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Idõseket köszöntöttek Petrikeresztúron
Petrikeresztúron
hagyomány, hogy minden évben
tavasszal köszönti a település
önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt helyi szervezete
a falu hatvan év feletti lakosait.
Idén április 8-án, pénteken
délután várták a szépkorúakat
a petrikeresztúri kultúrházba,
ahol a helyi gyerekek, fiatalok,
felnõttek és a Dalkör tagjai
színvonalas, vidám mûsort adtak elõ köszöntésükre. A szépen feldíszített nagyteremben
a helyi táncos lányok a tavaszváró táncukkal fokozták a
hangulatot.

A Zalaszentmihályi Nótakör nagyszerû hangulatot teremtett.

Ízletes vacsorával, pogácsával és sokféle finomabbnál,
finomabb süteménnyel készültek a helyi asszonyok.
Borvári Lili polgármester
asszony köszöntötte a település idõseit, megköszönte aktív
közösségi szerepvállalásukat a
faluban, a korábbi munkahelyeken és buzdította õket,
hogy a kor elõrehaladtával is
maradjanak minél aktívabbak,
vigyázzanak egészségükre és vegyenek részt a családok, a közösség életében, adják át
tudásukat,
bölcsességüket,
(Folytatás a 2. oldalon)

Pethõhenyén bontott tetõcserép
kb. 1700 db, kúpcserép kb. 60 db eladó
Ár megtekintés után, megegyezés alapján. Májusban kerül bontásra.
Érdeklõdni: 20/9530 842 • 30/378 4465
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Idõseket köszöntöttek Petrikeresztúron
szor adtak, de ezzel szeretnék
õket buzdítani a további donációra.
Köszöntötték Varga Imréné Emit, aki húsz éven át látott el a feladatokat a helyi
Vöröskereszt élén. Áldozatos,
szorgalmas munkájának sokat

köszönhet a település, a közösség.
Minden résztvevõ kis ajándékot kapott, egy szép színes
bögrét és egy kézzel varrott
textilszívet, mely a szeretet, a
megbecsülés, az összetartozás
jelképe.

Teskándra költözött a színház
Méltó módon köszöntötték az idõseket.
(Folytatás az 1. oldalról)
szeretetüket és minél több
idõt töltsenek unokáikkal, dédunokáikkal.
Majd megérkezett az este
vendégfellépõje, a Zalaszentmihályi Nótakör, tagjai Csordás István vezetésével fantasztikus hangulatot varázsoltak. A
közönség együtt énekelte a
16 fõs férfikarral a kedvenc
nótáikat, katonadalokat. A vidám percek alatt többen meghatódtak, amikor elénekelték

szüleik, egykori szerelmük
kedvenc nótáját. A dalok régi
emlékeket, kellemes perceket
idéztek.
Az est során került sor a
Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetének szervezésében
a véradók köszöntésére. Háriné Vida Hajnalka beszédében elmondta, hogy most
olyan véradókat jutalmaztak motiváció céljából, akik
még nem jubileumi véradók, többségében néhány-

A kulturális élet színesítése
érdekében a Hevesi Sándor
Színház három egyszemélyes
elõadást vitt Teskándra, amit a
helyi önkormányzat támogatott. Ebbõl kettõ lakásszínházas monodráma, a Szeretik
a banánt, elvtársak? és az
Asszony a fronton, a harmadik
pedig egy tantermi deszkaelõadás, a Peter.
Április 8-án a Szeretik a
banánt, elvtársak? címû darabot láthatták az érdeklõdõk a
Kemence-házban. Az elõadásra
sokan voltak kíváncsiak, ezért
már elõvételben több kedvezményes jegy elkelt. Mások az
elõadás elõtt váltották meg a
belépõt, így szinte az összes
szék megtelt. Ez a monodrá-

ma Róbertrõl szólt, akinek az
elbeszélésén keresztül megismerhetjük, hogy milyen
volt felnõni, Romániában a
Ceauºescu-érában. A monodrámát Szakály Aurél mesélte el,
a másfél órás elõadás sikerét a
többszöri visszatapsolás igazolta.
Április 20-án a Peter-t nézhették meg az érdeklõdõk,
míg május 4-én az Asszony a
fronton került színpadra. A
helyieknek ez nagy lehetõség,
mivel úgymond a „Színház házhoz ment”. A sikerre való tekintettel lehetséges, hogy a
következõ színházi évadban is
lesznek majd egyszemélyes
színdarabok Teskándon.
T.B.

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

A Peter után közös fotóra is összeálltak a résztvevõk.

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

www.zalatajkiado.hu
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Egy éve alakult a Böde Faluért Egyesület
A Böde Faluért Egyesület
egy éve, áprilisban tartotta
alapító ülését. 14 fõvel kezdte
meg mûködését, mára már
több, mint 26 a tagok száma.
Az elnöke Gyalogné Lakatos
Ildikó. Fõ céljukként rendezvények szervezését és a pályázatokon való részvételt tûzték ki.
Mára már több programot is
szerveztek, köztük az adventi
idõszakban, mellyel nagy sikert arattak. Ezután megrendezték a farsangi mulatságot,
melyben régi hagyományokat
elevenítettek fel. Fontos lett
számukra, hogy minél több
szokást idézzenek fel, ismertessenek meg a fiatalabb generációval. Tavasszal több kirándulást is terveznek. Ellátogatnak többek között Dobronakba (Szlovénia) a méltán híres
orchidea parkba. Az utazáson
nem csak bödei lakosok vesz-

nek részt, mivel nagy volt az
érdeklõdés a szomszédos falvakból is, közel 50 fõ jelezte
részvételi szándékát. A késõbbiekben az önkormányzattal
összefogva szeretnék megrendezni a gyereknapot, a falunapot. Õszre is terveznek programokat, többek között sütõfõzõ tanfolyamot. Együtt szeretnének mûködni a sportegyesülettel és az Agár Mustrát
szervezõkkel is.
A pályázati lehetõségeket is
igyekeznek kihasználni, mivel
nagy részük civil szervezetek
számára van kiírva. Ez év januárjában is sikeresen pályáztak, és pénzt nyertek mûködésük fenntartására. Jelenleg
játszótér kialakítására pályáztak. A továbbiakban az önkormányzattal együttmûködve
szeretnének több pályázati lehetõséget is kihasználni a helyi

Szeretnék, ha a jövõben még többen csatlakoznának hozzájuk.
értékek megõrzésére, szépítésére. Szeretnék, ha a jövõben még
többen csatlakoznának hozzájuk, ezzel is erõsítve egy olyan

csapatot, amelynek tagjai tenni szeretnének a falu közösségi életének fellendítéséért.
Darabos Diána

Temetõi felújítás Nemeshetésen
sen áldoz egy keveset azért,
hogy ez a hely méltó módon
õrizze emléküket, tisztelegjen
az elõtt, amit hátrahagytak az
itt élõknek.
A temetõ felújítását, az elõzõ év megfontolt gazdálkodásának köszönhetõen, az önkormányzat finanszírozta.
A bejáratot immár egy méltóságteljes kovácsoltvas kapu õrzi.
A terület a keleti oldalon
egy új úttal bõvült, mely immár könnyebb elérhetõséget
biztosít azok számára, akik a
bejárattól távolabb esõ sírhelyeket gondozzák. Egyben a
temetkezések egyszerûbb lebonyolítását is lehetõvé teszi.
A ravatalozó környéke új
térburkolatot kapott, melynek
tervezését és kivitelezését is a
Göcsej Flaszter Kft. végezte.

Még a tavalyi évben egy
hektárnyi területen szelídgesztenye ültetvény került kialakításra a temetõ keleti oldalán,
mely járulékosan ugyan, de
szebbé teszi annak környezetét.
Két éve a temetõhöz vezetõ
utca egész hosszában oszlopos
gyertyán csemetékkel gazdagodott, így hamarosan büszke
fasor vezet majd végig a kanyargós utcácskán.
A munkák nagy része a
Start közmunka program keretein belül foglalkoztatottak bevonásával zajlott. Külön köszönjük a részvételt mindazoknak akik társadalmi munkával
vagy esetenként erõgépeik
rendelkezésre bocsájtásával segítették a munkát!
G.Sz.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!
A temetõ felújítását az önkormányzat önerõbõl oldotta meg.
Áprilissal bezárólag befejezõdtek azon munkák, melyek
célzottan vagy járulékosan
a nemeshetési temetõ és a
hozzá tartozó ravatalozó és

parkoló megszépítését szolgálták.
A temetõ a legtöbb nemeshetési lakos õseinek nyughelye, így aztán mindenki szíve-

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330
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* Múltidézés Flam rajzaival Az Éhezõk diadala Petrikersztúron
Igaz lélek

– Hazudtam, paráználkodtam, mértéktelen voltam
evésben-ivásban…jogtalanul igényeltem vissza az áfát…
(1996.01.17.)

A Magyar Kultúra Napján

– Gyere, veszünk itt a Shopping Centerben Dzsiájdzsót a
gyereknek, bekapunk egy hamburgert, aztán megnézzük a
Pocahontast.
(1996.01.24.)

Privatizáció(h)

Megindító, elgondolkodtató anyag.
2016. április 17-én délután
a petrikeresztúri kultúrházban
Merkli Ferenc vasszécsényi
plébános színdarabja az Éhezõk diadala került elõadásra. A
plébános tavaly nyáron írta a
darabot és falujából, a környezõ falvakból keresett amatõr
szereplõket. A csapat Petrikeresztúron kilencedik alkalommal adta elõ megindító, elgondolkodtató darabját. A közönség meghatottan fogadta a
darabot, többen voltak, akik
maguk is éltek a negyvenes
évek borzalmai között és saját emlékeik is megindították õket.
A darab Szent Maximilian
Kolbe ferences rendi szerzetes
életének utolsó napjairól és
vértanúhaláláról szól. Kolbe
atyát 1941. február 17-én újra
letartóztatták, mivel rádióján
németellenes mûsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és

ukrán üldözötteket bújtatott,
illetve menekülésüket segítette. Elõször a varsói központi
börtönbe szállították, majd az
auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Õ volt a
16670-es számú rab. A darab
életének utolsó napjait mutatja be, amikor Kolbe atya önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett. A
tíz foglyot egy félig földbe
ásott bunkerbe zárták össze,
hogy lassú éhhalál végezzen
velük. A bunkerbõl mindvégig
hallatszott az imádság és az
ének, amit Kolbe atya vezetett
a halálraítéltek között. Két hét
után már csak õ volt életben
(böjthöz szokott szervezete
bírta az éhezést). Nagyboldogasszony vigíliáján egy injekcióval oltották ki életét. Franciszek Gajowniczek túlélte a
tábort, 1995-ben hunyt el.

www.zalatajkiado.hu
– Ne itassa az egereket, Rozi néni! Magának aztán igazán
mindegy, kinek a kukáit turkeszolja!...
(1996.02.07.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 éveket.

2016. április
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Sikeres fiatal gazdálkodók Rámban
A Babosdöbrétéhez tartozó
Rámban él egy család, amelynek tagjai fiatalon belevágtak a
gazdálkodásba. Losonczy Laura és férje, Salamon Norbert
2011-ben költöztek a kicsiny
településre. Azóta megszületett elsõ gyermekük, a most fél
éves Hanga Luca. A mindennapjaikról és a sikeres gazdaságukról beszélgettünk Laurával.
– Miért Rámban telepedtek le?
– Mindketten 2010-ben végeztünk Keszthelyen, a Pannon Egyetem agrármérnöki szakán. Én Lentibõl származom,
Norbi pedig zalaszentgróti.
Tudtuk, hogy szeretnénk állatokat tartani, az élet úgy hozta,
hogy aztán ebbõl kell megélnünk. Zalaegerszegen, a városban nem szerettünk volna lakni. Elkezdtünk keresgélni és
mivel Rám körülbelül mindkettõnk szülõvárosához hasonló távolságra van, ráadásul a
házhoz nagy földterület is
tartozott, ezt választottuk.

– Jelenleg milyen állatokat
tartanak?
– Vannak kecskéink, birkáink, mangalicáink, tyúkjaink
és hobbi célra – mivel régen
lovagoltam – egy lovunk.
– Milyen termékeket készítenek?
– A szabadtartásban lévõ
tyúkok tojásait eladjuk. Ezen
kívül lekvárokat, szörpöket és
savanyúságokat készítek, amiket a Zalaegerszegen lévõ Napos Oldal kistermelõi boltunkban értékesítünk.
– Gondolom, ezzel a sok
állattal vannak további tervek, célok.
– Tervezzük a kecskék tejének feldolgozását, amihez persze külön helyiséget alakítunk
ki. Sajtot és mindenféle tejterméket fogunk elõállítani. A mangalicákból füstölt árut, hurkát,
kolbászt és egyéb termékeket
szeretnénk gyártani. Mivel a
birkáink száma még nem elegendõ, így azok tejének feldolgozását csak jövõre tervezzük.

Rámban talált otthonra a Salamon-család.
Mindezeket nem csak az üzletünkben kívánjuk értékesíteni,
hanem különféle termelõi piacokra is szeretnénk eljutni.
– Hogy sikerült mindezt
létrehozni?
– A 2014-ben meghirdetett
fiatal gazda pályázaton indultam, ahol sikerült nyernem. Az
összeget 2015-ben kaptuk
meg, amibõl aztán megvettük
az állatokat.

Laura és Norbi jó példa
lehet minden fiatalnak. Szinte
a semmibõl kezdték és mára
jól mûködõ gazdaságot sikerült felépíteniük. Mindennapjaikat idilli vidéki környezetben – sok kutyával, macskával
és mindenféle háziállattal –
boldogan élik. Igaz a mondás,
hogy a sok munka meghozza
gyümölcsét.
F.V.

Továbbjutott az Õszikék Dalkör
szeretettel fogadták õket, ellátva sok-sok tanáccsal.
A háromnapos középdöntõ
mellett jutott idõ a kikapcsolódásra kirándulásra és fürdõzésre is. A csapat Harkányból
ellátogatott Pécsre, ahol kisvonatra szállva városnézésre indultak. Voltak a Zsolnay és
Marcipán Múzeumban, valamint sok-sok nevezetességet
fedeztek fel.
A kísérõk, szurkolók külön
kiemelték, hogy a tófeji asszonyok elõadása igazán jól sike-

rült. Sok nívós és színvonalas
produkció volt látható, amibe
az Õszikék Dalkör énekes mûsora nagyon beleillett.
Mindenki nagyon jól érezte
magát ezen a három napon,
elmondásuk szerint a siker
gyógyír a betegségre és inspirálóan hat a jövõre tekintettel.
Ezt támasztja alá, hogy a hölgykoszorú a júniusi országos döntõn kívül már készül a Gyõri
Nyugdíjas Találkozóra is, ahol
szintén megmérettetik magukat.
F.V.

Az Õszikék Dalkör zalai népdalcsokorral jutott be a döntõbe.
A tófeji Õszikék Dalkör
április 16-án, Harkányban részt
vett a IV. Országos Nyugdíjas
Ki mit- tud? középdöntõjén,
ahol zalai népdalokkal álltak a
zsûri elé. Az asszonyok elõadása sikeres volt, hiszen bejutottak a június végén megrendezésre kerülõ döntõbe. Az élményekrõl, a versenyrõl beszélgettem a dalkör tagjaival,
valamint az õket elkísérõ és
lelkesen bíztató helyi fánksütõ
asszonyokkal.
Legelõször Olasz Jánosnét,
felkészítõjüket említették meg.
Elmondásuk szerint az õ mun-

kája, segítsége volt a kulcs a
sikeres szerepléshez, sokat
köszönhetnek neki. Valamint
külön hálásak a Tófeji Önkormányzatnak a finanszírozásért
és a támogatásért.
A hölgyek boldogan folytatták az élménydús utazás beszámolóját. Az elsõ nap megilletõdve érkeztek meg a helyszínre, hiszen az Õszikék csak
pár hónapja állt össze és kezdte meg a felkészülést a versenyre. Azonban kellemesen
csalódtak a már rutinos versenytársak hozzáállásán. Az ismerkedõ esten barátsággal és

A dalkör és a szurkoló fánkos csapat pécsi városnézésen is
részt vett.
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Fiatalok hete a megyeszékhelyen
Április 11-15., hétfõ és péntek között került sor Zalaegerszegen a Fiatalok Hetére, amely
az általános iskolás, a középiskolás és az egyetemista generációt mozgatta meg.
A részletekrõl elõtte sajtótájékoztatón számolt be Balaicz
Zoltán polgármester, a rendezvény fõvédnöke, valamint a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete, a Hallgatói Önkormányzatok, valamint a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat vezetõi.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: mivel szeretnék,
hogy Zalaegerszeg ne csak a
múlt és a jelen, hanem egyben
a jövõ városa is legyen, ezért
kiemelten kell támogatni a város jövõjét jelentõ fiatalokat,
az utánunk következõ nemzedékeket. A fiataloknak érezniük kell, hogy számítanak rájuk,
megbecsülik õket. Elmondhatják a véleményüket, megfogalmazhatják a kritikáikat és javaslatokat tehetnek. A felnõtteknek az a feladatuk, hogy vegyék õket komolyan, hallgassák meg az ötleteiket, és próbálják is megvalósítani azokat,

hiszen így váltható valóra a
nemzedékek összefogása Zalaegerszeg érdekében!
A Fiatalok Hetének elsõ
napjai az egyetemistákról szóltak. A korábbi Fõiskolás Fesztivál új nevet kapott, hiszen
2016. január 1-tõl mindhárom
Zalaegerszegen jelen lévõ felsõoktatási anyaintézmény egyetemi rangot kapott (Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara, Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központja, Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és
Kutatási Intézete). Így most elsõ alkalommal szervezték meg
a Zalaegerszegi Egyetemi Napokat (ZEN). Ezen szakmai
elõadásokkal, sportversenyekkel, start-up és közgazdasági
délutánnal, fõzõversennyel, könynyûzenei koncertekkel, valamint egy jótékonysági futással
várták az érdeklõdõket. Utóbbi
nevezési díjaiból az egyetemisták a Zala Megyei Kórház onkológiai osztályának „Akarattal
és Hittel” Alapítványát támogatják.

Balaicz Zoltán polgármester a diákok képviselõivel.

A Zalaegerszegi Egyetemi Napok ünnepélyes megnyitója Vadvári Tibor alpolgármesterrel.
A Fiatalok Hetének utolsó
napjai az általános és középiskolás diákokról szóltak, hiszen
már ötödik alkalommal került
sor a Zalaegerszegi Városi Diáknapokra. A szerdai nap a hagyományos hatalomátvétellel
indult a Városházán, amikor az
adott napra a diákpolgármester átvette Zalaegerszeg irányítását a felnõtt polgármestertõl.
A jelképes gesztus után a felnõtt vezetés közgyûlésen hallgatta meg a fiatalok felvetéseit.
A zalaegerszegi diákönkormányzat tagjai másnap látványos villámcsõdületre és játé-

kos vetélkedõre invitálták diákokat.
A programok részben az
Emberi Erõforrások Minisztériumának, valamint a Család,
Ifjúsági és Népesedéspolitikai
Intézet támogatásával valósultak meg. A pályázati háttérmunkát a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület segítette. Köszönet a szervezõ fiatalok mellett Fentõsné Belléncs
Andrea ifjúsági szakreferensnek, valamint a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központnak, Flaisz Gergõ igazgatónak és Farkas Szabinának!

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!

2016. április
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Találkozó a pusztaedericsi klubban
Április 14-én, csütörtökön
újabb közös klubnapra került
sor Pusztaedericsen, ahol szíves szeretettel fogadták a helyiek a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény pusztaszentlászlói
klubjának legaktívabb tagjait.
Bár a távolság nem túl sok
a két település között, de sem
a közlekedés, sem az idõs korból adódó nehézségek nem teszik lehetõvé a gyakori találkozást. Ezért is volt nagy öröm a
tagok és a dolgozók részérõl
az összejövetel, hiszen így a
sok régi baráti, munkatársi és
hegyi kapcsolat újra életre kelhetett. Kitûnõ lehetõség volt
ez a kellemes nap a visszaemlékezésre, valamint egy derûs,
beszélgetõs, sétálós együttlétre. A pusztaedericsi klubvezetõ, Kurucz Istvánné és munka-

Fõzni jó!
Azok az évek…

Jó kedvben és az emlékek felidézéseben nem volt hiány.
társai nagy szeretettel fogadták a vendégeket, akiket Megla
Rita gondozónõ kísért el. Az
idõsek szállításában pedig a
pusztaszentlászlói polgármester nyújtott segítségét.

A vidám hangulatú délutánon az idõsek a finom uzsonna elfogyasztása mellett boldogan idézték fel a közös emlékeket.
F.V.

Könyvbemutató és ételkóstoló Baktüttösön
Április 9-én a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében Gaál Zsuzsa tartott könyvbemutatót Az Õrség
ízei címû könyvérõl Baktüttösön.
A szerzõ beszélt a régi õrségi paraszti konyhák fõ alapanyagairól, mint például a csutri (karórépa), a hajdina, a kukorica, vagy a tarlórépa. Az érdekes elõadás után a megjelenteknek lehetõsége is nyílt az említett – ma már különlegesnek
számító – finomságokat megkóstolni.
A közönség szívesen falatozott az írónõ által készített rétesekbõl, kelt tésztákból, kukoricamáléból és szörpökbõl.
(f.v.)

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

mxm lakberendezés rovata

Az elõadás után lehetõség nyílt a szakácskönyv megvásárlására és beszélgetésre a szerzõvel.

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti

havilap

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!

www.zalatajkiado.hu

Izabell együtt él szüleivel, korábban nem érdekelte a fõzés, de az utóbbi hónapokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg ennek az is az oka, hogy édesanyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és árgus szemekkel figyeli a fõzés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges eszközöket már nyújtja is. Izabell a profi séfek útmutatása alapján a fõzéshez használt eszközök használatának
megtanulását tartja fontosnak. Nap, mint nap gyakorol. Az ehhez szükséges edényeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy teherbírású, extra méretû fiókokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a következõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bármit megtalál, amire szüksége lehet. Azért nem mindenki örül Izabell konyhahasználatának. Ez akkor derült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemekkel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõle a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.
Eközben apa majd szívrohamot kapott, mert észrevette, hogy a 18 hónapos
Izabell kezét most bizony
keményen be fogja csípni a
fiók.
Mert apa elfejtette, hogy
ez a fiók az utolsó 5 cm-en
megáll, és szépen lassan
hangtalanul bezárja magát.
Így Izabellnek bõven maradt ideje, hogy elvegye a kezét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Tavaszköszöntõ Nagylengyelben
Április 23-án, egy szép tavaszi délutánon rendezték meg
a már hagyományosnak számító
Tavaszköszöntõ mûsort Nagylengyelben. A helyi óvoda által
összeállított program során fellépett többek között a Zahirah
hastánccsoport, akik egy látványos legyezõfátylas és egy dobszólós táncot mutattak be. A
nagylengyeli kislányok egy pörgõs charleston koreográfiával
örvendeztették meg a vendégeket.
Az óvodások közül a legkisebbektõl a legnagyobbakig
mindenki szerephez jutott. Tavaszvarázs címmel a kis- és középsõ csoportosok igazi tavaszi
hangulatot varázsoltak a színpadra, versekkel, dalokkal, virágokkal és különbözõ kellékek-

kel. Szintén a kisebbek mutattak
be színes karikák segítségével
egy vidám táncot.
A mûsor fináléja egy különleges produkció volt, amelyben ovisok, szüleik és az óvó nénik közösen léptek fel. A délután
extra fellépõje Balázs Henriett
énekes volt, aki magyar és külföldi slágerekkel örvendeztette
meg az egybegyûlteket.
A program során a belépõkbõl, valamint a tombola- és zsákbamacska eladásból összegyûlt
teljes összeget a helyi óvoda javára fordítják. A szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet
mondani mindenkinek, aki hozzájárult a kellemes délután létrejöttéhez és a vidám hangulathoz.
S.V.

Nagylengyelben is szedték
Az országos programhoz
csatlakozva, de más idõpontban Nagylengyel is kivette a részét az idei „Te Szedd!” szemétszedési akcióból. A lelkes kis
csapat párosával bejárta és
megtisztította a települést és a
környezõ területeket. Emellett
szebbé tették a faluház és az
óvoda udvarát, füvet nyírtak,
bokrokat metszettek. Bár az akció során jó pár szemetes zsák
megtelt, a résztvevõk örömmel
tapasztalták, hogy a cigaretta
csikkeket, valamint néhány eldobott mûanyag palackot, fém-

dobozt és papír zsebkendõt leszámítva kevés szemét van az
utcákon és a község környékén.
A szervezõk remélik, hogy
egyre inkább tudatosul a helyiekben és a falun keresztül átutazókban, hogy fontos a környezet védelme és érdemes
megõrizni annak rendezettségét, tisztaságát.
A résztvevõk által nyújtott
aktív közremûködést a faluház
dolgozói harapnivalóval és frissítõvel hálálták meg és ezúton
is köszönik a segítséget.
s.v.

Szórakoztató programot állítottak össze.

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
A nagylengyeliek sem maradtak ki az akcióból.

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

www.zalatajkiado.hu
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Javult a rendõri munka megítélése
A Zala Megyei Közgyûlés
április 28.-iki ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Zalában a regisztrált bûncselekmények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt feladatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a horvát-magyar határszakaszon
jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közlekedési útvonalak kiemelt ellenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõsen nõtt a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök szá-

ma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tevékenységérõl, kiemelve a zalai feladatellátást, Lendvay Miklós megyei igazgató adott tájékoztatást. Kiemelte az elmúlt év elején esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialakulását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült terméskiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõvített létszámmal mûködõ falugazdász hálózat lehetõvé teszi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, melynek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.

www.zalatajkiado.hu

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelõs helyettes államtitkára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen bemutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek találhatók egyebek mellett.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatást

adott a megye területén mûködõ ellátórendszerrõl.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a közgyûlés tájékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munkáról, valamint rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosította 2016. évi költségvetését.
A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.
Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,
kimagaslóan magas fizetés.
Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,
hatékony kapcsolattartás az
építõanyag kereskedésekkel.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria

Közép-Zala
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Termelõi piac nyílt
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében helyi termelõi
piac nyílt Zalaegerszegen.
A termelõi piacon egyebek
mellett szörpöket, lekvárokat,
növényi olajokat, sajtokat, aszalt
gyümölcsöt, húsárut, tojást, fûszernövényeket kínálnak majd.
Mivel estig nyitva lesznek, azok
is felkereshetik a termelõi piacot, akik napközben dolgoznak.
A zalaegerszegi helyi termelõi piac minden hónap második
csütörtökén, 14:00 és 18:00 óra
között tart nyitva. Helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl, saját
gazdaságból származó alapanyagokból elõállított minõségi,
egészséges, feldolgozott élelmiszeripari termékeket (pl.: sajtokat és egyéb tejtermékeket, lek-

várokat, savanyúságokat, mézeket és egyéb méhészeti termékeket, aszalványokat, növényi
olajokat, olajos magvak õrleményeit, kolbászokat, szalámikat,
gyümölcsleveket, szörpöket, szirupokat, tojást), valamint helyi
kézmûves termékeket lehet vásárolni.
Érdeklõdni az alábbi elérhetõségeken lehet:
Helyi kistermelõk: Fejér Eszter, NAK élelmiszeripari referens, Tel.: 30/496-6090, fejer.
eszter@nak.hu, dr. Szili-Fodor
Dóra, NAK vidékfejlesztési referens, Tel.: 70/436-5329, fodor.
dora@nak.hu Helyi kézmûvesek: Németh Erzsébet, az önkormányzat turisztikai és szervezési szakreferense, Tel.: 92/
502-172, nemeth.erzsebet@ph.
zalaegerszeg.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

2016. április
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Jól szerepeltek a tófeji birkózók
A Tófeji Kerámia SE birkózói az elmúlt hetekben kimagasló eredményeket értek el a
sportágban. Szanati József edzõ
számolt be az eredményekrõl.
Március 19-én a lányokkal
részt vettek a pestszentimrei
leány diákolimpia országos
döntõben, ahol 3 bronzérmet
és két ötödik helyet szereztek
diák és serdülõ korcsoportban. A diákoknál Zsebeházi
Andrea, Erdélyi Viktória 32
kg-ban és Tóth Ramóna a 65
kg-os súlycsoportban lett harmadik. Serdülõ korcsoportban

ötödik helyezést 52 kg-ban
Zsebeházi Marianna, 60 kgban pedig Magasházi Mercédesz ért el. Ezen kimagasló
eredményeknek köszönhetõen
is a birkózó szövetség 3 lányt
behívott a budapesti válogatott
edzõtáborba: Zsebeházi Andreát és Mariannát, valamint
Erdélyi Viktóriát.
A fiúknál április 2-án Püspökladányban a 2005-06-os
születésûek diákolimpia országos döntõben a 23 kg-os
Orsós
Bálint
ezüstérmet
szerzett.

Férfinap Pusztaedericsen
Pusztaedericsen hagyományõrzõ kezdeményezésként tartották meg az elsõ Férfiak-fiúk
napját az április elsejét követõ
legközelebbi szombaton.
Az érkezõ urakat a képviselõ-testület hölgy tagjai fogadták borral és süteménnyel. Az
eseményen jókedvben és jó
hangulatban nem volt hiány. A
szervezõk természetesen nem
csak a fiúkat várták, szép számmal vettek részt lányok is a
programon, hogy aztán közösen élvezhessék a Söjtöri Amatõr Színjátszók fergeteges
mûsorát, amely szinte az egész
estét kitöltötte. A közönség

nagyszerûen szórakozott a Szenesember címû bohózaton és
a nosztalgia slágerekbõl álló
kosztümös zenés-táncos összeállításon.
Végül az urak számára
szánt kis csemege következett
– Bertókné Beke Erzsébet kánkánja – amellyel nagy sikert
aratott.
Gál Lászlóné polgármester
asszony elmondta, hogy ugyan
az idén még csak egy estére
sikeredett e remek program,
jövõre szeretnének egy kicsit
gazdagabb fél, vagy egész napos Férfinapot tartani.
F.V.

Elsõ sorban Erdélyi Viktória, Zsebeházi Andrea, Tóth Ramóna,
hátsó sorban Zsebeházi Marianna, Szanati József (edzõ),
Magasházi Mercédesz.

Erdélyi Szilárd az 5. helyen végzett 58 kg-ban.
Április 8-án, Budapesten
rendezték a 2003-04-ben született versenyzõk számára az
országos diákolimpiát. Itt az
58 kilósoknál Erdélyi Szilárd
az 5. helyen végzett.
Mivel a diákolimpián a gyerekek nem csak egyesületüket, hanem az iskolájukat is
képviselik, ezért ritka, hogy
egy sportágban ennyi pontot
szerezzen egy oktatási intézmény, mint amennyit a Tófe-

A söjtöri amatõr színjátszók színvonalas és vidám mûsorral
szórakoztatták a közönséget.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

ji Kincskeresõ Általános Iskola.
A birkózók jelenleg a korosztályos magyar bajnokságokra
készülnek, amelyek Karcagon
és Újpesten kerülnek megrendezésre. A megmérettetésekre
edzésekkel, területi versenyekkel,
valamint háromnapos regionális
edzõtáborral készülnek, melyet
április végén szervez a Magyar
Birkózó Szövetség Kaposváron.
F. V.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Az akció a készlet erejéig tart!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

Gyermek belépõ: 1 000 Ft
(3-14 éves korig)

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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.

Ha elolvasta, adja tovább!
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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

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

www.zalatajkiado.hu

