzati testületi mun-
kát, az intézményfenntartást, s
tapasztalatokat szerzett a te-
rületfejlesztés vonalán is. A köz-
igazgatási hivatalvezetõi be-
osztása közvetlenül megelõzte
a megyei kormányhivatal fõ-
igazgatói posztján eltöltött idõ-
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a
több, mint ezer fõs hivatalnak
az irányításához szakmai és ve-
zetõi tapasztalatokkal is ren-
delkezik, s ez nagy segítséget
jelent az új beosztásban.

Dr. Sifter Rózsa – mint
mondta – kormánymegbízott-
ként kiemelt feladatának tartja
a köz szolgálatát, a kormány-
zati célok maradéktalan meg-
valósítását.

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.

Közép-Zala
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygya-
rapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azon-
ban pár éve észrevette, va-
lami megváltozott. A ked-
venc zakója mintha össze-
ment volna, mert egyre ne-
hezebben tudta begombol-
ni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?

Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bab-
levest eszek lekváros buk-
tával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megol-
dást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondo-
latmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre rit-
kábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta ma-
gában. Igaz, a nappalija kez-
dett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.

Lacit már régi ismerõs-
ként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is sze-
gezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szál-
lító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem hasz-
nálni kell, hanem cipelni….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A titok…

December 19-én megtelt a
, a

meglévõ székek mindegyike
foglalt volt, annyian jöttek el
megnézni a helyi gyerekek,
fiatalok, felnõttek mûsorát. A
mûsorban jól ismert dallamok
mellett olyan klasszikus versek
is elhangzottak, mint az Esik a
hó. Bár hó nem volt, inkább
kellemes tavaszi napra emlé-
keztetett az idõjárás, a kará-
csonyi meghitt hangulat mégis
könnyen kialakult mindenki
szívében, amint meglátta a
gyermekek által eljátszott bet-
lehemi életképet. Megható volt,
ahogy a kicsik átérezték a sze-

petrikeresztúri kultúrház

Ünnepi mûsorok Petrikeresztúron

repük fontosságát és szeretet-
tel fordultak a kis Jézushoz.

A szí-
nesítette elõadásával a mûsort,
az élõzenei kíséretet

(klarinét),
(gitár) biztosította.

A félórás mûsor után az
embereket süteményekkel, for-
ralt borral, teával vendégelte
meg az önkormányzat. Olyan
jól esett a vendégeknek a be-
szélgetés, a találkozás öröme,

Petrikeresztúri Dalkör

Csongár
Edit Csizyné Gócza
Ildikó

hogy a mûsor után még egy
óráig nem akartak hazamenni.

A helyiek karácsony elsõ
napján reggel kilenc órakor is
találkozhattak a szentmisén,
ahol a helyi és a
lakosság összefogva készült
betlehemes mûsorral. Kicsik
és nagyok elevenítették fel a
2000 ével ezelõtti eseménye-
ket, a kórus pedig gyönyörû
dalokkal tette még hangulato-
sabbá a mûsort.

gombosszegi

Meghitt volt az ünnepi mûsor.

Immár második alkalom-
mal került megrendezésre

a Lámpások
éjszakája. December 19-én az
év egyik legsötétebb napjának
délutánján találkoztak a falu
egyik „sarkában”,

a felvonulók, majd végig-
sétáltak a teljes falun. Közben
a település összes lakóháza elé
tettek egy-egy kézzel festett
lámpást teamécsessel.

– Az idei évben kis üveg-
cséket festettünk, pöttyös min-
tával, aranyszínûre – mondta
el a település polgármestere,

A tapasztalatok
azt mutatták, hogy látványo-
sabb volt a tavalyi nagy, piros,
szíves mintájú üveg. Nagyon
sokan kitették a tavalyi lám-
pást is a házuk elé és mind-
kettõ világított karácsonyig.
Ugyanis a lakosságtól azt kér-
ték, hogy minden este gyújt-
sák meg a szeretet, az össze-
tartozás lángját.

Útközben többen csatla-
koztak a közel 30 fõs csapat-
hoz, voltak házak ahol teával,
pálinkával készültek.

– Azt gondoljuk, hogy ezek
a kis lámpások fontos szimbó-
lumok lehetnek, melyek meg-

Petrikeresztúron

Gyõrfiszeg-
ben

Borvári Lili.

Újra lámpások gyúltak Petrikeresztúron

határozó ünneppé, rituálévá
válhatnak a falu életében –
mondta el a polgármester.

A Lámpások Éjszakája prog-
ram plakátján az alábbi szöve-
get olvashatták:

„A fény az isteni kinyilat-
koztatás, a kozmikus teremtés,
a tudás, az élet, az üdvösség, a
boldogság, az igazság, a hit, a
megvilágosodás jelképe. Ve-
lünk született energia, az élet-
adó áramlás. Minden, ami moz-
gásban tart és meleget, erõt

sugározva óvja életünk. A sö-
tétség erõivel megküzdve ma-
gunkban, találkozhatunk a
fénnyel, és kevesebb félelem-
mel, nagyobb bátorsággal és
megújult erõkkel nézhetünk
az új év elé. Az éjszakák már
rövidülnek, a nappalok
hosszabbodva hatnak ránk a
mindennapok során, de még
várni kell a szirmait bontogató
tavaszra. A fény ünnepe pedig
reményteljes várakozást erõsít
bennünk.”

Gyülekeznek a felvonulók.
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Kihasználva a karácsony
elõtti tavaszias idõjárást a he-
gyi úton felújítást végeztünk.
Jelentõsebb rekonstrukció utol-
jára 5 évvel ezelõtt történt, ak-
kor a gazdák is hozzájárultak
5-10 ezer Ft-tal a munkála-
tokhoz.

Az önkormányzat tavaly ér-
tékesített hegyi ingatlanjai árá-
nak egy részébõl lehetõség
nyílt, hogy kisebb javításokat
végezzünk el a hegytetõn ve-
zetõ úton.

Az út állapota az elmúlt
években jelentõsen romlott és
személygépkocsikkal szinte jár-
hatatlanná vált. Most 22 tonna
zúzalékot használtunk fel, me-
lyet a bödei önkormányzat
közmunkásai és a hegyi gazdák
közösen dolgoztak be az útba.
Megoldást persze a nagyobb

Hegyiút felújítása Bödén

költséggel megvalósítható asz-
faltozás jelentené, azonban er-
re mostanában nem lesz le-
hetõség, mert a faluban is
vannak még felújításra szoruló
utcák.

A szikrázó napsütésben 10
fõ jelent meg, különösebb
szervezés nélkül. A munka
elõrehaladtával az útközben
nyitva lévõ pincékben a hegyi
gazdák jóvoltából megkóstol-
hattuk a 2015-ös év termését,
amely igazán jó évjáratnak
bizonyult.

A munka végeztével a pol-
gármester megvendégelt min-
denkit egy tál pörkölttel, amit
a faluházban közösen fogyasz-
tottunk el, majd estébe nyúló jó
hangulatú beszélgetéssel, boroz-
gatással zárult a közös program.

Darabos Diána

Különösebb szervezés nélkül is összejöttek a gazdák.

„Harang csendül,/Ének zen-
dül,/Messze zsong a hála-
ének,/Az én kedves kis falum-
ban/Karácsonykor/Magába
száll minden lélek.” (Ady Endre)

„Küszöbön áll a nap, az az
egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy,
s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, fordítva kellene
legyen. Háromszázhatvannégy
nap a szereteté, s egyetlen csak
a többi dolgoké, s még annak
is elég az estéje” – ezzel a gon-
dolatmenettel vette kezdetét
ünnepi mûsorunk a tornate-
remben, december 20-án, va-
sárnap délután 4 órakor, az
önkormányzat és a közalapít-
vány támogatásával.

A terem zsúfolásig megtelt:
sok-sok szülõ, barát, ismerõs
érkezett, hogy részesei legye-
nek településünk meghitt ün-
nepének.

A hatalmas karácsonyfa
szikrázó fénybe öltöztette a

Ünnep Kisbucsán
termet, karácsonyi dallamok
emelték az ünnep fényét.

A mûsort a
szolgáltat-

ta, az óvodástól a felnõttig,
minden korosztály szerepelt.
Itt debütált a csoport, hisz ez
volt az elsõ alkalom, hogy elõ-
ször léptek fel a nyilvános-
ság elõtt. Versekkel, idéze-
tekkel, színdarabokkal, a közel-
gõ ünnephez méltóan kará-
csonyi gyertyatánccal zárták
mûsorukat.

A hangulat vidám és meg-
hitt volt. A hálás közönség
nagy tapssal jutalmazta a lel-
kes csoport elõadását, teljesít-
ményét.

Az ünnepély második felé-
ben a

szép,
megható mûsorát láthatták a
jelenlévõk, ami ismét nagy si-
kert aratott.

A mûsorban szereplõ gye-
rekeket apró ajándékkal ju-
talmaztuk.

A közönséget forralt bor-
ral, süteménnyel és meleg teá-

Kisbucsai Ama-
tõr Színjátszó Klub

Dióskáli Kulturális,
Közmûvelõdési és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület

Átélték az összetartozás örömét.

Január 24-én, vasárnap dél-
után 14 órától tizenkét játé-
kos mérkõzött meg egymással
a
rendezett ultiversenyen. Egy-
szerre négy asztalnál négy
fordulón át zajlottak a partik.
Az elsõ fordulót követõen
asztalonként mindig az elõzõ
partik elsõ, második és har-
madik helyezettje kártyázott
egymással.

teskándi Kemence-házban

Forogtak a kártyák…
A versengés szoros vég-

eredményt hozott, az elsõ he-
lyezett lett, máso-
dikként , har-
madikként zárt. A
versenyzõk frissítõként sört,
ásványvizet és lilahagymás zsí-
ros kenyeret fogyaszthattak. Az
elsõ helyezett egy pezsgõt, a
második és harmadik egy-egy
üveg bort kapott jutalmul.

Gyõri Tibor
Winkler László

Sipos László

tb-pb

Tizenkét versenyzõ mérkõzött meg egymással.

val kínáltuk, közben kará-
csonyi dalok szóltak.

A közösen eltöltött pár
órában minden gyermek és

felnõtt átélte a karácsonyvárás
szeretetteljes hangulatát, az
összetartozás örömét.

H. M.
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Az egyesület tavaly ün-
nepelte megalakulásának 25.
évfordulóját. 1990. június 2-án
alakult meg a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ Egye-
sület a TIT Zala megyei Szer-
vezetének jogutódjaként. Az
MMIK-ban volt az alakuló köz-

Jubilált a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

gyûlés, amelyen több mint
300 alapító tag vett részt.

A tagok száma ma is meg-
közelíti a 200 fõt. A civil szer-
vezet a hagyományos ismeret-
terjesztés mellett a megye
egyik meghatározó felnõtt-
képzõ intézményévé vált az el-

múlt évtizedekben. A nevébe
is bekerült a szakképzõ szó.

A jubileumi ünnepségen
2015. december 17-én meg-
emlékeztek a névadó Öveges
József születésének (1895. no-
vember 10.) 120. évfordulójá-
ról és számot adtak az elmúlt
25 évben végzett munkájuk-
ról. Az ismeretterjesztésrõl és
a testületi munkáról

, az egyesület elnöke, a
felnõttképzésrõl és a 25 év
„pénzügyeirõl”
ügyvezetõ igazgató tájékoztat-
ta a meghívott vendégeket. Az
elért eredmények közül ki-
emelkedik, hogy az önfenn-
tartás keretein belül közhasz-
nú szervezetként sikerült meg-
õrizni a mûködõképességet.

A megtartott ismeretter-
jesztõ elõadások száma meg-
haladta a tízezret, a résztve-
võk száma megközelítette a
kétszázezer fõt. A hagyomá-
nyos ismeretterjesztés mellett
kiemelt szerepet kapott az
ifjúság bevonása a TIT tehet-
séggondozó munkájába. A
megrendezett vetélkedõk, szak-

Bánfalvi
Péter

Rózsás Csaba

köri foglalkozások közül ki-
emelkedett a két évtizedes
sikeres múlttal rendelkezõ
Öveges József levelezõs ver-
seny. A középiskolás tanulók
önkéntesként is segítik a köz-
hasznú tevékenységet.

Az egyesület felnõttképzé-
si tevékenysége az egyre szi-
gorúbb feltételek ellenére is
dinamikusan fejlõdött az el-
múlt negyed évszázadban.

A megszervezett és lebo-
nyolított tanfolyamokon a
résztvevõk és a megszerzett
szakképesítések száma meg-
haladta a tízezret. A képzése-
ket eredményesen befejezõk
esélyt kaptak a munkaerõ-
piacon maradásra, illetve az
oda való visszakerülésre.

A rendezvény elismerések
átadásával zárult.

(x)

Dr. Bánfalvi Péter, az egyesület elnöke számolt be az elmúlt
25 évben végzett munkáról.

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
www.titzala.hu

E-mail: titzala@t-online.hu
Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-6070

Tófejen

Hor-
váth Zoltán

Lakatos György

december 20-án,
délután tartották a karácsonyi
ünnepséget a helyi közösségi
házban. A rendezvényt

polgármester nyi-
totta meg a szent ünneprõl
szóló beszédével és kívánt
minden jelenlévõnek békés,
szeretetben gazdag ünnepeket.

A településen hagyomány,
hogy ekkor köszöntik az
újszülötteket. A polgármester
és alpolgár-
mester babakötvényeket adott
át a picik és szüleik részére. A

Babakötvény Tófejen
legifjabb tófeji lakók:

és .
A délután kulturális mûsor-

ral folytatódott. A helyi
népszerû és sze-

retetben gazdag karácsonyi
énekekkel ajándékozta meg a
közönséget. Aztán a

tanulói-
nak ünnepi összeállítása kö-
vetkezett. A gyerekek betlehe-
mes játékot, az ünnephez kap-
csolódó színdarabot, verseket
adtak elõ, valamint különleges

Kiss Lau-
ra Sára, Horváth Levente, Fe-
kete Hunor Németh Kristóf

Szivár-
vány Dalkör

Kincske-
resõ Általános Iskola

tánccal kápráztatták el a nézõ-
ket. Az iskola énekkara

tanárnõ
vezetésével, karácsonyi dalokkal
örvendeztette a hallgatóságot.

Az estébe átnyúló ünnep-
ség egy szemet gyönyörköd-

Lé-
rántné Ernszt Tímea

tetõ, igazán meghitt közös
énekléssel zárult. A felnõttek
és gyerekek közösen álltak
színpadra és a gyertyaláng
fényénél daloltak szent kará-
csony jegyében.

F.V.
Horváth Zoltán és Lakatos György Horváth Leventének és
édesapjának, Ádámnak adja át a babakötvényt.

Az általános iskolás gyerekek betlehemes játéka.

Csodás látványt nyújtott a gyerekek és felnõttek elõadása.
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A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, kon-
certtel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ün-
nepen , a
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt

dr. Szász Péter Zalaszám Informatika Kft.
Kultúra

Mecénása Díjat.

Zalaszám, a kultúra mecénása

Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormány-
zat által szervezett ünnepi gá-
laestnek. A 21 mûvész alkotá-
sát felvonultató tárlat megnyi-
tását és a

koncertjét
követõen pol-
gármester elismerõ oklevele-
ket adott át kulturális és köz-
mûvelõdési szakembereknek.

Az eseményen került át-
adásra a

is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

Zalaegerszegi Szim-
fónikus Zenekar

Balaicz Zoltán

Kultúra Mecénása
Díj

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvésze-
ti események, közösségi ren-
dezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igaz-
gató vette át.

A megtisztelõ kitüntetés
mellett festõ-
mûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.

Nagy Kálmán

(x)

Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

Cégünk a feldolgozás mellett nagy hangsúlyt
fektet a saját körben végzett

kiskereskedelmi értékesítés ellátására,
jelenleg is folyik bolthálózatunk,

valamint ehhez kapcsolódó kiskereskedelmi
boltpartneri körünk bõvítése.

A bolti értékesítésben saját feldolgozású marhahúsok,
valamint minõségileg ellenõrzött egyéb húsipari termékek
forgalmazása folyik. Megtalálhatóak szárnyas, valamint
sertéshúsok, továbbá egyéb húsipari termékcsoportok

minõségi kiegészítõi.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.

Zalaegerszegi üzletünk nyitva tartása:

Hétfõ, kedd: 6:30 - 17:00

Szerda, csütörtök, péntek: 6:30 - 18:00

Szombat: 6:30 - 13:00

•

•

•

• friss tõkesertés csontozása naponta

• marhahús beszállítás heti több alkalommal

• egyedi kapcsolattartás viszonteladó partnerekkel

• egyedi igények kielégítése elõzetes megrendelés alapján

Baktüttösön december 20-
án, vasárnap három órakor
tartották a karácsonyi ünnep-

Ünnep Baktüttösön
séget. A délutánon

polgármester köszöntötte a
megjelent lakókat és kívánt

Béres Lász-
ló

mindenkinek kellemes kará-
csonyi ünnepeket.

A mûsorsorozatot a
jó-

voltából a
tanulóinak betlehemes

játéka nyitotta meg. Majd a he-
lyi gyerekek elõadása követ-
kezett. Kedves, az ünnephez
kötõdõ színdarabbal és szép

Deák
Ferenc Megyei Könyvtár

Mindszenty József
Iskola

karácsonyi versekkel ajándé-
kozták meg a közönséget.

A kulturális program után
az önkormányzat minden meg-
jelent lakót vendégül látott. Az
ünnepi asztalra illatos, szemet
gyönyörködtetõ, finom süte-
mények kerültek, amik nagy si-
kert arattak a kóstolók körében.

F.V.

A baktüttösi gyerekek karácsonyi versekkel is megajándékoz-
ták a közönséget.

A Mindszenty Iskola diákjai betlehemes játékot adtak elõ.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyugdíjas Klubot

2016.

február 9-én 15 órakor

szeretnénk létrehozni Teskándon.
Ebben kérnénk az Önök segítségét. Az elsõ összejövetel

lesz a Kemence-házban.
Kérjük, tisztelje meg jelenlétével leendõ közösségünket.

Jöjjön el, ossza meg velünk elképzeléseit, ötleteit, legyen
részese a közösségünknek.

:
– nóta est, nótakör létrehozása

kirándulások, közös ünneplések
különféle elõadások (borászat, kertészkedés…)

További programokat az összejövetelen beszéljük meg.

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Tervezett programjaink

– egészségügyi elõadások, életviteli tanácsadások,
– elõadás az idõskori biztonságról
–
–

Salamon Ferencné Tóth Bálint

Tisztelt Nyugdíjas Teskándiak!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Szekcionált garázskapuk

Közvetlen a gyártótól szekcionált garázskapuk,

motorral beépítve.

Magas minõségben,kedvezõ árakon,azonnali határidõvel.

Térítésmentesen cégünk visszahívja Önt.

Régebbi billenõkapuk motorizálása.

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

KOZMA KFTKOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

Zalaegerszeg
Virágzó mez út 2/B
www. kozmakft.hu

Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910

email: info@kozmakft.hu

õ


