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(Folytatás a 2. oldalon)

Hagyományosan a farsangi
mulatság csúcspontja, a „far-
sang farka”, ami a farsangva-
sárnaptól húshagyókeddig tar-
tó utolsó három nap a farsangi
idõszakban. A nagy mulatsá-
gok ideje és egyben télbúcsúz-
tató is. Farsang utolsó vasár-
napjának délutánján, február
7-én vidámsággal töltötték
meg a

, annyian eljöttek a fa-
luból, hogy az intézmény
összes székére szükség volt és
még így is akadt, akinek csak
állóhely jutott.

petrikeresztúri kultúr-
házat

Farsang farkán Petrikeresztúron
A mûsor keretében elláto-

gatott a három testõr és a ki-
rálynõjük, akik dalban mond-
ták el történetüket.

A petrikeresztúri idõsek
klubja otthonkáiba most fiatal
lányok bújtak, akik egy moti-
váló tornatanár segítségével
edzették izmaikat és köszörül-
ték nyelvüket egymáson, a
falusi eseményeken.

A szomszédos
ügyes tánccsapat érkezett,

akik a vadnyugat zenéjét fel-
elevenítve mutatták be cow-
girl táncukat.

Nagylengyel-
bõl

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

A petrikeresztúri gyerekek
is felvonultak, számos színes

A petrikeresztúri apácák.

Hogyan kerül a szalag a
fánkra? A szerencsén kívül mi
szükséges a jó fánk készítésé-
hez? Ezek a kérdések is fel-
merültek azokban, akik feb-
ruár 7-én ellátogattak a

. Immá-
tes-

kándi Kemence-házba

A szalagos fánk titka
ron második évben díszeleg-
tek különbözõ finomságok az
asztalokon, idén a szalagos
fánk összegyúrását, majd süté-
sét kísérhették figyelemmel az
érdeklõdõk.

(Folytatás a 2. oldalon)

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•
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(Folytatás az 1. oldalról)

Óriási volt az érdeklõdés.

Húshagyó kedden vidám
farsangi murit tartottak

.
Kicsik és nagyok egyaránt

eljöttek, többen pedig mas-
karát is öltöttek. A társaság-
ban volt például doktor néni,
matrózlány, méhecske, boszor-
ka, nyuszi, csiga, kalóz, focista,
sõt még vadnyugati menyecs-
kék is.

Nagy-
lengyelben

Farsangi muri Nagylengyelben

A forralt bor és a tea mellé
készült finom forgács- és
szalagos fánk, valamint külön-
leges, tejföllel meglocsolt ízle-
tes krumplis fánk is helyet
kapott az asztalon.

A szervezõk ezúton is szeret-
nének köszönetet mondani a
konyhában szorgoskodó segítõk-
nek és mindenkinek, aki hozzá-
járult a vidám este hangulatához.

Többen maskarát is öltöttek.

– Tavaly fánkfesztiválra vár-
tuk az otthon elkészült finom-
ságokat, idén úgy gondoltuk,
hogy a sütéssel összehozzuk a
különbözõ generációkat. Vala-
ki idõsebb és nagy rutinja van
benne, más pedig most pró-
bálja elõször. Az volt a cél,
hogy a tudás a kezdõknél és a
fiatalokban is megragadjon. A
fõzõklub vezetõje,

mindenkinek meg-
mutatta 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

Gerencsér
Rudolfné

futtatjuk fel, így jól megkel, és
nem szívja magába az olajat. A
szalaghoz nagyon kell arra ügyel-
ni az olaj hõmérsékletére, vala-
mint az alapanyagokat is szo-
bahõmérsékleten kell tárolni –
mesélte
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 alka-
lom lehetõséget adott egymás
süteményének kóstolására és a
receptek cseréjére is.

Tóth István Jánosné

Pataki Balázs

A szalagos fánk titka

Magdi néni mindenkinek megmutatta hogyan készül a jó fánk.

Farsang farkán Petrikeresztúron
kosztümben, volt itt betyár és
magyar lányka, kisoroszlán és
nyuszika, cowgirl és baleri-
na. Félelmetes nindzsák és
tököcske a teljesség igénye
nélkül.

A fináléban az év legismer-
tebb száma, a „Nézését és a
járását” csendült fel, zongora-
kísérettel elõadá-Pálfi Tibor

(Folytatás az 1. oldalról) sában. A dal alatt színvonalas
divatbemutatót láthattunk a
fiatal lányoktól, majd az idõ-
sebb generáció is figyelmet
követelt magának és megvil-
lantak a tundra bugyik és csip-
kék a nylon otthonkák alatt.

A vidám mûsort követõen
az önkormányzat dolgozói
farsangi fánkkal kedveskedtek
a sok vendégnek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Egy település fejlõdését, meg-
ítélését is nagyban befolyásol-
ja, hogy mennyi vállalkozó
szellemû ember lakja.

mondhatni, hogy élen jár-
nak ebben, hiszen 150 kisvál-
lalkozás mûködik, és 173 adófi-
zetõrõl lehet beszélni. Néhá-
nyan több vállalkozást mûköd-
tetnek és többen területhasz-
nálás miatt adóznak Teskánd-
ra. Az önkormányzat idén feb-
ruár 12-én is a Kemence-ház-
ban látta vendégül a település
vállalkozóit

– 2007 óta rendezzük meg
a vállalkozók estjét, amivel az a
szándék vezérli az önkormány-

Teskán-
don

150 vállalkozás mûködik Teskándon
zatot, hogy megvendégeljük
õket, elmondjuk mire költöt-
tük a befizetett adóforintokat.
A bemutató után szót váltunk a
település jelenérõl, jövõjérõl,
majd egy kötetlen beszélgetés
mellett zenés állófogadást tar-
tunk. Ilyenkor a vállalkozók
egymással is megismerkednek,
megtudják, mi történik az adó-
jukkal. A település fejlõdése
nagyban függ attól, hogy nekik
milyen eredményeik vannak.
Tavaly sikeres évet zártunk,
amibõl látszik, hogy a gazda-
ság fellendülõben van. Remél-
jük, hogy idén is folytatódik ez
a tendencia, az elmúlt évek fej-

lesztései nekik köszönhetõek.
Próbálunk a vállalkozókkal jó
kapcsolatot kialakítani, mellet-
te a honlapunkon is lehetõsé-
get adunk, hogy bemutatkoz-
hassanak – magyarázta

polgármester a
program kapcsán.

Teskándon széles skálán mo-
zog a vállalkozások tevékenysé-
gi köre, így többek között szol-
gáltató, agrár, faipari, fémmeg-
munkáló vagy kertészeti cég is
mûködik. Az önkormányzat

Tóth Ist-
ván Jánosné

számára fontos, hogy mind-
ezen cégek a képviselõ-tes-
tülettel, a hivatali dolgozókkal,
valamint a helyi intézmé-
nyekkel is jó kapcsolatot
ápoljanak. Ennek érdekében
az esten a sportegyesület ne-
vében elnök, az
óvoda szülõi munkaközössé-
gének képviseletében

beszélt,
pedig a pályázati lehe-

tõségeket vázolta fel.

Bogár István

Saskõi
Szabina Fücsök Niko-
letta

Pataki Balázs

A vállalkozókat Tóth István Jánosné köszöntötte.

Baktüttösön

Kovács Tibor

február 19-én
14 fõvel megalakult a Magyar
Vöröskereszt helyi alapszerve-
zete, amelynek fõ célja és felada-
ta a rászorulók megsegítése és
véradások szervezése. Az esemé-
nyen részt vett
megyei megbízott elnök is.

Az alakuló gyûlésen a je-
lenlévõk megválasztották a ve-
zetõket. Egybehangzó szavazat-

Vöröskeresztes szervezet Baktüttösön

tal az elnök lett,
a gazdasági vezetõ

, a titkár pedig

A szervezet megalakulásá-
ban nagy szerepet játszott Bé-
res László polgármester és Mi-
lei Mónika munkája. A csoport
várja további tagok jelent-
kezését.

Milei Mónika
Hosszú Ma-

rietta Fitos
Veronika.

F.V.

Az alakulógyûlés résztvevõi, balról jobbra: Fitos Veronika, Ko-
vács Tibor (megyei megbízott elnök), Milei Mónika, Sipos Zol-
tánné, Milei Lajosné, Kutasi Alexa, Horváth Tünde, Hosszú
Marietta, Béres László.

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értéke-
sítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg 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 meg-
tekinthetõek.

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 érdeklõd-
hetnek.

Tisztelettel:

Zalaegerszegen

Nagykanizsán

Zala Megyei Kormányhivatal

Felhívás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival
Pótköltségvetés

Drágulások idején

Szerepzavar

– Kisrumot iszunk, Rudi. Féldecire nem futja…

– Elköltözöm! Én szerveztem be a családot, hogy szavazza-
nak az MSZP-re.

(1994.09.14.)

(1994.10.12.)

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

* 2015. decemberében temettük a temetõben
, vagyis kollégánkat. Végsõ búcsút azon-

ban nem veszünk tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére,
atyai barátságára mindig emlékezni fogunk. Arról nem is be-
szélve, 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.

nemeshetési
Flamot Farkas László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Nagyon fontosnak tartja

, hogy a meglévõ
természeti értékeket, a helyi
természeti és környezeti adott-
ságokat minél inkább fenn-
tartsa és olyan közösségfor-
máló programokat, akciókat
szervezzen, melynek segítsé-
gével a lakosság egésze még
inkább környezettudatos lesz.
Ennek a gondolatnak a jegyé-
ben kerül megrendezésre a
„Gyógynövények a gyakorlat-
ban” címû elõadássorozat a
településen.

Elsõ alkalommal 2015. feb-
ruár 19-én tartotta elõadását

gyógynövény-
szakértõ, a település lakosa. Az
érdekes ismereteken túl le-
hetõség volt gyógyteák kós-
tolására is és az önkormányzat
termékeinek megvásárlására,
amiket a
név fémjelez.

A természetes életvezetés
fontos része az egészségmeg-
õrzés, melynek keretében az

Petrikeresztúr Község Önkor-
mányzata

Sebestyén Bence

Keresztúri Kamra

Gyógynövények a gyakorlatban
Elõadássorozat Petrikeresztúron

idei évben tíz gyógynövényt
gyûjtöttek a petrikeresztúri
közmunkások. A gyógynövé-
nyeket szakszerûen szárítot-
ták, feldolgozták. A csalán,
hárs és további növények az
egészséges életmód, az egész-
ségmegõrzés fontos elemei
lehetnek, nem csak az idõsek
számára, célszerû lenne, hogy
már a kisgyerekek megismer-
jék ezek a növények jótékony
hatásait, ízüket, hogy késõb-
biek során is gyógynövényfo-
gyasztók legyenek. A faluban
egy kis fûszernövénykert is
kialakításra került a kultúrház
mögött a tavalyi évben, a
közösségi kertben pedig száz
tõ levendulát ültettek. 2016-
ban is tervezik a gyûjtést és a
kertek bõvítését.

A következõ program a
petrikeresztúri kultúrházban
március 4-én este hat óra-
kor lesz, mindenkit szeretet-
tel várnak Sebestyén Bence
elõadására. A program in-
gyenes!

Sebestyén Bence tartott elõadást.
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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!

A idõsek klubjában
február 9-én tartották meg a
farsangot. Az esemény igazán
vidám hangulatban telt.

A farsangi délutánon
töltötte be a ki-

kiáltó és a zenefelelõs szere-
pét. Harmonikajátékával szó-
rakoztatta a klubtagokat, akik
vígan nótáztak együtt vele.
Kikiáltóként pedig ízes, hu-
moros szövegekkel fokozta a
jókedvet.

Farsang lévén elmaradha-
tatlan volt a jelmez viselete. A
tófeji idõsek mulatságos öltö-

tófeji

Vir-
rasztó László

Idõsek farsangja Tófejen

zékbe bújva vonultak fel, ami-
hez kis idõre a helyi ovisok is
csatlakoztak. A vidám táncos-
zenés délutánon finom ragule-
vessel és természetesen fánk-
kal kínálták a dolgozók az idõ-
seket. Az étkek elkészítésében
segédkezett és

klubtag is.
A farsangi mulatság vége

felé kisorsolták a tombolákat,
ahol a fõdíj tor-
tája volt. Az édességet végül
együtt fogyasztották el a jelen-
lévõk.

Pörge Lászlóné
Varga Ferencné

Soós Lászlóné

Fitos Veronika

Virrasztó László és a jelmezes klubtagok.

„Farsang van, farsang van,/
járjuk a táncot gyorsabban!/
Förgeteges ez a bál,/még a ház
is muzsikál.” (Gyárfás Endre)

Hazánkban a farsang kiala-
kulása a középkorra tehetõ. Za-
jos mulatságait egy õsi hiede-
lem hívta életre. Eleinte azért
öltöztek ijesztõ jelmezekbe,
hogy elûzzék a halált, a rosszat
és a hideget. A régi babonákat
késõbb elfelejtették az embe-
rek, de a jelmezes, álarcos kar-
nevál és a bálok, táncos mu-
latságok szokása máig megma-
radt. A farsang adott alkalmat a
különféle jelmezek, maszkok
felöltésére, s az ezekben való
mókázásokra.

az IKSZT konfe-
renciatermében, február 6-án,
szombaton délután 16 órától
került sor az álarcos farsangi
mulatságra. A rendezvényt a

szervezte és támogatta.

Kisbucsán

Kisbucsa Községért Közalapít-
vány

Farsangi mulatság Kisbucsán
A terembe már bejutni sem

volt egyszerû, régen gyûlt ösz-
sze ennyi szülõ, nagyszülõ, ér-
deklõdõ ember. A délután fõ
programja a gyerekek jelmezes
felvonulása volt.

A vidámabbnál vidámabb,
színes maskarákba 17 gyerek
öltözött be, leginkább az óvo-
dás korúak. A szép számmal
összegyûlt „farsangolók” nagy
körben haladtak a közönség
elõtt, majd mindegyikük be-
mutatkozott és elmondta, hogy
minek öltözött be. Életre kelt
Ûrdongó, Zorro, Trükkös Tom.
Találkozhattunk hercegnõkkel,
cicákkal, pékmesterrel, bank-
rablóval, teknõssel, erdei dol-
gozóval, vadásszal, tigrissel, has-
táncos nõvel, tündérrel. A sok
ötletes jelmezes ajándékban ré-
szesült, a közönség pedig nagy
tapssal jutalmazta õket.

A felvonulást követõen több-
féle vetélkedõre került sor,

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 elõ-
re kinyomtatott rajzokat, képe-
ket színezhettek, melyek isme-
rõs mesefigurákat ábrázoltak.

szolgáltatta a ze-
nét, melyre a bátrabbak táncol-
tak is. Közben a farsangolók
jóízûen fogyasztották az asztal-
ra kihelyezett szendvicset, sü-
teményt és üdítõt. (Régi szo-
kás szerint a sok finomság bõ
termést biztosított.)

Kiss Attila

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 hazain-
dultak, hiszen õk aktívan kivet-
ték a részüket a farsango-
lásból.

Az esemény este fejezõdött
be, de szerintem mindenkinek
derûsebbé és örömtelibbé va-
rázsolta a hétvégéjét.

Köszönjük a szülõknek az
önzetlen támogatást, a sütemé-
nyeket, a tombola-felajánlásokat.

H.M.

Tizenhét gyermek öltött színes maskarát.

Többféle vetélkedõre került sor.
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Tímea
Erdélybõl

Ausztráliá-
ba

Nemeshetésen

18 évesen indult el
, egy kiszámíthatóbb

jövõ reményében
. Kitartással, szorgalommal,

legyõzve sok akadályt, letele-
pedett a távoli kontinensen.

A hatalmas távolság miatt
peregtek a nagy családtól távol
töltött esztendõk. A sors három
gyönyörû gyermekkel ellen-
súlyozta az otthoniak hiányát.

Az évek alatt Tímea édes-
anyja is a költözés mellett dön-
tött és talált sze-
retõ környezetre, csakúgy, mint
jó néhány rokon, akik már
régóta otthonuknak tudták a
kis falut.

A népes család közvetlen
környezetében a lány bizton-
ságban tudta anyját, ám egy
embert próbáló mûtét, amely
az édesanyjára várt, hazaszó-
lította.

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 sze-
rettek közé.

A mûtétet sikeresen hátra-
hagyva, reggeltõl estig szor-
goskodott a lábadozó asszony
körül, miközben a három gyer-
mek az unokatestvérekkel él-

„…ha nincs hely, ahol élj, indulj hazafelé!”

vezte a határtalan szabadságot.
Bár a gyerekek csak nagyon
keveset tudtak magyarul, a kö-
zös idõtöltés szépen szaporí-
totta szókincsüket és erõsítette
a gyerekek kapcsolatát.

– Még ha kellemetlen apro-
pó hozott is újra össze minket,

jólesõ érzés volt megint a sze-
retõ, nagy család közelében
lenni. A sok év alatt a szeret-
teim többsége itt, Nemesheté-
sen telepedett le, sõt már né-
hányuk gyermeke is itt alapí-
tott családot. Lassan, de egyér-
telmûen mindnyájunkban meg-
fogalmazódott a vágy, hogy
örökre itt maradjunk. Számta-
lanszor átbeszéltük a dolgot.
Édesanyámtól kezdve a testvé-
remen át mindenki támogatta
az elképzelést és mi is éreztük,
hogy hallgatnunk kell a szí-
vünkre. Az elhatározást tettek
követtek. Házat vettünk, isko-
lát kerestünk és életemben

másodszor otthonommá vált a
magyar föld – meséli Tímea
könnybelábadó szemekkel.

Mint ahogy örömkönnyek
hulltak február elején is a
nemeshetési községháza eskü-
tevõ termében Vörösmarty
Mihály Szózata hallatán, az ál-
lampolgársági fogadalomtétel
alkalmából.

Ezen a napon szeretteik je-
lenlétében, a polgármester,

szavait idézve,
„Már nem csak lelkükben, hi-
tükben magyarok, hanem hiva-
talosan is a magyar nemzet nagy
családjának tagjává váltak…”

Ma-
gyar Kálmán

Gellén Szilárd

Az állampolgársági eskütétel a rokonok, hozzátartozók, faluvezetõk körében.

A
február 13-án
részt vett a VI. Országos Nyug-
díjas Ki mit tud? elõdöntõjén.
A 11 tagból álló csapat két hó-
napja alakult meg és népda-
lokat 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 asszo-
nyoknak a következõ for-
dulóra.

tófeji Õszikék Dalkör
Zalaegerszegen

Továbbjutott az Õszikék Dalkör
A csapat vezetõje

, a felké-
szülésben pedig számukra

nyújt segítséget.
Az Õszikék nagy erõkkel és
sok-sok próbával készül a két-
napos középdöntõre, ami Har-
kányban kerül megrendezésre.
Erre az alkalomra zalai nép-
dalcsokorral indulnak. Az ápri-
lis 15-én és 16-án zajló közép-
döntõn való részvételt a köz-
ség önkormányzata állja teljes
egészében.

Bako-
nyiné Häring Beáta

Olasz Jánosné

F.V.

Az Õszikék Dalkör a Ki mit tudon, ahová Horváth Zoltán pol-
gármester is elkísérte õket.

Pusztaedericsen a lakosság
körében igény mutatkozott a
rendszeres mozgásra, amit hoz-
záértõ segítséggel heti egy al-
kalommal tesznek meg az ér-
deklõdõk. Alkalmanként 7-8
fõ, fiatalabbak és idõsebbek
zumbáznak a közösségi ház-
ban, saját örömükre, egészsé-

Egészséges és közösségépítõ

gük megõrzése érdekében és
persze a kellemes együttlétért.

A csapatot
szervezte és koordi-

nálja. A zumbaórákra bárki je-
lentkezhet, aki igényli a rend-
szeres testmozgásnak ezen
formáját.

Fatérné Koltai
Viktória

F.V.

A helyiek nagyon évezik a zumbaórákat
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

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 fi-
gyelmeztetõ lámpa, mint az
autónkban, hogy sürgõsen
látogasson el a szervizbe. Ne-
kem is egyszerûbb dolgom
lenne. Hát igen, a konyhát
látva valószínûleg a szerviz-
ben megállapítanák a hiba
okát: túl kevés a hely és
ezért a konyha túlterhelt,
csere szükséges – tettem
hozzá.

Azt mindenki azonnal be-
látja, 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 hét-
végén jönnek haza. Persze
ilyenkor többet kell fõzni,
mert próbálok nekik cso-
magolni is. Muszáj, hogy
egyenek valami normálisat
hét közben is, mert tudja,
milyenek – teszi hozzá mo-
solyogva.

Azt nem tudom meg-
ígérni, 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, lát-
ványterven fogom megmu-
tatni Önnek. Így látni fogja,
hogyan lesz egy jó kony-
hája, aminek a férje is örül-
ni fog.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A férjem nem érti…

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”!

A farsangot a mulatozás,
lakomák, vidámság, életöröm,
szórakozás, bolondozás, tánc,
bálok jellemzik, azaz az önfe-
ledt ünneplés. Nálunk február
13-án szombaton tartotta ren-
dezvényét

és a
.

A délutáni órákban elkez-
dõdött a készülõdés a faluház-
ban, ahol a szervezõk feldí-
szítették a termet és a hagyo-
mányokhoz híven elkezdték
sütni a fánkokat is. A fánk
nélkülözhetetlen kelléke a far-
sangi idõszaknak és mivel ez a
szokás Magyarországon a Du-
nántúlról indult el, így falunk-

Böde Község Ön-
kormányzata Böde Fa-
luért Egyesület

Farsangi mulatság Bödén

ban is régóta hagyománynak
számít a sütése ebben az idõ-
szakban.

Halk zeneszó hallatszott ki
a faluházból, miközben sorra
érkeztek a különféle jelmezbe
öltözött maskarások. Az álarco-
sok között találkozhattunk pap-
pal, angyallal, ördöggel, va-
dásszal, 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 faluház-
hoz meggyújtották a kiszebá-
bot. Kezdetét vette a farsangi
bál, melyben együtt mulatott
az összes maskarás.

Darabos Diána

Böde sem maradt ki a karneváli forgatagból.

A faluházhoz visszatérve került sor a kiszebáb meggyújtására.

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Február 6-án jótékony cél-
lal gyûltek össze több mint
százan .

A helyi óvoda és a köz-
alapítvány szervezésében ke-
rült megrendezésre az idei ala-
pítványi bál. az
óvoda, pedig az
alapítvány nevében üdvözölte
a 110 fõs vendégsereget.

A köszöntõk után szórakoz-
tató mûsor következett, ahol a
modern és a hagyományos
ének, valamint tánc egyaránt
helyet kapott. Az óvodás szü-
lõk vidám táncprodukcióval és
kedves óvodai képvetítéssel
tették színesebbé a mûsort. A
helyi dalárda operett sláge-
rekkel, a fiatal lányok pe-

Nagylengyelben

Gyõrfi Lívia
Dömötör Béla

Bálozás jótékony céllal Nagylengyelben

dig pörgõs koreográfiával ké-
szültek.

Szintén fellépett a tehetsé-
ges énekesnõ, ,
illetve a
géppuskalábú ifjakból álló csa-
pata, a . A mûsort
vacsora, majd hajnalig tartó
mulatság követte, amelyhez a
zenét szolgáltatta.

A kisebb-nagyobb felajánlá-
sokból összegyûlt összeget az
óvodás gyermekek javára és
közcélú feladatokra fordítják.
A szervezõk ezúton is szeret-
nének köszönetet mondani
mindenkinek, aki bármilyen
formában hozzájárult a jóté-
kony célú est létrejöttéhez.

Bódis Bettina
Zalai Táncegyüttes

Zalai Csüntök

Pedro és Viki

S.V.

Teskándon a nyugdíjaso-
kat, idõseket legalább egyszer
minden évben megvendégeli
az önkormányzat, amikor min-
denki jó hangulatban tölt el
egy kellemes délutánt. Ezen
felbuzdulva szeretnének hely-
ben nyugdíjas egyesületet szer-
vezni, melyben a település
már nem aktívan dolgozó kor-
osztálya is rendszeresen ta-
lálkozhat.

Nyugdíjas egyesületet szerveznek Teskándon

A településen az önkormányzat minden évben köszönti a
nyugdíjasokat.

A néptánc is helyet kapott a mûsorban.

A modern tánc kedvelõi sem csalódtak.

– Többször nekifutottunk,
hogy létrehozzuk a nyugdíja-
sok klubját, de sajnos az idei
elsõ megbeszélésen még keve-
sen voltunk. Minden hónap
elsõ csütörtökjén találkozunk,
ahol mindenkinek lehetõséget
adunk arra, hogy elmondhas-
sa, milyen ötletei vannak, mi-
lyen programokat szeretne. A
következõ összejövetel már-
cius 3-án lesz, ahová már re-

méljük többen jönnek. Szeret-
nénk szakemberek segítségé-
vel egészségvédelmi elõadáso-
kat, méréseket szervezni, ami-
vel megelõzhetnénk, illetve or-
vosolhatnánk a korosztály gya-
kori megbetegedéseit. A kerek
születésnapokat, a névnapokat
együtt ünnepelhetnénk meg,
mellette természetesen túrá-
kat, kirándulásokat, filmvetí-
tést, nótaesteket szerveznénk

– árulta el elõzetesen
, a kezdeménye-

zés szószólója.
Teskándon közel kétszáz

nyugdíjas él, akikbõl akár egy
jövõbeni népdalkör magja is
kialakulhatna, akik a meglévõ
TASZACS (amatõr színjátszók)
mellett üde színfoltjai lehetné-
nek a térség kulturális prog-
ramjainak.

Sala-
mon Ferencné

Pataki Balázs
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Február 27-én, szombaton
nyugdíjas napot tartottak

. Erre nem csak az
öregségi nyugdíjkorhatárt elért
helybélieket invitálták, hanem
meghívót kaptak a leszázalé-
kolt és rokkantnyugdíjas or-
mándlakiak is.

polgár-
mester köszöntõje után a

érkezett

Or-
mándlakon

Horváth Norbert
Csács-

bozsokról Margaréta

Nyugdíjas nap Ormándlakon

Operettslágerekkel lépett fel a Margaréta Nyugdíjas Klub.

Egy vidám jelenettel is szórakoztatták az ormándlakiakat.

Közös vacsora a faluházban.

Hottó önkormányzata Ma-
gamura Alkotómûhely Zirá-
nó Színház

Hottó-Szentmi-
hályfán

, a
és a

idén is megren-
dezte a már hagyományos télû-
zõ farsangolását, melyet február
6-án tartottak. A (báb) színészek-
bõl és helyiekbõl álló maskarás
csapat elõször

állomásozott, majd Hot-
tón további négy helyen szóra-
koztatta alkalmi közönségét.

– Várjuk a tavaszt, tánccal
búcsúztatjuk a telet és közben
jól érezzük magunkat. Jó lenne
a régi szokásokat, szertartá-
sokat újraélni, erre teszünk
most is kísérletet. Idén a buda-
pesti, szombathelyi és zala-

Maskarás télbúcsúztató Hottón
egerszegi bábosok és csödei
barátaink jöttek el hozzánk. A
hottóiak is egyre többen kísér-
nek végig bennünket és sokan
várnak kint a házak elõtt is. A
régi jelmezeket mindig meg-
újítjuk és közben meglepetés-
ként a kecskeméti barátaink
minden évben új öltözettel
érkeznek hozzánk – összegzett

szervezõ, akinek
lelkes csapatát a szombathelyi
bábszínház színészei kísértek
hangszereken.

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

Varga Péter

Pataki Balázs

Idén is népes jelmezes csapat gyûlt össze.

Nyugdíjas Klub tagjai adtak
elõ operettslágereket, majd
egy általuk írt vidám jelenettel
nevettették meg a vendég-
látókat.

Az ormándlakiak finom va-
csorával köszönték meg a
csácsbozsoki vendégek mûso-
rát. Ezt követõen közös nótá-
zással folytatódott a nyugdíjas
nap Ormándlakon.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

„Itt a farsang, áll a bál”

Ennek a jelmondatnak a
jegyében telt a
farsangi idõszak utolsó péntek
estéje a falu volt iskola
épületében, majd azt követõen
a falu utcáin.

A hagyományõrzõ egyesü-
let kezdeményezésére az ön-
kormányzat teljes támogatásá-
val „macskurázást”, mint régi
szokást elevenítettek föl. A
rendezvényre nagy örömünk-
re szép számmal jöttek a fel-
nõtt és gyermek jelmezesek,
akik kis mûsorral és azután a
felvonulással ûzték a telet.

Egy-egy házhoz bekopogtak,
ahol jófajta itallal és harapni-
valóval kínálták a jelmezeseket.

Babosdöbrétén

Miután kifáradva visszatér-
tek az iskolába, késõ estig
mulatott, táncolt a jókedvû
csapat. Az ennivalóról, fánkok-
ról a helyi asszonyok gondos-
kodtak, az innivalót az ön-
kormányzat biztosította.

A legötletesebb jelmezese-
ket jutalmazták a helyiek.

B.B.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A hagyományhoz híven
idén is február elsõ szombat-
ján került megrendezésre az
ultiverseny a helyi önkormány-
zat szervezése által a
közösségi házban.

A küzdelem három aszta-
lon folyt. A tíz induló az or-
szágos ultibajnokságokon meg-
szokott módon pontokért ver-
senyzett, valamint az egyes for-

Tófejen

Ultiverseny Tófejen

A verseny résztvevõi.

dulókban megszerzett forin-
tok is összeadódtak és így ala-
kult ki a végeredmény. Az elsõ
helyezett a többszörös gyõztes

lett, míg a
második , a har-
madik pedig .

A baráti hangulatú ultibaj-
nokságot jövõre is szeretnék
megrendezni Tófejen.

Kaposvári István
Bertók László

Horváth Zoltán

Fitos Veronika

A hagyományhoz híven
idén is megrendezésre került a

az ön-
kormányzat 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 energiapót-
lásáról a konyhán serénykedõ
lányok gondoskodtak pogácsá-
val és a farsang jegyében sült

Sipos Alajos asztalitenisz em-
lékverseny Baktüttösön

VIII. Sipos Alajos asztalitenisz emlékverseny
fánkkal. Késõ délutánra dõlt el,
hogy kik vívnak meg az elsõ
helyért. Végül a harmadik

lett, a második
, az elsõ pedig
.

A napot a fáradt verseny-
zõk és a lelkes nézõközönség
közös vacsorával zárta. Min-
denki jóízûen falatozott a bog-
rácsban készült pincepörkölt-
bõl, amit baráti beszélgetés
követett.

Pus-
kás Csaba Var-
ga Richárd Krá-
nicz Roland

F.V.

Tizenhatan küzdöttek az elsõ helyért.

Kránicz Rolandnak Béres László polgármester adta át a nyer-
tesnek járó kupát.
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PRÁGAgazdagon

Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág

Schladming-Dachstein-Sasfészek

Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal

Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon

Drezda-Berlin-Potsdam és környéke

LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino

SZICILÍAa sokarcú sziget

Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.

Máj.6-8. 40.900,-Ft/fõ

Máj.14-16. 49.900,-Ft/fõ

Jún.17-19. 53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)

Jún.28-Júl.3. 99.900,-Ft/fõ

Júl.8-14. 104.500,-Ft/fõ

Júl.12-16. 94.900,-Ft/fõ

Aug.12-16. 93.900,-Ft/fõ

Szept.8-16. 166.900,-Ft/fõ

Szept.12-17. 114.500,-Ft/fõ

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Szombathely +36 94/311-134
Keszthely: +36 83/511-231 Hévíz: +36 83 540-399

Lenti: +36 92/551-061

www.volantourist.hu

Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!

ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA

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
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)


