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Ünnepi megemlékezés Pusztaedericsen
sorrá. A gyerekek nagy komolysággal alakították a nap
hõseit – a közönség úgy érezhette, mintha részese lett volna a hajdani eseményeknek.

A mûsor elõtt Gál Lászlóné
polgármester tolmácsolta ünnepi gondolatait a falu közösségének.
F. V.

Borverseny Tófejen
Az iskolás gyerekek elõadása nagy sikert aratott.
Március 15-én, a nemzeti
ünnep alkalmából Pusztaederics önkormányzata megemlékezést tartott a helyi kultúrteremben.
A színvonalas mûsort a
tófeji Kincskeresõ Általános
Iskola diákjai adták. A nagylányok impozáns palotást mutattak be, látványos öltözetben.

A tánc betanítása Lérántné
Ernszt Tímea tanárnõ munkáját dicséri. Az irodalmi összeállítást – megjelenítve a nap
hõseit és az elmaradhatatlan
Nemzeti dalt, valamint a 12
pontot – Bischof Anita tanárnõ és Némethné Szakács Irén
tanítónõ formálta a gyerekekkel március 15-éhez méltó mû-

A délután kellemes baráti hangulatban telt jó borok kóstolgatása mellett.
Március 5-én, szombaton
került megrendezésre Tófejen,
a közösségi házban a kertbarát kör szervezése által a helyi
és környékbeli szõlõsgazdák
borainak versenye. A zsûrit
Kántor Mónika, Vízvári Sándor és Süle Krisztián alkotta,
akik a bírálat mellett hasznos
tanácsokkal is ellátták a termelõket.

Összesen 44 bor került kóstolásra- fehér-, vörös-, valamint
rozé. A nap végére, hosszas
ízlelés, kóstolás után igazán jó
eredmények születtek. A beérkezett minták közül 8 lett arany-,
29 ezüst- és 7 bronzérmes.
Az izgalmas délután közös
vacsorával és baráti beszélgetéssel, nótázással zárult.
-f-

Kerti munkást keresünk!
Zalaegerszeg külterületén végzendõ
mezõgazdasági munkára (fûnyírás, metszés) keresünk
megbízható munkavállalót mellékállásban.
Elõny a kõmûves munkában való jártasság. Nyugdíjas is jelentkezhet.
A munkaterület megközelítéséhez gépkocsi szükséges.

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 30/378-4465
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Magyarlakta területek ízei Petrikeresztúron

Az új ízek megismerése mellett mindenki megkapja az elkészült fogások receptjeit is.
2015. évben megalakult ságban és az ide látogató tuPetrikeresztúron az Értéktár ristákban még inkább tudatoBizottság, a Hungarikum Club, sítsák a település, Göcsej értémelyek azért jöttek létre a te- keit. Terveket, akciókat, proglepülésen, hogy a helyi lakos- ramokat dolgozzanak ki a he-

lyi önkormányzattal és a mûködõ civil szervezetekkel a település fejlesztése érdekében,
legyen az infrastrukturális
vagy közösségi folyamat.
Ennek a gondolatnak a jegyében kerültnek megrendezésre a petrikeresztúri kultúrházban a „Magyarlakta területek ízei” programsorozat elemei. A havonta megrendezésre
kerülõ eseményeken minden
alkalommal más, 4-5 fõs csapat
fõz a település lakói, érdeklõdõk számára. Igyekeznek
mindig valami különlegeset
fõzni, új ízekkel megismertetni a vendégeket.
Készült már erdélyi puliszka, borsós tokánnyal, de sváb
süteménnyel is megismerkedtek a vacsoravendégek. A legutóbbi alkalommal távoli ízeket kóstoltak, az argentin
emigrációban élõ magyarok
egyik kedvencét, a tortillát is-

merhették meg, mely minden
vendég körében rendkívül nagy
sikert aratott. Egészséges, finom és laktató is volt egyszerre.
A vacsorákon az új ízek
megismerése mellett mindenki megkapja az elkészült fogások receptjeit, hogy otthon
is meg tudja késõbb fõzni. Az
esteken remek hangulatban
beszélgetnek a résztvevõk és
tervezgetik a következõ havi
menüt.
A tavalyi évben felújításra
került konyha minden igényt
kielégít hasonló programok
megvalósítására, új gáztûzhelyek, sütõk, szekrények és felszerelések fogadják a fõzõcsapatokat.
A következõ alkalom 2016.
április 22-én, pénteken este
hat órakor lesz, melyre mindenkit sok szeretettel várnak, a
programra elõzetes bejelentkezés szükséges.

Önerõbõl újítják meg az önkormányzati utat
Az elmúlt idõszakban két
fejlesztés önerõbõl történõ
megvalósításáról is döntött
Hottó önkormányzata, ezekrõl
Vincze Ferenc polgármester
adott tájékoztatást:
– Mi sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy két temetõt kell fenntartanunk, melyeknek az utcafronti kerítéseit
fogjuk egy idõtálló, kovácsoltvas formában felújítani. A két
temetõ közös beruházására így
több mint 3,9 millió forintot
fordítunk. Másik döntésben a
Hottó és Szentmihályfa közötti
rossz állapotban lévõ önkormányzati összekötõ utat újítjuk fel. Ennek az útnak a kátyúzására az utóbbi években
mindig fordítottunk, de sajnos a következõ évre mindig
ugyanúgy nézett ki. Az elavult,

rossz technológiával épített
utat nagyobb munkagépek is
használják, mára járhatatlanná,
veszélyessé vált. A 760 méter
hosszú szakasz felújítására négy
pályázó adott be ajánlatot,
ezekbõl a Swietelsky Magyarországé volt a legkedvezõbb, a
cég több, mint 12 millió forintból végzi el a feladatot. A
munkálatok során elõbb kijavítjuk a kátyúkat, majd 2x3 cm
új aszfaltréteget, szegélyt kap
az út – indokolta a fejlesztések fontosságát a településvezetõ.
A temetõi kerítések várhatóan május elejére készülnek
el, az útfelújítás elvileg április
10. után kezdõdik. Az önkormányzat a vízelvezetés megoldása érdekében kéri az úthoz
tartozó
földtulajdonosokat,

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

Most még jókora kátyúkat kell kerülgetniük a jármûveknek.
hogy árkaikat a jövõben is
tartsák rendben. Az új út és
más belsõ önkormányzati utak
védelmében
súlykorlátozást
kívánnak bevezetni, így bizo-

nyos tömeg feletti gépjármûvek csak önkormányzati engedéllyel közlekedhetnek ezeken
a szakaszokon.
Pataki Balázs

Hónaptól hónapig…

Közép-Za la
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IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Megemlékezés Nagylengyelben Idõsek köszöntése Bödén
Böde lakosaink száma 309,
ebbõl 60 év feletti 81. Március
13-án, vasárnap tartotta az
önkormányzat az idõsek napi
rendezvényét a faluházban. A
rendezvény nyitásaként Ujj
Tibor polgármester köszöntötte az idõsebb lakosságot. Beszédében kiemelte: „Az öregkornak számtalan erénye van.
Az egyik legfontosabb a higgadtság, amely türelmesebbé
tesz minket másokkal és önmagunkkal szemben.” Beszéde
végén azt kívánta az idõseknek, hogy élvezzék az életük
minden napját, minden pillanatát, mert hatalmas ajándék
az élet.
A köszöntõ után a gyerekek
mûsora következett, melyben

nagyszüleikhez szóló versekkel kedveskedtek. Az est jó
hangulatát a Zalaszentmihályi
Nóta és Népdalkör alapozta
meg. Ezután következett a
vacsora, melyet Nagyné (Marika) készített a kuktái segítségével. Az asztalra pecsenye,
fasírozott, csirkecomb, majd
finomabbnál-finomabb sütemények kerültek. Az önkormányzat egy kis ajándékkal
kedveskedett a jelenlévõ legidõsebb hölgynek, Barabás
Józsefnének, és a legidõsebb
férfinak, Molnár Miklósnak. A
nótázáshoz a kíséretet Móricz
László harmonikás adta. A borokat a jó hangulathoz a Borbarát Kör ajánlotta fel.
Darabos Diána

Scheiber Ildikó mondott ünnepi beszédet.
A nagylengyeliek is méltó
módon emlékeztek a március
15-i eseményekrõl. Az ünnepi
mûsor a Himnusz elhangzásával vette kezdetét, majd Scheiber Ildikó köszöntötte a hûvös
idõ ellenére szép számban
megjelenteket.
A település polgármestere
ünnepi beszédében az összefogás fontosságát hangsúlyozta.
Elmondta, hogy egy közösség
akkor lehet sikeres, ha a célhoz vezetõ úton tagjai együtt
haladnak és segítik egymást.

1848. március 15-e példa lehet
számunkra, hiszen az akkori
ifjak is együtt, közös erõt képviselve cselekedtek, amikor a
szabadságért harcoltak. Végül
Széchenyi István megszívlelendõ gondolatait idézte: „Tiszteld
a múltat, hogy érthesd a jelent
és munkálkodhass a jövõn!”
A verses-zenés megemlékezés zárásaként az önkormányzat, az Egyházközség, a nyugdíjas klub és a polgárõrség
képviselõi koszorút helyeztek
el a Hõsi emlékmûnél.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

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

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

Méltó módon köszöntötték az idõseket.

Húsvétváró kézmûves délelõtt
Húsvét elõtt – kihasználva
az iskolaszünetet – kézmûves
foglalkozást szervezett az önkormányzat Pusztaedericsen.
Völgyi Lászlóné, a tófeji
Kincskeresõ Általános Iskola
pedagógusa segítségével szebbnél szebb alkotások születtek
a gyermekek és érdeklõdõ
felnõttek keze által. Ajtóra
kopogtató, színes-hímestojás,
szalvétagyûrû és más dekorációk készültek, melyek az
ünnepekben díszíthetik az
ügyes kezû, szorgalmas gyerekek otthonát.
A délelõtt igazán kellemesen és hasznosan telt.
F.V.

A gyerekek lelkesen készítették a különbözõ díszeket.
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Március idusán Kokárdát horgoltak, Széchenyire emlékeztek

A tófeji iskola diákjai elõadásukban felelevenítették a forradalom és szabadságharc eseményeit.
Tófejen március 15-én az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójának
alkalmából tartottak ünnepséget.
A délután kispályás labdarúgó-tornával kezdõdött a mûfüves pályán, ahol a helyiek és
a környezõ falvak csapatai
mérték össze erejüket. Az elsõ
Tófej lett, a második Baktüttös, a harmadik Söjtör és a
negyedik Pusztaederics.
Az ünnepi megemlékezõ
mûsor a település közösségi
házában került megrendezésre, ahol a jeles alkalom apropóján beszédet mondott Horváth Zoltán polgármester.
Majd a tófeji Kincskeresõ Ál-

talános Iskola diákjai igazán
megrendítõ és komoly emlékmûsorral lepték meg a közönséget. Gyönyörû palotás táncot jártak és felelevenítették a
szabadságharc eseményeit. A
tanulók elõadása után a Magyarucca együttes foglalta el a
színpadot és az ünnephez illõ
dalokat, verseket adtak elõ.
A március 15-i ünnepségre
Tófej település meghívta a
szlovéniai Zsitkóc község küldöttségét. A nap egy közös baráti focimeccsel végzõdött,
ahol a hetésiek 2x25 perces
mérkõzésen küzdöttek meg a
helyiek csapatával, amiben
mindenki nagy örömét lelte.
F.V.

Teskánd
önkormányzata
fontosnak tartja az ünnepekrõl
való megemlékezést, így március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz
kapcsolódóan is programot
szerveztek.
– Mivel a település nem
kapcsolódik közvetlenül a forradalom és szabadságharchoz,
akár egy emlékmû vagy személy által, így idén is rendhagyó módon zajlott az emlékezés. Tavaly verset szavaltunk
a falu közepén, idén délután
három órakor egy kisebb lét-

számú és családias hangulatú
csoport gyûlt össze a Kemence-házban. A hímzõ klub
tagjainak segítségével a horgolt kokárda készítésének lehettek szemtanúi az ünneplõk,
melyet az ügyesebbek meg is
tanultak. Idén egy közös filmnézéssel idéztük fel az akkori
történelmet: a 225 éve született Széchenyi István életérõl
szóló Hídember címû filmet
néztük meg közösen – összegezte Tóth István Jánosné
polgármester.
-pb-

A hímzõ klub tagjai bemutatták a horgolt kokárda készítését.

A borok mintegy fele aranyérmet érdemelt

A zsûri szerint a gazdák összességében jól bántak a boraikkal.
Teskándnak nincs szõlõhegye, de a környékbeli lankákon
mégis sokan termelnek szõlõt
és készítenek bort. Március 20án szakértõ zsûri mustrálgatta
a nedûket. A dr. Pálfi Dénes,
Király László és Sebestyén

Sándor alkotta bizottság 46
mintát ízlelgetett. A gazdák 29
fehér-, 15 vörös- és 2 rosé bort
hoztak el, többségében vegyes
fehér, illetve Zöld veltelini,
Nektár, Ezerfürtû fajták versenyeztek egymással.

– A helyi gazdák a környezõ települések hegyein, például a boncodföldei Nagyhegyen, Dobronhegyen, Balázsfán termelnek bort. Nem csak
helyi gazdák mintái versengtek, hanem többen hozták a
barátaik borát is. Az eredményhirdetésen a zsûri 7 oklevelet,
6 bronz, 9 ezüst és 24 arany
minõsítést osztott ki. A legmagasabb pontot kapó borok közül idén már nyolcadik alkalommal választottuk ki a település borát. A miénk jellemzõen nem vörösboros vidék,
ennek ellenére idén meglepõen sok mintát kaptunk, így
azokból is választottunk. A vö-

rösborok között Nagy József
Zweigelt nedüje, a fehérborok
közül a Palkó Tibor termelte
Zöld veltelini lett idén Teskánd bora – összegezte a tapasztalatokat Tóth István Jánosné polgármester.
Az este jóízû beszélgetéssel, egymás borainak kóstolásával zárult, melyhez a fõzõklub asszonyai készítették el a
harapnivalót.
Értékelésében
dr. Pálfi Dénes elmondta, hogy
a gazdák összességében jól
bántak a boraikkal, sok boron
pedig jövõre lehet javítani, ha
jobban odafigyelnek a kénezésre, hordókezelésre.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
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Mindszenty emlékközpont a megyeszékhelyen
Nem (csak) a zalaegerszegieknek épül
A kormány – a Modern Városok Program keretében –
5,7 milliárd forint támogatást
biztosít Zalaegerszegnek egy
új, Mindszenty Józsefnek emléket állító múzeum és zarándokközpont építésére, valamint a hozzá kapcsolódó belvárosi turisztikai fejlesztések
megvalósítására. A beruházás
nem csak a megyeszékhelyet
érinti, hiszen a környezõ települések is bekapcsolódhatnak
az emlékközpont átadása után
minden bizonnyal megélénkülõ vallási turizmus vérkeringésébe saját egyházi nevezetességeikkel, mûemlékeikkel.
– Mit jelent ez az 5,7
milliárd forintos beruházás?
– kérdeztük Balaicz Zoltán
polgármestertõl.
– Ideológiai szempontból
sokféleképpen lehet tekinteni
az egykori zalaegerszegi apátplébános, majd bíboros, esztergomi érsek életmûvére.
Egy azonban bizonyos: õ a 20.
század egyik legnagyobb hatású történelmi alakja, melyet
Zalaegerszegnek nem kihasználni botorság lenne, hiszen
aktív pályafutásának legnagyobb részét, 27 évet (19171944) nálunk töltötte. A múzeum nem (csak) a zalaegerszegieknek készül. Éppen az a
célja, hogy egy olyan modern,
21. századi, kicsit a Terror

Házára hasonlító interaktív
múzeum épüljön, ami folyamatos megyei, országos, sõt
határokon túlról érkezõ látogatottságot generál a vallási
turizmus jegyében. Jelenleg
Magyarországon még nincs a
boldoggá avatási eljárás alatt
álló Mindszenty Józsefnek állandó kiállításként emléket állító hely. Mindszenty Józsefen
kívül egyébként nincs olyan
történelmi személyiségünk,
aki országosan, sõt a határokon túl is ismert, és tevékenysége konkrétan Zalaegerszeghez kapcsolódna. Még Deák
Ferenc sem ilyen.
– Melyek a Mindszenty
projekt elemei?
– Zöldmezõs beruházásként új, Mindszenty Józsefnek
emléket állító, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését is bemutató múzeum
építése a Göcseji Múzeum
melletti üres területen. Az új
épület elsõ emeleti kiállítása
Mindszenty József életútját és
zalaegerszegi tevékenységét
mutatja be. A második emeleti
kiállítás témája az egyházak
hányattatott sorsa a 20. században, mind szélsõjobbról,
mind szélsõbalról. Az épületben lesz továbbá konferenciaterem, irodák, oktatótermek
is. A projekt része a Göcseji
Múzeum épületének teljes fel-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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újítása. Új állandó várostörténeti kiállítás felépítése (1247es elsõ írásos említés, középkor, török kor, feudális megyeközpont, polgárosodás, a város zsidóságának sorsa, 20.
század, stb.). Része továbbá
Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvészünk tárlatának bõvítése. Ugyancsak a
projekt része a Mária Magdolna plébániatemplom külsõ
felújítása, az eddig hiányzó
orgona beépítése, és a plébánia épületének felújítása is.
Jut a forrásból a Kvártélyház
felújítására és egy új, Zala
megye történelmét bemutató

Balaicz Zoltán

A Mindszenty emlékközpont látványterve.
nagyszabású állandó kiállításra is. A program része a botfai
Erdõdy-Hüvös Kastély felújítása és átalakítása modern za-

rándokszállássá. Emellett a látogatók részére a bíróság
mögötti területen parkolóház
is épül.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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* Múltidézés Flam rajzaival Határjáró keresztút
Jövõkép

Hagyományteremtõ szándékkal vágtak neki a keresztútnak.
– Azt mondják, ha hazulról hozzuk az érzéstelenítõt,
akkor olcsóbb…
(1995.04.05.)

Nosztalgiázók

Közel 21 km-t gyalogoltak.
– Nézzétek csak! Itt vannak a jegyek, amikor a Mókus õrs
elment helyettünk moziba, mi meg szívtunk egy jót a
Rezesben…
(1995.04.05.)

Kellemes húsvéti ünnepeket!

(1995.04.12.)

2016. március 19-én szombaton elsõ alkalommal – ám
hagyományteremtõ szándékkal
– határjáró keresztutat tartottak a teskándi plébánia hívei.
Reggel fél 9-kor a Szent
Család Templomtól indultak,
hogy a településeken található
kereszteknél Jézus szenvedésérõl elmélkedjenek.
Mezei úton jutottak el Babosdöbrétére, ahol még helyiek is csatlakoztak az ájtatossághoz. A község utcáin nagyböjti énekeket énekelve haladt
a népes menet.

A déli harangszó már a
szentmihályfai haranglábnál
érte a csoportot és a pajtaszínben eltöltött pihenõ után Hottó felé vették az irányt. A falu
temetõjében fiatalon elhunyt
képviselõtársukról is megemlékeztek.
Boncodfölde érintésével fél
5-kor érkeztek vissza Teskándra.
A közel 21 km gyaloglás,
a közös imák és stációs elmélkedések méltó befejezése a
Szent József napi szentmise
volt.

* 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 Közép-Zala nyomtatott számaiban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött alkotói éveket.

Nõnapi köszöntés Tófejen

Az urak nótával köszöntötték a hölgytagokat.
Március 9-én, délután a Tófeji Idõsek Klubjában nõnapi
ünnepség zajlott.
Bakonyiné Häring Bea köszöntõje után Virrasztó László
vette át a szót, aki a klub

összes férfi tagjának nevében
köszöntötte az asszonyokat Sebõk János: Nõnapi gondolatok
címû versével. Majd Laci bácsi
magához vette harmonikáját és
az összes jelenlévõ férfi társá-

val együtt nótáztak a hölgyeknek. Az urak nagy sikert arattak.
Eme jeles nap alkalmából
Balog Juci tanító néni is felszólalt, megköszönte a szép
elõadást nõtársai nevében és
két gyönyörû verset szavalt el:
Vajda János Húsz év múlva és
Juhász Gyula Milyen volt címû
költeményét.
Aztán a község polgármestere, Horváth Zoltán is
szólt a hölgyekhez, aki beszédében kihangsúlyozta a gyengébbik nem fontosságát az
életben és boldog nõnapot,
erõt, egészséget kívánt mindnyájuknak.
Végül az urak egy-egy szép
virággal köszöntötték fel a megjelent asszonyokat. A vidám
délutánt közös uzsonna zárta.
F.V.

Ügyes és szorgos nagylengyeli gyermekek
A tavaszi szünet elsõ
napján húsvéti játszóház várta
a gyerekeket Nagylengyelben.
Délután kicsik és nagyok festették, díszítették, ragasztották
a tojásokat. Készültek a me-

Emlékezésazelõdökre

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Kosztolányi
Dezsõ tér 1/B.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kicsik és nagyok szorgoskodtak.
sébõl ismert vidám, sárga „minyonok”, klasszikus piros tojásokra kerültek csipkés, virágos szalagok és a tojástartókból is színes, díszes kosárkákat
alkottak a résztvevõk.
A legkisebbek közben nyuszikat, csibéket színeztek és
rajzoltak. A húsvéti ágakra
akasztható tojást, nyuszit formázó kis díszek is készültek a
szorgos kezek munkája nyomán. A gyerekek kreativitását

dicséri, hogy ezekbõl néhány
esetben végül ünnepi karkötõ
vagy nyaklánc lett. Bár a
mozgalmas programot néhány
tojás bánta, jó hangulatban telt
a délután. A kicsik ettek, ittak,
játszottak és közben kedves
meglepetéseket készítettek a
családtagoknak.
A szervezõk ezúton is köszönik a segítõknek a részvételt.
S.V.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit írjunk rá…

Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az
egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer
összejönnek és jót buliznak,
hogy legyen mirõl késõbb
beszélni. A találkozásra idõpontot és helyszínt nem
egyszerû összehozni, hiszen
mindenki rendkívül elfoglalt. De hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának,
nem kell hosszú telefonhívásokba bonyolódni. Sõt,
Laci már az elején rájött,
hogy nem kell mindenkinek külön e-mailt írni, egy
kattintással egyszerûen mindenkinek el lehet küldeni
ugyanazt a levelet.
Így gyorsabban lehet
egy olyan idõpontot találni,
ami mindenkinek jó. Hiszen
mindenki egyszerre látja és
jelzi, ha neki is megfelel. A
következõ bulin István születésnapját akarták megünnepelni. Kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot.
Laci, amikor a sokadik emailváltás után elolvasta,
hogy végre a gitárt mindenki megfelelõnek találta, letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert
mondjuk ki, a fiúk néha
elég körülményesek voltak.
Nehezen jutottak egyezségre.
Már csak egy dolog maradt hátra – gondolta magában Laci – és megírta az
azóta is sokat emlegetet emailt:
– Mit írjunk Istvánnak
a gitárra?
És egy kattintással elküldte mindenkinek. István
volt az elsõ, aki válaszolt: –
A koromat semmiképp…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Egészségnap” Nagylengyelben Harmadik retró véradás Baktüttösön
Március 18-án ismét véradás zajlott a baktüttösi kultúrházban. Az esemény szervezésében részt vettek a helyi Vöröskereszt tagjai és a község önkormányzata is.
A retró jelleget a felszolgált
virsli, hurka, pogácsa, sütemény, sör és üdítõ adta. Minden megjelent véradót vendégül láttak a szervezõk eme finomságokra.

A várthoz képest szép menynyiségû vért sikerült levenni a
Vöröskereszt munkatársainak.
14 fõbõl végül 9 ember tudott
vért adni, ezzel megmentve
beteg embertársaik életét. Volt
visszatérõ önzetlen személy és
akadt új jelentkezõ is.
A következõ véradó napot
októberre tervezik a községben.
F. V.

50 regisztrált véradó van Nagylengyelben.

A véradás után jól jött az energiapótlás.

Salamon Imrét köszönti Scheiber Ildikó.
2016. március 19-én került
megrendezésre a nagylengyeli
faluházban az „Egészségnap”.
A program keretében az
egészség megõrzését szolgáló
elõadásokon, illetve általános szûrõvizsgálatokon vehettek részt
a falu lakói, valamint egészséges falatokat kóstolhattak. A
nap végeztével került sor a helyi véradók köszöntésére. A Nagylengyeli Vöröskereszt nagylengyeli szervezete részérõl Horváthné Szabó Katalin, a zalaegerszegi szervezet képviseletében Kustán Sarolta, megyei
véradószervezõ koordinátor köszönte meg a véradók segítségét.

A településen 50 regisztrált
véradó van, a köszöntésre a
meghívottaknak körülbelül a
fele tudott elmenni. 15 véradó
több, mint húsz alkalommal
segítette már a szervezet munkáját. Közülük is kiemelkedik
egy, akire a község büszke lehet, hiszen Salamon Imre már
túl van a 170. véradásán. A
kivételes segítõt Scheiber Ildikó polgármester az önkormányzat emlékplakettjével jutalmazta. A megjelent véradókat a Nagylengyeli Vöröskereszt, illetve a faluház dolgozói finom falatokkal vendégelték meg.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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ÉRTESÍTÉS ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL
Teskánd Község Önkormányzata és a Csukás István
Óvoda, Bölcsõde és Tanuszoda a
2016-2017-os nevelési évre felvételt hirdet az
óvodába.
Ideje: 2016. április 20-21. 07:00-16:00
Helye: Óvoda Teskánd Rákóczi u. 22.
Szükséges iratok:
– Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyazonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya).
– Szülõ személyazonosítására alkalmas, a szülõ nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya).
– Nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a
szülõnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik
Magyarországon.
– SNI igényû gyermek felvételéhez a szakértõi és
rehabilitációs bizottság javaslata.
– Gyermek TAJ kártyája.
– Gyermek anyakönyvi kivonata.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvodai nevelés kötelezõ azoknak a kisgyermekeknek a számára, akik
2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a nevelési év közbeni felvételi igényeiket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik
2016. augusztus 31 után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idõpontban jelezni szíveskedjenek az óvodában.
A fenti idõpontokban az óvoda nyitott, minden érdeklõdõt,
beiratkozót szeretettel várunk. Lehetõséget biztosítunk az óvodai életbe való betekintésre.

ÉRTESÍTÉS BÖLCSÕDEI
BEIRATKOZÁSRÓL
Teskánd Község Önkormányzata és a Csukás István Óvoda,
Bölcsõde és Tanuszoda
a 2016/2017-os gondozási évre felvételt hirdet a
bölcsõdébe.
Ideje: 2016. április 25-26.
07:00-16:00
Helye: bölcsõde
Teskánd Rákóczi u. 31.
Szükséges iratok:
– Gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
– Szülõ személyazonosítására alkalmas, a szülõ nevére
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya).
– Nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülõnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon.
– SNI igényû gyermek felvételéhez a szakértõi és rehabilitációs bizottság javaslata.
– Gyermek TAJ kártyája.
– Gyermek anyakönyvi kivonata.
– Bölcsõdébe elsõsorban azok a gyermekek vehetõk fel,
akiknek szülei, nevelõi, gondozói munkavégzésük, munkaerõ piaci részvételt elõsegítõ programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt, a napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják,
hogy õk és gyermekük teskándi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek (életvitelszerûen).
Az év közben jelentkezõket, csak férõhely megüresedése
esetén áll módunkban felvenni.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

I. Kalácsfesztivál Tófejen

A finom kalácsokat bárki megkóstolhatta.
Március 12-én, szombat délután került megrendezésre a közösségi házban az I. Tófeji Kalács Fesztivál.
Az eseményre több mint
30 ínycsiklandozó kaláccsal neveztek a helyi és környezõ település vállalkozó szellemû lakói.
Volt a kakaóstól elkezdve, a klaszszikus diós és mákoson keresztül, a meggyes és túrósig mindenféle finom és gyönyörû kalácskülönlegesség.
A háromtagú zsûrinek nagyon nehéz dolga volt. Fitos
Zoltánné Jutka néni, Völgyi
Vilmosné és Menyhárt László
szakértõi elbírálása után végül
Mátay Edina kalácsa nyerte el
az elsõ helyezést. A képzeletbeli dobogó másodikja a Milei
Mónika által készített finomság lett és a harmadik pedig

Léránt Attiláné kelt tésztája. A
közönségdíjat Gerencsér Lászlóné vehette át.
A fesztiváli hangulatról a település mûvészeti csoportjai
gondoskodtak. Fellépett a Szivárvány Dalkör és az Õszikék
csapata, valamint a helyi ovisok és iskolás gyerekek fantasztikus táncprodukciókkal kápráztatták el a közönséget.
Este 6 órától a hölgyek kerültek reflektorfénybe, akiket
nõnap alkalmából a jelenlévõ
férfiak egy szál virággal köszöntöttek, majd Bene Gabriella és Kossuth Gergõ zenés
mûsorán szórakozhatott a fesztivál apraja-nagyja.
A napot batyus bál zárta,
ahol a talpalávalót Holdosi Gellért húzta.
F.V.

A Napsugár Hastánccsoport tánccal lepte meg az érdeklõdõket.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kézmûves foglalkozás Petrikeresztúron Márciustól Mocorgó Babosdöbrétén
Nagy örömünkre ismét új
színfolttal gazdagodik Babosdöbrétén a közösségi élet. A
képviselõ-testület célkitûzése,
hogy minél szélesebb körben
tudjanak a faluban élõ embereknek hasznos, egyben kellemes idõtöltést biztosítani. Az
új program fõként az otthon
lévõ, kicsi gyermeket gondozó
anyukáknak, nagymamáknak
ad új lehetõséget, ami a Deák
Ferenc könyvtár segítségével
valósul meg.
Minden hónap második
csütörtökén Godina Mónika

Petrikeresztúron már hagyomány, hogy minden jeles
ünnep elõtt kézmûves foglalkozásokkal várják az alkotni
szeretõ gyerekeket és felnõtteket. Húsvét jegyében került
megrendezésre március 18-án
a petrikeresztúri kultúrházban
a gyerekeknek és felnõtteknek
szervezett kézmûves délután
(képünkön).
Számos technikát sajátíthattak el a résztvevõk. Kékkeretbe készítettek nyuszit, boj-

tos farkincával. Mûanyag poharakból varázsoltak kis tojástartó csibéket, melyek akár a
húsvéti asztal díszei is lehetnek. Míves tojásokat festettek
kicsik és nagyok akrilfestékkel
és szalvéta technikával díszítették azokat. Így azok is szép
locsolóvárókat tudtak alkotni,
akik kézügyesség híján voltak.
Aranyos nyuszis dobozokat
készítettek a gyerekek, melyet
ajándékba is adhatnak szüleiknek, szeretteiknek.

korai fejlesztõ szakember vezetésével, Horváth Ármin szavaival élve indul a buli. A foglalkozásokon mondókás, énekes, hangszeres, mozgásos feladatokkal igyekeznek a kicsiket szórakoztatni, ezáltal fejlesztve a képességeiket.
Már az elsõ foglalkozás a
babák és az anyukák elégedettségével zárult. Szeretettel várunk minden kedves érdekeltet, hogy kicsit kiszakadva a
mindennapokból kedves programon vehessenek részt!
B.B.

Új színfolttal gazdagodott a közösségi élet.

Nyusziváró készülõdés
Idén már egy héttel a húsvét elõtt szorgos kezek ügyes
kis díszekkel és ajándékokkal
várták a nyuszit. Babosdöbrétén ismét összegyûlt a lelkes
társaság, hogy jó hangulatban,
jó közösségben együtt készülhessenek a közelgõ ünnepre.
A szorgos anyukák a falugondnok segítségével elõkészültek,
hogy a gyerekek rövid idõ alatt
ötletes dolgokat készíthessenek. Többféle technikát alkalmaztak, így minden korosztály
talált magának elfoglaltságot.

A gyerekek közben persze vidáman futkároztak, hangos
gyerekkacaj zengte be a
termet.
Az önkormányzat gondoskodott arról, hogy senki ne
maradjon éhesen, szomjasan.
Itt mindenképpen meg kell
jegyezni, hogy nem múlhat el
a faluban közösségi esemény,
hogy ne kerüljön finom házi
sütemény az asztalra. Az est
végén mindenki felpakolva
ajándékokkal tért haza.
-b-

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!
Szorgos kezek készítették a díszeket.
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Megújul a lõtér épülete Teskándon
Sikeresen vettek részt a Spiritusz programban
A Zalai Falvakért Egyesület szervezésében 3 éve elindult Spiritusz program a
helyi közösségek fejlesztését,

az együttmûködési készség
javítását, a helyi ügyekben való
tudatos közremûködést tûzte
ki céljául. A Norvég Civil Alap

Asztalitenisz és ulti…
Verseny Nagylengyelben
2016. február 27-én 10 órai
kezdettel került megrendezésre a nagylengyeli faluházban
az Asztalitenisz- és ultibajnokság az önkormányzat és a
sportkör közös szervezésében.
Az asztalitenisz versenyen
összesen húsz versenyzõ indult, két korosztályban: gyermek és felnõtt kategóriában. A
környékbeli településekrõl is
érkeztek sportolni vágyó jelentkezõk. Elsõként a gyermekek bajnoksága került lebonyolításra, amelyben a következõ
végeredmény született: 1. Gombócz Márton, 2. Németh Zsombor, 3. helyezett Kocsis Martin.
Késõ délután ért véget a
felnõttek versengése, ahol a

helyezések az alábbiak szerint alakultak: 1. Babati Ferenc, 2. Csizy Tamás, 3. Szabó
Roland.
A sportkör keretein belül
megalakult az ulti klub. A frissen létrejött csapat 6 fõ részvételével kezdte meg mûködését, akik rögtön össze is mérték tudásukat és szerencséjüket. A kártyaparti helyezettjei:
1. Gyõrfi Zoltán, 2. Füle Tibor,
3. Gombos Péter.
A faluház munkatársai, valamint lelkes segítõik meleg
étellel, finom pogácsával és
frissítõvel kínálták a résztvevõket. A szervezõk jövõre is szeretettel várják a versenyezni,
sportolni vágyókat!

Az asztalitenisz verseny felnõtt résztvevõi.

A fiatalok megkapták használatba az egykori lõteret, melyben
vizesblokkot is szeretnének kialakítani.
által támogatott programba 15
zalai kistelepülés közössége
nevezett be, köztük a Teskándért Egyesület is.
– Nagyon örültünk a számunkra szimpatikus programoknak. A projektindító összejövetel 3 éve volt Zalaszentgyörgyön és idén március 19én a Rezi Faluünnepen zárult a
program. Az egyik összejövetelt õsszel nálunk tartottuk: a
Kemence-házban
egyesületünk adott helyet a Csendes
attitûdök korunk ifjúságában
szabadegyetemi
elõadásnak.
Az elmúlt 3 évben több, a település életét feldolgozó filmet készítettünk a falunapról,
hídavatásról, szemétszedésrõl
kosárkötésrõl, fánkkészítésrõl,
fõzõklubról vagy tojásfestés-

rõl. A filmjeink közül ötöt március 5-én a Kocsmatévé program keretein belül levetítettük
és hamarosan az Interneten is
közzétesszük õket – foglalta
össze Tóth Bálint, a program
egyik koordinátora.
A program egyik célja,
hogy a résztvevõ közösségek
különbözõ helyi ügyek mellett
is kiálljanak: Teskándon a fiatalok megkapták használatba
az egykori lõteret, ahol az
Ifjúsági Klub bõvítését tûzték
ki célul. A fiatalok elõbb kitakarították az épületet és a
területet, melyhez vizesblokkot szeretnének kialakítani. Az
önkormányzat minden segítséget megad a lõtér megújulásához.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
Közép-Zala

Megalakult az ulti klub, s mindjárt háziversenyt rendeztek.
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Az akció a megjelenéstõl 2016. április 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

Minõségi hússertések, hasítva eladók,
elõjegyezhetõk
Zalaszentivánon.

Ár: 520 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

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

