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Farsang farkán Petrikeresztúron
Hagyományosan a farsangi
mulatság csúcspontja, a „farsang farka”, ami a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap a farsangi
idõszakban. A nagy mulatságok ideje és egyben télbúcsúztató is. Farsang utolsó vasárnapjának délutánján, február
7-én vidámsággal töltötték
meg a petrikeresztúri kultúrházat, annyian eljöttek a faluból, hogy az intézmény
összes székére szükség volt és
még így is akadt, akinek csak
állóhely jutott.

A mûsor keretében ellátogatott a három testõr és a királynõjük, akik dalban mondták el történetüket.
A petrikeresztúri idõsek
klubja otthonkáiba most fiatal
lányok bújtak, akik egy motiváló tornatanár segítségével
edzették izmaikat és köszörülték nyelvüket egymáson, a
falusi eseményeken.
A szomszédos Nagylengyelbõl ügyes tánccsapat érkezett,
akik a vadnyugat zenéjét felelevenítve mutatták be cowgirl táncukat.

A szalagos fánk titka
Hogyan kerül a szalag a
fánkra? A szerencsén kívül mi
szükséges a jó fánk készítéséhez? Ezek a kérdések is felmerültek azokban, akik február 7-én ellátogattak a teskándi Kemence-házba. Immá-

ron második évben díszelegtek különbözõ finomságok az
asztalokon, idén a szalagos
fánk összegyúrását, majd sütését kísérhették figyelemmel az
érdeklõdõk.
(Folytatás a 2. oldalon)

A petrikeresztúri apácák.
A helyi apácák egyházi
dalokkal készültek, majd azt
megunva táncra perdültek.

A petrikeresztúri gyerekek
is felvonultak, számos színes
(Folytatás a 2. oldalon)

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2016. március 19., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Farsang farkán Petrikeresztúron
(Folytatás az 1. oldalról)
kosztümben, volt itt betyár és
magyar lányka, kisoroszlán és
nyuszika, cowgirl és balerina. Félelmetes nindzsák és
tököcske a teljesség igénye
nélkül.
A fináléban az év legismertebb száma, a „Nézését és a
járását” csendült fel, zongorakísérettel Pálfi Tibor elõadá-

sában. A dal alatt színvonalas
divatbemutatót láthattunk a
fiatal lányoktól, majd az idõsebb generáció is figyelmet
követelt magának és megvillantak a tundra bugyik és csipkék a nylon otthonkák alatt.
A vidám mûsort követõen
az önkormányzat dolgozói
farsangi fánkkal kedveskedtek
a sok vendégnek.

A szalagos fánk titka
Óriási volt az érdeklõdés.

Farsangi muri Nagylengyelben

Magdi néni mindenkinek megmutatta hogyan készül a jó fánk.
(Folytatás az 1. oldalról)
– Tavaly fánkfesztiválra vártuk az otthon elkészült finomságokat, idén úgy gondoltuk,
hogy a sütéssel összehozzuk a
különbözõ generációkat. Valaki idõsebb és nagy rutinja van
benne, más pedig most próbálja elõször. Az volt a cél,
hogy a tudás a kezdõknél és a
fiatalokban is megragadjon. A
fõzõklub vezetõje, Gerencsér
Rudolfné mindenkinek megmutatta hogyan készül a jó
fánk. Egy kiló liszthez egy deci
olaj, egy tojás, 7 dekagramm
élesztõ, két-két deciliter tej és
víz kell. Az élesztõt cukorral

futtatjuk fel, így jól megkel, és
nem szívja magába az olajat. A
szalaghoz nagyon kell arra ügyelni az olaj hõmérsékletére, valamint az alapanyagokat is szobahõmérsékleten kell tárolni –
mesélte Tóth István Jánosné
polgármester a rendezvény
kapcsán, melybe a tévénézõk
élõben is bekapcsolódhattak.
A sütés után a kóstoló sem
maradt el, ki lekvárral vagy
anélkül ízlelgette a frissen
készült finomságot. Az alkalom lehetõséget adott egymás
süteményének kóstolására és a
receptek cseréjére is.
Pataki Balázs

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Többen maskarát is öltöttek.
Húshagyó kedden vidám
farsangi murit tartottak Nagylengyelben.
Kicsik és nagyok egyaránt
eljöttek, többen pedig maskarát is öltöttek. A társaságban volt például doktor néni,
matrózlány, méhecske, boszorka, nyuszi, csiga, kalóz, focista,
sõt még vadnyugati menyecskék is.

A forralt bor és a tea mellé
készült finom forgács- és
szalagos fánk, valamint különleges, tejföllel meglocsolt ízletes krumplis fánk is helyet
kapott az asztalon.
A szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet mondani a
konyhában szorgoskodó segítõknek és mindenkinek, aki hozzájárult a vidám este hangulatához.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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150 vállalkozás mûködik Teskándon
Egy település fejlõdését, megítélését is nagyban befolyásolja, hogy mennyi vállalkozó
szellemû ember lakja. Teskándon mondhatni, hogy élen járnak ebben, hiszen 150 kisvállalkozás mûködik, és 173 adófizetõrõl lehet beszélni. Néhányan több vállalkozást mûködtetnek és többen területhasználás miatt adóznak Teskándra. Az önkormányzat idén február 12-én is a Kemence-házban látta vendégül a település
vállalkozóit
– 2007 óta rendezzük meg
a vállalkozók estjét, amivel az a
szándék vezérli az önkormány-

zatot, hogy megvendégeljük
õket, elmondjuk mire költöttük a befizetett adóforintokat.
A bemutató után szót váltunk a
település jelenérõl, jövõjérõl,
majd egy kötetlen beszélgetés
mellett zenés állófogadást tartunk. Ilyenkor a vállalkozók
egymással is megismerkednek,
megtudják, mi történik az adójukkal. A település fejlõdése
nagyban függ attól, hogy nekik
milyen eredményeik vannak.
Tavaly sikeres évet zártunk,
amibõl látszik, hogy a gazdaság fellendülõben van. Reméljük, hogy idén is folytatódik ez
a tendencia, az elmúlt évek fej-

Vöröskeresztes szervezet Baktüttösön

A vállalkozókat Tóth István Jánosné köszöntötte.
lesztései nekik köszönhetõek.
Próbálunk a vállalkozókkal jó
kapcsolatot kialakítani, mellette a honlapunkon is lehetõséget adunk, hogy bemutatkozhassanak – magyarázta Tóth István Jánosné polgármester a
program kapcsán.
Teskándon széles skálán mozog a vállalkozások tevékenységi köre, így többek között szolgáltató, agrár, faipari, fémmegmunkáló vagy kertészeti cég is
mûködik. Az önkormányzat

számára fontos, hogy mindezen cégek a képviselõ-testülettel, a hivatali dolgozókkal,
valamint a helyi intézményekkel is jó kapcsolatot
ápoljanak. Ennek érdekében
az esten a sportegyesület nevében Bogár István elnök, az
óvoda szülõi munkaközösségének képviseletében Saskõi
Szabina beszélt, Fücsök Nikoletta pedig a pályázati lehetõségeket vázolta fel.
Pataki Balázs

Felhívás
Az alakulógyûlés résztvevõi, balról jobbra: Fitos Veronika, Kovács Tibor (megyei megbízott elnök), Milei Mónika, Sipos Zoltánné, Milei Lajosné, Kutasi Alexa, Horváth Tünde, Hosszú
Marietta, Béres László.
Baktüttösön február 19-én
14 fõvel megalakult a Magyar
Vöröskereszt helyi alapszervezete, amelynek fõ célja és feladata a rászorulók megsegítése és
véradások szervezése. Az eseményen részt vett Kovács Tibor
megyei megbízott elnök is.
Az alakuló gyûlésen a jelenlévõk megválasztották a vezetõket. Egybehangzó szavazat-

tal az elnök Milei Mónika lett,
a gazdasági vezetõ Hosszú Marietta, a titkár pedig Fitos
Veronika.
A szervezet megalakulásában nagy szerepet játszott Béres László polgármester és Milei Mónika munkája. A csoport
várja további tagok jelentkezését.
F.V.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal
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* Múltidézés Flam rajzaival Gyógynövények a gyakorlatban
Pótköltségvetés

Elõadássorozat Petrikeresztúron

Sebestyén Bence tartott elõadást.
– Kisrumot iszunk, Rudi. Féldecire nem futja… (1994.09.14.)

Drágulások idején

– Elköltözöm! Én szerveztem be a családot, hogy szavazzanak az MSZP-re.
(1994.10.12.)

Szerepzavar

Nagyon fontosnak tartja
Petrikeresztúr Község Önkormányzata, hogy a meglévõ
természeti értékeket, a helyi
természeti és környezeti adottságokat minél inkább fenntartsa és olyan közösségformáló programokat, akciókat
szervezzen, melynek segítségével a lakosság egésze még
inkább környezettudatos lesz.
Ennek a gondolatnak a jegyében kerül megrendezésre a
„Gyógynövények a gyakorlatban” címû elõadássorozat a
településen.
Elsõ alkalommal 2015. február 19-én tartotta elõadását
Sebestyén Bence gyógynövényszakértõ, a település lakosa. Az
érdekes ismereteken túl lehetõség volt gyógyteák kóstolására is és az önkormányzat
termékeinek megvásárlására,
amiket a Keresztúri Kamra
név fémjelez.
A természetes életvezetés
fontos része az egészségmegõrzés, melynek keretében az

idei évben tíz gyógynövényt
gyûjtöttek a petrikeresztúri
közmunkások. A gyógynövényeket szakszerûen szárították, feldolgozták. A csalán,
hárs és további növények az
egészséges életmód, az egészségmegõrzés fontos elemei
lehetnek, nem csak az idõsek
számára, célszerû lenne, hogy
már a kisgyerekek megismerjék ezek a növények jótékony
hatásait, ízüket, hogy késõbbiek során is gyógynövényfogyasztók legyenek. A faluban
egy kis fûszernövénykert is
kialakításra került a kultúrház
mögött a tavalyi évben, a
közösségi kertben pedig száz
tõ levendulát ültettek. 2016ban is tervezik a gyûjtést és a
kertek bõvítését.
A következõ program a
petrikeresztúri kultúrházban
március 4-én este hat órakor lesz, mindenkit szeretettel várnak Sebestyén Bence
elõadására. A program ingyenes!

www.zalatajkiado.hu

– Nem mindig kattan be, hogy harcos szakszervezetis
vagyok-e, vagy fegyelmezett pártkatona?
(1994.11.16.)

* 2015. decemberében temettük a nemeshetési temetõben
Flamot, vagyis Farkas László kollégánkat. Végsõ búcsút azonban nem veszünk tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére,
atyai barátságára mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai, írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
alkotói éveket.
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Farsangi mulatság Kisbucsán
„Farsang van, farsang van,/
járjuk a táncot gyorsabban!/
Förgeteges ez a bál,/még a ház
is muzsikál.” (Gyárfás Endre)
Hazánkban a farsang kialakulása a középkorra tehetõ. Zajos mulatságait egy õsi hiedelem hívta életre. Eleinte azért
öltöztek ijesztõ jelmezekbe,
hogy elûzzék a halált, a rosszat
és a hideget. A régi babonákat
késõbb elfelejtették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megmaradt. A farsang adott alkalmat a
különféle jelmezek, maszkok
felöltésére, s az ezekben való
mókázásokra.
Kisbucsán az IKSZT konferenciatermében, február 6-án,
szombaton délután 16 órától
került sor az álarcos farsangi
mulatságra. A rendezvényt a
Kisbucsa Községért Közalapítvány szervezte és támogatta.

A terembe már bejutni sem
volt egyszerû, régen gyûlt öszsze ennyi szülõ, nagyszülõ, érdeklõdõ ember. A délután fõ
programja a gyerekek jelmezes
felvonulása volt.
A vidámabbnál vidámabb,
színes maskarákba 17 gyerek
öltözött be, leginkább az óvodás korúak. A szép számmal
összegyûlt „farsangolók” nagy
körben haladtak a közönség
elõtt, majd mindegyikük bemutatkozott és elmondta, hogy
minek öltözött be. Életre kelt
Ûrdongó, Zorro, Trükkös Tom.
Találkozhattunk hercegnõkkel,
cicákkal, pékmesterrel, bankrablóval, teknõssel, erdei dolgozóval, vadásszal, tigrissel, hastáncos nõvel, tündérrel. A sok
ötletes jelmezes ajándékban részesült, a közönség pedig nagy
tapssal jutalmazta õket.
A felvonulást követõen többféle vetélkedõre került sor,

Tizenhét gyermek öltött színes maskarát.

Idõsek farsangja Tófejen
Többféle vetélkedõre került sor.

Virrasztó László és a jelmezes klubtagok.
A tófeji idõsek klubjában
február 9-én tartották meg a
farsangot. Az esemény igazán
vidám hangulatban telt.
A farsangi délutánon Virrasztó László töltötte be a kikiáltó és a zenefelelõs szerepét. Harmonikajátékával szórakoztatta a klubtagokat, akik
vígan nótáztak együtt vele.
Kikiáltóként pedig ízes, humoros szövegekkel fokozta a
jókedvet.
Farsang lévén elmaradhatatlan volt a jelmez viselete. A
tófeji idõsek mulatságos öltö-

zékbe bújva vonultak fel, amihez kis idõre a helyi ovisok is
csatlakoztak. A vidám táncoszenés délutánon finom ragulevessel és természetesen fánkkal kínálták a dolgozók az idõseket. Az étkek elkészítésében
segédkezett Pörge Lászlóné és
Varga Ferencné klubtag is.
A farsangi mulatság vége
felé kisorsolták a tombolákat,
ahol a fõdíj Soós Lászlóné tortája volt. Az édességet végül
együtt fogyasztották el a jelenlévõk.
Fitos Veronika

amelyre a jelenlévõk közül
bárki jelentkezhetett. Ilyen volt
a csokievõ, üdítõivó, bekötött
szemmel joghurt-evõ és lufis
versenyek… A „kicsik” nagyon
élvezték a versenyszámokat és
teljesítményükért apró csokit,
cukrot kaptak. Lazításként elõre kinyomtatott rajzokat, képeket színezhettek, melyek ismerõs mesefigurákat ábrázoltak.
Kiss Attila szolgáltatta a zenét, melyre a bátrabbak táncoltak is. Közben a farsangolók
jóízûen fogyasztották az asztalra kihelyezett szendvicset, süteményt és üdítõt. (Régi szokás szerint a sok finomság bõ
termést biztosított.)

A délután legizgalmasabb
eseménye a tombolasorsolás
volt. Rengeteg ajándék talált
gazdára, a fõdíj pedig egy torta
volt.
A sorsolás után a nagyobb
gyerekekkel még ottmaradtak
a szülõk, de a kicsikkel hazaindultak, hiszen õk aktívan kivették a részüket a farsangolásból.
Az esemény este fejezõdött
be, de szerintem mindenkinek
derûsebbé és örömtelibbé varázsolta a hétvégéjét.
Köszönjük a szülõknek az
önzetlen támogatást, a süteményeket, a tombola-felajánlásokat.
H.M.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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„…ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé!”
Tímea 18 évesen indult el
Erdélybõl, egy kiszámíthatóbb
jövõ reményében Ausztráliába. Kitartással, szorgalommal,
legyõzve sok akadályt, letelepedett a távoli kontinensen.
A hatalmas távolság miatt
peregtek a nagy családtól távol
töltött esztendõk. A sors három
gyönyörû gyermekkel ellensúlyozta az otthoniak hiányát.
Az évek alatt Tímea édesanyja is a költözés mellett döntött és Nemeshetésen talált szeretõ környezetre, csakúgy, mint
jó néhány rokon, akik már
régóta otthonuknak tudták a
kis falut.
A népes család közvetlen
környezetében a lány biztonságban tudta anyját, ám egy
embert próbáló mûtét, amely
az édesanyjára várt, hazaszólította.
A gyerekek nyári vakációja
is kapóra jött, hogy segíteni
tudjon a lábadozás ideje alatt.
Néhány héttel késõbb már
a szelíd zalai dombok közé
hozta útjuk a régen látott szerettek közé.
A mûtétet sikeresen hátrahagyva, reggeltõl estig szorgoskodott a lábadozó asszony
körül, miközben a három gyermek az unokatestvérekkel él-

Az állampolgársági eskütétel a rokonok, hozzátartozók, faluvezetõk körében.
vezte a határtalan szabadságot.
Bár a gyerekek csak nagyon
keveset tudtak magyarul, a közös idõtöltés szépen szaporította szókincsüket és erõsítette
a gyerekek kapcsolatát.
– Még ha kellemetlen apropó hozott is újra össze minket,

Továbbjutott az Õszikék Dalkör
A tófeji Õszikék Dalkör
február 13-án Zalaegerszegen
részt vett a VI. Országos Nyugdíjas Ki mit tud? elõdöntõjén.
A 11 tagból álló csapat két hónapja alakult meg és népdalokat adnak elõ. A versenyen is
egy népdalcsokorral indultak,
ahol helyiekbõl álló lelkes
szurkolótábor is támogatta
õket. A kemény munkának és a
sok bíztatásnak köszönhetõen
sikerült továbbjutnia az asszonyoknak a következõ fordulóra.

A csapat vezetõje Bakonyiné Häring Beáta, a felkészülésben pedig számukra
Olasz Jánosné nyújt segítséget.
Az Õszikék nagy erõkkel és
sok-sok próbával készül a kétnapos középdöntõre, ami Harkányban kerül megrendezésre.
Erre az alkalomra zalai népdalcsokorral indulnak. Az április 15-én és 16-án zajló középdöntõn való részvételt a község önkormányzata állja teljes
egészében.
F.V.

jólesõ érzés volt megint a szeretõ, nagy család közelében
lenni. A sok év alatt a szeretteim többsége itt, Nemeshetésen telepedett le, sõt már néhányuk gyermeke is itt alapított családot. Lassan, de egyértelmûen mindnyájunkban megfogalmazódott a vágy, hogy
örökre itt maradjunk. Számtalanszor átbeszéltük a dolgot.
Édesanyámtól kezdve a testvéremen át mindenki támogatta
az elképzelést és mi is éreztük,
hogy hallgatnunk kell a szívünkre. Az elhatározást tettek
követtek. Házat vettünk, iskolát kerestünk és életemben

másodszor otthonommá vált a
magyar föld – meséli Tímea
könnybelábadó szemekkel.
Mint ahogy örömkönnyek
hulltak február elején is a
nemeshetési községháza eskütevõ termében Vörösmarty
Mihály Szózata hallatán, az állampolgársági fogadalomtétel
alkalmából.
Ezen a napon szeretteik jelenlétében, a polgármester, Magyar Kálmán szavait idézve,
„Már nem csak lelkükben, hitükben magyarok, hanem hivatalosan is a magyar nemzet nagy
családjának tagjává váltak…”
Gellén Szilárd

Egészséges és közösségépítõ

A helyiek nagyon évezik a zumbaórákat

Az Õszikék Dalkör a Ki mit tudon, ahová Horváth Zoltán polgármester is elkísérte õket.

Pusztaedericsen a lakosság
körében igény mutatkozott a
rendszeres mozgásra, amit hozzáértõ segítséggel heti egy alkalommal tesznek meg az érdeklõdõk. Alkalmanként 7-8
fõ, fiatalabbak és idõsebbek
zumbáznak a közösségi házban, saját örömükre, egészsé-

gük megõrzése érdekében és
persze a kellemes együttlétért.
A csapatot Fatérné Koltai
Viktória szervezte és koordinálja. A zumbaórákra bárki jelentkezhet, aki igényli a rendszeres testmozgásnak ezen
formáját.
F.V.
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Farsangi mulatság Bödén
A farsangot a mulatozás,
lakomák, vidámság, életöröm,
szórakozás, bolondozás, tánc,
bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés. Nálunk február
13-án szombaton tartotta rendezvényét Böde Község Önkormányzata és a Böde Faluért Egyesület.
A délutáni órákban elkezdõdött a készülõdés a faluházban, ahol a szervezõk feldíszítették a termet és a hagyományokhoz híven elkezdték
sütni a fánkokat is. A fánk
nélkülözhetetlen kelléke a farsangi idõszaknak és mivel ez a
szokás Magyarországon a Dunántúlról indult el, így falunk-

A férjem nem érti…

Böde sem maradt ki a karneváli forgatagból.

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
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

A faluházhoz visszatérve került sor a kiszebáb meggyújtására.
ban is régóta hagyománynak
számít a sütése ebben az idõszakban.
Halk zeneszó hallatszott ki
a faluházból, miközben sorra
érkeztek a különféle jelmezbe
öltözött maskarások. Az álarcosok között találkozhattunk pappal, angyallal, ördöggel, vadásszal, rendõrnõvel. Mikor a
felvonulás fõ résztvevõje is

készen állt, aki nem volt más,
mint a kiszebáb, kezdetét vette
a felvonulás. Elindult hát a sok
álarcos kereplõkkel, hogy a
telet elûzzék egy jó idõre.
Visszaérkezvén a faluházhoz meggyújtották a kiszebábot. Kezdetét vette a farsangi
bál, melyben együtt mulatott
az összes maskarás.
Darabos Diána

A HarmonikÁcs Együttes
Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!

INDULÓ
KÉPZÉSEK

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
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magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

A megbeszélt idõpontra
értem oda. Csilla kinyitotta
az ajtót, majd el is kezdte: a
férjem nem érti, miért kell a
konyhát lecserélni. Bezzeg,
ha a konyhában is lenne figyelmeztetõ lámpa, mint az
autónkban, hogy sürgõsen
látogasson el a szervizbe. Nekem is egyszerûbb dolgom
lenne. Hát igen, a konyhát
látva valószínûleg a szervizben megállapítanák a hiba
okát: túl kevés a hely és
ezért a konyha túlterhelt,
csere szükséges – tettem
hozzá.
Azt mindenki azonnal belátja, hogy ha egy autóra túl
sokat kell költeni, megérett
a cserére. Az is természetes,
ha nyaraláskor a családfõ
egyre idegesebben próbálja
elhelyezni a sok csomagot,
majd a végén kijelenti, kell
egy nagyobb autó, mert már
nem férünk el. Pontosan,
nálunk is ez a probléma, a
gyerekek már nagyok, a hétvégén jönnek haza. Persze
ilyenkor többet kell fõzni,
mert próbálok nekik csomagolni is. Muszáj, hogy
egyenek valami normálisat
hét közben is, mert tudja,
milyenek – teszi hozzá mosolyogva.
Azt nem tudom megígérni, hogy hamarabb fog
megfõni az étel, de hogy
egyszerûbb és gyorsabb lesz
a fõzés, azt igen. Így több
idõ marad a családra és
nem csak rohanásból áll a
hétvége.
Van is pár jó ötletem, látványterven fogom megmutatni Önnek. Így látni fogja,
hogyan lesz egy jó konyhája, aminek a férje is örülni fog.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nyugdíjas egyesületet szerveznek Teskándon
méljük többen jönnek. Szeretnénk szakemberek segítségével egészségvédelmi elõadásokat, méréseket szervezni, amivel megelõzhetnénk, illetve orvosolhatnánk a korosztály gyakori megbetegedéseit. A kerek
születésnapokat, a névnapokat
együtt ünnepelhetnénk meg,
mellette természetesen túrákat, kirándulásokat, filmvetítést, nótaesteket szerveznénk

– árulta el elõzetesen Salamon Ferencné, a kezdeményezés szószólója.
Teskándon közel kétszáz
nyugdíjas él, akikbõl akár egy
jövõbeni népdalkör magja is
kialakulhatna, akik a meglévõ
TASZACS (amatõr színjátszók)
mellett üde színfoltjai lehetnének a térség kulturális programjainak.
Pataki Balázs

Bálozás jótékony céllal Nagylengyelben
A településen az önkormányzat minden évben köszönti a
nyugdíjasokat.
Teskándon a nyugdíjasokat, idõseket legalább egyszer
minden évben megvendégeli
az önkormányzat, amikor mindenki jó hangulatban tölt el
egy kellemes délutánt. Ezen
felbuzdulva szeretnének helyben nyugdíjas egyesületet szervezni, melyben a település
már nem aktívan dolgozó korosztálya is rendszeresen találkozhat.

– Többször nekifutottunk,
hogy létrehozzuk a nyugdíjasok klubját, de sajnos az idei
elsõ megbeszélésen még kevesen voltunk. Minden hónap
elsõ csütörtökjén találkozunk,
ahol mindenkinek lehetõséget
adunk arra, hogy elmondhassa, milyen ötletei vannak, milyen programokat szeretne. A
következõ összejövetel március 3-án lesz, ahová már re-

A néptánc is helyet kapott a mûsorban.
Február 6-án jótékony céllal gyûltek össze több mint
százan Nagylengyelben.
A helyi óvoda és a közalapítvány szervezésében került megrendezésre az idei alapítványi bál. Gyõrfi Lívia az
óvoda, Dömötör Béla pedig az
alapítvány nevében üdvözölte
a 110 fõs vendégsereget.
A köszöntõk után szórakoztató mûsor következett, ahol a
modern és a hagyományos
ének, valamint tánc egyaránt
helyet kapott. Az óvodás szülõk vidám táncprodukcióval és
kedves óvodai képvetítéssel
tették színesebbé a mûsort. A
helyi dalárda operett slágerekkel, a fiatal lányok pe-

dig pörgõs koreográfiával készültek.
Szintén fellépett a tehetséges énekesnõ, Bódis Bettina,
illetve a Zalai Táncegyüttes
géppuskalábú ifjakból álló csapata, a Zalai Csüntök. A mûsort
vacsora, majd hajnalig tartó
mulatság követte, amelyhez a
zenét Pedro és Viki szolgáltatta.
A kisebb-nagyobb felajánlásokból összegyûlt összeget az
óvodás gyermekek javára és
közcélú feladatokra fordítják.
A szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet mondani
mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a jótékony célú est létrejöttéhez.
S.V.

A modern tánc kedvelõi sem csalódtak.
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Nyugdíjas nap Ormándlakon
Február 27-én, szombaton
nyugdíjas napot tartottak Ormándlakon. Erre nem csak az
öregségi nyugdíjkorhatárt elért
helybélieket invitálták, hanem
meghívót kaptak a leszázalékolt és rokkantnyugdíjas ormándlakiak is.
Horváth Norbert polgármester köszöntõje után a Csácsbozsokról érkezett Margaréta

Nyugdíjas Klub tagjai adtak
elõ operettslágereket, majd
egy általuk írt vidám jelenettel
nevettették meg a vendéglátókat.
Az ormándlakiak finom vacsorával köszönték meg a
csácsbozsoki vendégek mûsorát. Ezt követõen közös nótázással folytatódott a nyugdíjas
nap Ormándlakon.

Maskarás télbúcsúztató Hottón
Hottó önkormányzata, a Magamura Alkotómûhely és a Ziránó Színház idén is megrendezte a már hagyományos télûzõ farsangolását, melyet február
6-án tartottak. A (báb) színészekbõl és helyiekbõl álló maskarás
csapat elõször Hottó-Szentmihályfán állomásozott, majd Hottón további négy helyen szórakoztatta alkalmi közönségét.
– Várjuk a tavaszt, tánccal
búcsúztatjuk a telet és közben
jól érezzük magunkat. Jó lenne
a régi szokásokat, szertartásokat újraélni, erre teszünk
most is kísérletet. Idén a budapesti, szombathelyi és zala-

egerszegi bábosok és csödei
barátaink jöttek el hozzánk. A
hottóiak is egyre többen kísérnek végig bennünket és sokan
várnak kint a házak elõtt is. A
régi jelmezeket mindig megújítjuk és közben meglepetésként a kecskeméti barátaink
minden évben új öltözettel
érkeznek hozzánk – összegzett
Varga Péter szervezõ, akinek
lelkes csapatát a szombathelyi
bábszínház színészei kísértek
hangszereken.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Operettslágerekkel lépett fel a Margaréta Nyugdíjas Klub.

Egy vidám jelenettel is szórakoztatták az ormándlakiakat.

Idén is népes jelmezes csapat gyûlt össze.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

www.zalatajkiado.hu

Közös vacsora a faluházban.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Itt a farsang, áll a bál”

Ennek a jelmondatnak a
jegyében telt Babosdöbrétén a
farsangi idõszak utolsó péntek
estéje a falu volt iskola
épületében, majd azt követõen
a falu utcáin.
A hagyományõrzõ egyesület kezdeményezésére az önkormányzat teljes támogatásával „macskurázást”, mint régi
szokást elevenítettek föl. A
rendezvényre nagy örömünkre szép számmal jöttek a felnõtt és gyermek jelmezesek,
akik kis mûsorral és azután a
felvonulással ûzték a telet.
Egy-egy házhoz bekopogtak,
ahol jófajta itallal és harapnivalóval kínálták a jelmezeseket.

Miután kifáradva visszatértek az iskolába, késõ estig
mulatott, táncolt a jókedvû
csapat. Az ennivalóról, fánkokról a helyi asszonyok gondoskodtak, az innivalót az önkormányzat biztosította.
A legötletesebb jelmezeseket jutalmazták a helyiek.
B.B.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

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

2016. február
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VIII. Sipos Alajos asztalitenisz emlékverseny
A hagyományhoz híven
idén is megrendezésre került a
Sipos Alajos asztalitenisz emlékverseny Baktüttösön az önkormányzat szervezése által,
immár nyolcadik alkalommal.
A február 6-ai esemény nagy
sikerrel zajlott.
Összesen 16 fõ nevezett és
a küzdelem két asztalon zajlott
egész nap. A fiúk energiapótlásáról a konyhán serénykedõ
lányok gondoskodtak pogácsával és a farsang jegyében sült

fánkkal. Késõ délutánra dõlt el,
hogy kik vívnak meg az elsõ
helyért. Végül a harmadik Puskás Csaba lett, a második Varga Richárd, az elsõ pedig Kránicz Roland.
A napot a fáradt versenyzõk és a lelkes nézõközönség
közös vacsorával zárta. Mindenki jóízûen falatozott a bográcsban készült pincepörköltbõl, amit baráti beszélgetés
követett.
F.V.

Ultiverseny Tófejen
A hagyományhoz híven
idén is február elsõ szombatján került megrendezésre az
ultiverseny a helyi önkormányzat szervezése által Tófejen a
közösségi házban.
A küzdelem három asztalon folyt. A tíz induló az országos ultibajnokságokon megszokott módon pontokért versenyzett, valamint az egyes for-

Tizenhatan küzdöttek az elsõ helyért.

dulókban megszerzett forintok is összeadódtak és így alakult ki a végeredmény. Az elsõ
helyezett a többszörös gyõztes
Kaposvári István lett, míg a
második Bertók László, a harmadik pedig Horváth Zoltán.
A baráti hangulatú ultibajnokságot jövõre is szeretnék
megrendezni Tófejen.
Fitos Veronika

Kránicz Rolandnak Béres László polgármester adta át a nyertesnek járó kupát.

A verseny résztvevõi.

Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
PRÁGAgazdagon
Máj.6-8.
Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág
Máj.14-16.
Schladming-Dachstein-Sasfészek
Jún.17-19.

Eng. sz.:U-001588

40.900,-Ft/fõ
49.900,-Ft/fõ
53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)

Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal
Jún.28-Júl.3.
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon
Júl.8-14.
Drezda-Berlin-Potsdam és környéke
Júl.12-16.
LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino
Aug.12-16.
SZICILÍAa sokarcú sziget
Szept.8-16.
Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén
Szept.12-17.

99.900,-Ft/fõ
104.500,-Ft/fõ
94.900,-Ft/fõ
93.900,-Ft/fõ
166.900,-Ft/fõ
114.500,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!
Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Szombathely +36 94/311-134

www.volantourist.hu

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

• 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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

