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(Folytatás a 2. oldalon)

Mit tegyen a szülõ, ha már
korábban szeretne visszamen-
ni dolgozni, de nincsen a kö-
zelben a nagymama és nagy-
papa, hogy segítse a kicsi gon-
dozását? 10 évvel
ezelõtt gondolták úgy a tele-
pülés vezetõi, hogy segítenek
megoldani a helyzetet és böl-
csõdei részt alakítottak ki az
iskola egyik szárnyában. Az is-
kola is támogatta a kezdemé-
nyezést, hiszen tudják: a böl-
csõdésbõl óvodás, az óvodás-
ból iskolás lesz. Az intézmény-
ben május 27-én jubileumi
ünnepséget tartottak, ahol az
egykori és jelenlegi bölcsõdés
társak, barátságot kötött szülõk
is újra üdvözölték egymást. Az
eltelt idõszakot egy kis arc-

Teskándon

Tíz éves lett a teskándi bölcsõde
képcsarnok formájában mutat-
ták be, amin minden gyerek
megtalált bölcsis önmagát.

– Kedves volt bölcsiseink,
kolléganõim nevében is öröm-
mel köszöntelek benneteket és
boldogok vagyunk, hogy ilyen
sokan visszalátogattatok hoz-
zánk. 10 évesek lettünk, az el-
telt idõszak alatt 166 kisgyer-
mek járt a teskándi bölcsõ-
débe. Együtt örültünk az elsõ
kimondott szavaknak, a min-
dennapok apró sikereinek és
mosolyt csalt az arcunkra egy-
egy vicces kifejezésük és
örömmel láttuk személyiségük
kibontakozását. Az elsõ bölcsõ-
déseink most hatodik osztály-
ba járnak. Az intézményegyüt-
tes révén abban a különleges

helyzetben vagyunk, hogy lát-
hatjuk õket felnõni, büszke-
séggel tölt el bennünket is, ha
halljuk sikereiket, rangos ered-
ményeiket. Jelenleg 14 bölcsõ-
désnek és hat idõszakosnak
biztosítjuk a fejlõdését, a szük-
séges családias légkört. A leg-
kisebb gyerekünk 27, a legna-

gyobb 42 hónapos, legkedve-
sebb mondókáikkal készül-
tek – szólt a megjelentekhez

bölcsõdei egy-
ségvezetõ, majd felkonferálta
a bölcsisek erre a napra ösz-
szeállított mûsorát. Õket köve-
tõen a Csukás István Általános

Böröcz Rita

Az apróságok kedvenc verseiket adták elõ a születésnapon.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Május 23-án reggel két
busz indult teli fiatalokkal a
horvátországi Buda-
pestrõl. Az immár hetedik al-
kalommal megrendezésre ke-
rült

a szövetség minden te-
lepülésérõl egy-egy háromfõs
csapat vett részt, 10-15 év kö-
zötti diákok Zala megyébõl

Lovranba

Keresztúri Ifjúsági Talál-
kozón

Petrikeresztúr, Murakeresztúr

Keresztúr nevû települések ifjúsági találkozója

települések. Petrikeresztúrt
és

képviselte a ver-
senyen, a lányok februártól
heti rendszerességgel tanultak
felkészítõ tanárukkal,

. Megismerték a felké-
szülés során az összes magyar
népviseletet, feltalálókat és ta-
lálmányaikat, több száz fényké-
pet kellett felismerjenek, tér-

Né-
meth Virág, Bedõ Fruzsina
Németh Lili

Hardy
Judittal

képen elhelyezzék a magyar
nevezetességeket. A verseny-
ben 13 Keresztúr nevû telepü-
lés vett rész, továbbá két fel-
vidéki, egy délvidéki csapat és
két magyarországi, amelyek
nem „keresztúrok”.

A verseny mindössze egy
délelõtt tartott, a további há-
rom nap megmaradt a fiatalok-
nak az ismerkedésre, közös
élményekre, kulturális progra-
mokra. A csapat ellátogatott a
festõi Abbáziába, mai nevén
Opatijába, ahol megnézték a
Monarchia korában épült villá-
kat, a Lungo Mare sétányt, a
Kvarner Hotelt, a buja növény-
zetet, a tengert. Bár az elsõ
nap esõs idõ fogadta a csa-
patot, a bátor és elszánt fia-
talok megfürödtek Medvejá-
ban a tengerben, ahol a szál-
lásuk is volt.

Lovran nagyon kicsi, csi-
nos, érdekes városka és van va-
lami sajátos bája, fõleg az
aranyos kikötõjének és kacska-
ringós fõutcájának köszönhe-
tõen. A város tele van tipikus
Monarchia-beli épületekkel,
gyönyörû villákkal és pálma-
fákkal. Innen indult a közel

száz fõs csapat egy háromórás
hajókirándulásra, mely során
megnézték Fiumét is.

A keresztúri polgármeste-
rek szervezett találkozó kereté-
ben ismerkedtek meg Lovran
város vezetésével, bemutatták
településeiket, törekedtek a
késõbbi kapcsolatok kialakí-
tására. Petrike-
resztúr polgármestere elmond-
ta, hogy rendkívül kedvesen és
nyitottan fogadták a szövetsé-
get. Egyeztettek késõbbi ifjúsá-
gi cserékrõl, közös pályázati le-
hetõségekrõl is. A polgármes-
ter elmondta, hogy nagyon
örülne, ha minél többen lát-
hatnák ezt a festõi környezetet
és találkozhatnának a horvát
vendégszeretettel az olyan kis
falvakból is, mint Petrikeresztúr.

Az idei évben XVII. alka-
lommal kerül megrendezésre
Rákoskeresztúron, Budapest
XVII. kerületének egyik város-
részén, a XVII. Keresztúr Talál-
kozó az augusztus huszadikát
megelõzõ napokban. Petrike-
resztúr is képviselteti magát,
még lehet jelentkezni a prog-
ramra, mert vannak szabad
helyek.

Borvári Lili,

Immár hetedik alkalommal találkoztak.

Jelenlegi és egykori bölcsisek együtt örültek az ünnepi tor-
tának.

Iskola énekkarosai, furulyásai
adták elõ produkciójukat, majd
a harmadikosok és az ovisok
léptek az alkalmi színpadra. A
megjelenteket köszöntötte

polgármester,
aki az intézmény alapításáról
is beszélt:

– 2006 szeptemberében Ma-
gyarországon elsõként nyitot-
tuk meg a falusi bölcsõdénket.
Elõtte csak egyes városokban
volt ez a fajta gyermekintéz-
mény. Egy kicsit az elõzmé-
nyekrõl: 2003-ban az akkori
óvodánk – a régi templomépü-
let melletti – a két csoportjával
kicsi volt arra, hogy mindenkit
fogadjon, így sokan Zalaeger-
szegre vitték a gyerekeket. Az
akkori településvezetõkkel és
intézményvezetõvel úgy dön-
töttünk, hogy egy iskolai tan-
terembõl kialakítunk egy óvo-
dai csoportot. 2005-ben aztán
elkészült az új tanuszodás
óvoda, ahová átköltözött ez az
iskolai óvodai csoport is. 2006
év elején az iskolai igazgató és
pár szülõ kereste fel a tele-
pülésvezetést azzal a céllal,
hogy igény lenne egy bölcsõ-
dére, mert a városban nem
tudják fogadni a vidéki gye-
rekeket és szülõk így nehéz
helyzetbe kerülnek. A májusi
kérdõíves felmérés eredmé-

Tóth
István Jánosné

nyét követõen lépni kellett: így
2006 nyarán némi újabb át-
alakítással és önkormányzati
ráfordítással kialakítottuk a
Csiga és a Katica csoportot, 18
gyerekkel indult a bölcsõdénk
– mondta az elõzményeket is
ismertetve a településvezetõ,
aki késõbb segített felvágni az
ünnepi tortát.

A bölcsõde elõbb integrált
intézményként Csukás István
Nevelési Centrum néven, to-
vábbra is az iskola egy szár-
nyában mûködött, melyet pá-
lyázatok és önkormányzati for-
rás bevonásával próbáltak fo-
lyamatosan fejleszteni. Így ké-
szült el a kerítés, a homokozó,
a játékok, a napellenzõ és sike-
rült a fûtést az iskola rend-
szerérõl leválasztani. A szülõk
is sokat segítettek, legutóbb
burkolással és falfestéssel szé-
pítették az épületet. Az önkor-
mányzatnak további tervei
vannak, szeretnék a bölcsõdét
kihozni az iskola épületébõl,
amire talán ideális hely lenne a
régi templom épületének át-
alakítása, ami jelenleg az egy-
házközség tulajdonában van. A
környékbeli szülõk közül is
akad olyan, akinek már a har-
madik gyereke jár az intéz-
ménybe:

– Amikor Bödébe költöz-
tünk, akkor nem is tudtuk,

hogy Teskándon ilyen szuper
intézményrendszer van. Ami-
kor a második gyermekem
megszületett, akkor vált szük-
ségessé, hogy a nagyobbik fia-
mat, Zsigmondot bölcsõdébe
írassam. Nagyon jó tapasztala-
tokat szereztem, így második
fiamat, Aladárt is egy évig ide
járattam. Közben visszamen-
tem dolgozni, Gizi most böl-
csis és szeptembertõl remé-
lem óvodába megy. A nagyok
is maradtak itt, most már a ki-

sebbik is iskolába megy. Na-
gyon jó az intézmények közöt-
ti kapcsolat, átjárhatnak egy-
máshoz, így amikor elballag-
nak, akkor sem éri õket tel-
jesen váratlanként az új hely –
mondta dicsérõen

, aki hozzátette, hogy
a fiúk már megtanultak úszni
és szeretik a szakköröket is.

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

Tóth-Ko-
vács Judit

Pataki Balázs

Tíz éves lett a teskándi bölcsõde
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A kiscsoportosokból ha-
mar nagycsoportosok lettek –
a óvodából május
27-én elballagtak a „nagyok”. A
12 óvodás megköszönve az
óvó nénik, dadák, segítõk mun-
káját és szüleik támogatását, el-
búcsúzott a nagylengyeli óvo-
dától. A többi csoport szintén
készült egy kis mûsorral:

által összeállí-
tott néptánc koreográfiát, vala-

nagylengyeli

Kiss-
Molnár István

Elballagtak az ovisok
mint a Bogyó és Babóca címû
mese saját átiratát adták elõ.
Az óvoda dolgozói és a gye-
rekek a virágokkal díszített
faluházban ünnepélyes kere-
tek között köszöntek el egy-
mástól.

Kellemes szünidõt, majd si-
keres elsõ tanévet kívánunk az
idei évben elballagó gyerme-
keknek!

s.v.

Sok éves hagyomány
, hogy az országosan

meghirdetett Kihívás napján –
nevezés nélkül – vidám, spor-
tos napot szervez a helyi ön-
kormányzat. A gyermeknap-
hoz közel – a

tanulóinak
– ahová a helyi gyermekek is
járnak – jó alkalom volt az
együttlétre a szabadban, játék-
ra, versenyre, focira, számtalan
más mozgásra.

A napot 10 fõs csapat éj-
szakai túrával kezdte, akik a
friss levegõn 8 kilométernyi tá-
vot tettek meg.

Pusz-
taedericsen

tófeji Kincskere-
sõ Általános Iskola

Kihívás napja Pusztaedericsen
Aztán a délelõtt az iskolá-

sok sorversenyével kezdõdött,
miután a sportosabb gyerkõ-
cök kerékpárral megérkeztek
a faluba. Kötélhúzásban még a
tanár nénikkel, tanár bácsikkal
is összemérték erejüket a diá-
kok. Aikido bemutatót

mester vezetésével lát-
hattak a gyerekek, amiben köz-
remûködtek az iskolások sorai-
ból kikerülõ ügyes sportolók.
Majd tanár úr
növendékei vették birtokba a
szõnyeget egy kis birkózó-
bemutatóval. Ezután foci és
sok-sok játék következett. Dél-

Virga
János

Szanati József

után képvi-
selõ szervezésében kispályás
meccsek zajlottak.

A mozgalmas nap jó alka-
lom volt az apróságoknak és a
fiataloknak is a verõfényes nap-
sütésben, a szabadban eltöltött

Menyhárt László néhány közös óra az együttlét-
re. A napot a hajnali túrázók
társasága zárta – mintegy kere-
tet adva a rendezvénynek –,
akik finom babgulyást készí-
tettek.

– fv –

A sportos napon a gyerekek kötélhúzásban is összemérték
erejüket.

A Kincskeresõ Általános Iskola birkózóinak bemutatója.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala



4 2016. májusKözép-Zala

Május elsõ szombatján ve-
rõfényes napsütésben indul-
tunk el a magyar határ köze-
lében levõ , hogy
meglátogassuk kedvenc virá-
gainkat – az orchideákat.
és a szomszéd falvak népes
nõtábora vett részt a

által szerve-
zett buszos kiránduláson.

Elsõként érkeztünk az Orchi-
dea parkba, már a bejáratnál

Dobronakra

Böde

Böde
Faluért Egyesület

Dobronakon jártunk - orchideát láttunk…
több színben pompázó virá-
gok tárultak elénk. Hatalmas
üvegházban – melyet saját ter-
mikus energiával fûtenek –
két kis tó és egy vízesés ki-
alakításával páradús levegõt
biztosítanak a növények szá-
mára. Rengeteg olyan különle-
ges növény látható itt, amely
kedveli a trópusi éghajlatot,
mint pl. a banán, bors, kávé,
vanília, ananász stb.

Míg a növényeket csodál-
tuk, az idegenvezetõ tájékoz-
tatott bennünket munkájuk-
ról, illetve az orchideával kap-
csolatos fontos tudnivalókról.
Természetesen orchideavásár-
lásra is volt lehetõségünk.

Majd utunk a közeli
vezetett. Friss erdei

levegõvel és a föld energiájával
feltöltõdve, kacskaringós ösvé-
nyen sétáltunk fel a domb
tetején levõ Szent Vid kápol-
nához, valamint a Vid forrás-
hoz (melynek vize a szemre és
fülre van jótékony hatással). A
tó környékén igazi kirándu-
lóhelyet alakítottak ki faházak-
kal, pihenõkkel. Lelkes csapa-
tunk ezt követõen
megtekintésével – fakultatívan

Bakó-
naki-tóhoz

Lendva

– folytatta a napot. Itt érdemes
megemlíteni a város látványos-
ságain túl a finom és hatalmas
fagylaltadagokat.

Ha arra járna a kedves
utazó, a Vináriumot minden-
képpen írja föl úti céljai közé.
A dobronaki hegytetõre fém-
bõl épített kilátó önmagában
is látványosság, fentrõl viszont
az egész magyar-szlovén hatá-
ron átnyúló hegyeket, dombo-
kat lehet látni. Még a némi
tériszonnyal küzdõknek is ér-
demes volt ezért a látványért
felmenni.

Késõ délután kellemes él-
ményekkel és orchideákkal
gazdagodva érkeztünk haza.

Böde Faluért Egyesület elnöke
Gyalogné Lakatos Ildikó

Az elsõ állomás Dobronak volt.

A a
hagyományokhoz híven idén is
kirándulást szervezett a falu-
belieknek. A korábbi években
már jártak , ami
az orchidea farmjáról is híres,

a
, Tatán és

. Az egyesület számára fon-
tos, hogy a résztvevõk megis-
merjék a környezeti és termé-
szeti értékeket, a határon belül
és túl. Ezek a kirándulások
mindegyik korosztálynak szól-
nak, így nagyszerû közösség-
formáló hatással is bírnak. Idén
úti célnak
lett kitûzve. Amint híre ment a
faluban, már sorban is jöttek
az érdeklõdõk, így pillanatok
alatt megtelt a 34 fõs busz.

A program során Kõszeg
elõtt még a 13. századi, három
szakaszban épült monumen-
tális templomot is útba
ejtették a résztvevõk, akik Kõ-
szeget már idegenvezetõ segít-
ségével fedezték fel. A séta a
nagy múltú
kezdõdött, majd a
és a kö-
vetkezett. A Jurisics-téren szem-
ügyre vették a tér közepén álló

, a 14. században

Teskándért Egyesület

Dobronakon

Budapesten Szépmûvészeti
Múzeumban Lébény-
ben

Kõszeg és környéke

jáki

Jurisics-várnál
Szent Imre

Szent Jakab templom

Mária-szobrot

Kirándulás Kõszegre és környékére

épült épületét. A
át folytatták az

utat, utolsóként a
és az elõtte álló

mutat-
ták meg az érdeklõdõknek.
Kõszeg után a
felé vették az irányt, itt a 100
éves szelídgesztenyefák társa-
ságában 19. századi zsúpfede-
les pincék találhatók. A cso-
port a napot végül

, az
zárta, ahol igen ízletes

borokat lehetett megkóstolni.
S miért pont Lukácsháza? A

Teskándért Egyesület a

nevû projektjében került kap-
csolatba a Vas megyei telepü-
lésen mûködõ

. Tõlük hallottak a hegy
szépségérõl és a borászati
hagyományok ápolásáról. S ha
már olyan sok szépet hallottak,
akkor maguk is meg akartak
gyõzõdni róla. Így került a
teskándi csapat Lukácsházára.
Nem bánták meg, hogy arra
folytatták útjukat, így egy szép
nap megkoronázása volt az
esti hegyi találkozás.

Városháza
Hõsök kapuján

Jézus Szíve-
templomot
Szentháromság-szobrot

Cáki-pincesor

Lukács-
házán Albert Családi Pin-
cénél

Zalai
Falvakért Egyesület Spiritusz

Borbarát Höl-
gyek Lukácsházi Egyesületé-
vel

T.B.

Tartalmas napot töltött együtt a csapat.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

52016. május Közép-Zala



6 2016. májusKözép-Zala

Közel 40 milliárd forintos be-
ruházással jármûipari teszt-
pálya épül . A
fejlesztést mi-
niszterelnök jelentette be a

tar-
tott „Jövõ autói” címû kon-
ferencián.

A bejelentés után rendkí-
vüli sajtótájékoztatón számolt
be a részletekrõl

polgármester és
országgyûlési képviselõ

Zalaegerszegen, a Városházán.
– Hatalmas lehetõséget ka-

pott ezzel Zalaegerszeg, amely
révén nem csak a város és a me-
gye, hanem az ország is fejlõ-
dik, erõsödik majd. A tervek
2015 óta formálódtak. Renge-
teg munka, szakmai elemzés
és anyag, valamint lobbitevé-
kenység eredménye a zalaeger-
szegi helyszín kiválasztása –
mondta lapunknak Vigh László.

A részletekrõl Balaicz Zol-
tán polgármestert kérdeztük.

– A projekt megvalósításá-
ra az állam 35 milliárd forintot
irányzott elõ, Zalaegerszeg pe-
dig 250 hektáros területet biz-
tosít, továbbá 3,1 milliárd fo-
rintot tesz hozzá a város Te-

Zalaegerszegen
Orbán Viktor

Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen

Balaicz Zol-
tán Vigh
László

– Milyen forrás jelenti a fe-
dezetet?

rület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP)
meglévõ keretébõl a célterület
fejlesztésére, feltárására, köz-
mûvekkel és belsõ utakkal való
ellátására. A beruházás meg-
valósítási határideje a kor-
mányhatározat alapján 2017.
december 31.

– A jármûipari tesztpálya
közvetve és közvetlenül 350
magasan kvalifikált munkaerõ-
nek biztosít mérnöki, kutatói,
fejlesztõi állást. A projekt je-
lentõs hatással lesz a város és a
megye oktatási rendszerére:
hatalmas lehetõséget jelent
ugyanis a szakiskolai képzés,
továbbá a mûszaki felsõokta-
tás, a Pannon Egyetem zala-
egerszegi duális mechatroni-
kai mérnökképzése számára is,
amely jármûipari, logisztikai,
és tesztmérnöki ágakkal bõ-
vülhet, és a térség mûszaki kép-
zésének központjává válhat. A
kutatás-fejlesztés és az inno-
váció terén együttmûködõ
partner a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egye-
tem is. Magyarország szeretne
a jármûgyártás mellett a fej-
lesztésben is élen járni. Ehhez

– Hogy érinti ez a beru-
házás a munkaerõpiacot és
az oktatási rendszert?

nagyban hozzájárul majd ez a
tesztpálya, amely egyedülálló
lesz Európában, ugyanis nem-
csak hagyományos, hanem
autonóm, önjáró, azaz vezetõ
nélküli jármûveket is tudnak
tesztelni rajta. Ezzel Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb ilyen
jellegû beruházása valósul
meg Zalaegerszegen.

– A döntésnél számos érv
szólt Zalaegerszeg mellett, töb-
bek között az, hogy a várost
körbeveszik azok a szlovéniai,
ausztriai, szlovákiai, és hazai
autóipari gyárak, amelyek itt
végzik majd tesztjeiket. Továb-
bá a megyeszékhelynek köz-
vetlen nemzetközi vasúti ösz-
szeköttetése van a koperi kikö-
tõvel, a közelben van a sármel-

– Milyen érvek szóltak a
zalai megyeszékhely mellett?

léki repülõtér is, továbbá itt
találkozik majd a két gyors-
forgalmi út is, azaz tökéletes
logisztikai központ Zalaeger-
szeg. A beruházás felgyorsítja a
Modern Városok Program ke-
retében tervezett infrastruk-
turális fejlesztések megvalósu-
lását, azaz az M9-es út megépü-
lését, valamint az M7-es autó-
pálya kétszer kétsávos gyors-
forgalmi úton való elérését. A
tesztpálya mûködése az ön-
kormányzat és a helyi szakkép-
zõ iskolák, felsõoktatási in-
tézmények részvételével, ál-
lami irányítással valósul meg.
Ezúton is köszönet jár minden-
kinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy Zalaegerszeg legyen a
helyszín, és megvalósulhasson
a város történetének egyik leg-
nagyobb beruházása!

Nem csak Zalaegerszeg profitál ebbõl
40 milliárdos beruházással jármûipari tesztpálya épül

Vigh László és Balaicz Zoltán adott tájékoztatást a részletekrõl.

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!

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

Orbán Viktor jelentette be a zalaegerszegi beruházást.
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Minden eddigi hagyomány-
nyal szakítva kissé újragondol-
va köszöntöttük idén a gyer-
mekeinket a Nemzetközi Gyer-
meknap alkalmából.

Túrázásra hívtuk õket, a fa-
lu központjától indulva, a bazi-
tai kilátó volt az úti cél.

A népes csapat nagy lelke-
sedéssel és jókedvvel tette
meg a távot, a legkisebbek-
nek olykor egy kis lelki tá-
mogatásra vagy éppen a szü-
lõk erõs, cipelõs karjaira volt
szükség.

Közösen felmentünk a kilá-
tóba, ott mindenki kedvére vá-
laszhatott jégkrémet, üdítõt,
gyümölcsturmixot, amire min-
den résztvevõ az önkormány-
zat vendége volt.

A szép idõnek köszönhe-
tõen gyönyörû kilátásban volt
részünk a kilátó teraszáról.

Gyermeknap Babosdöbrétén

A túrázó csapat.

A kis pihenõ után siettünk
is vissza a falu kocsmája elõtti
térre, ahol már vártak minket a
tábortûzzel, a nyársra húzott sza-
lonnával, kolbásszal. Az esti sü-
tögetésre mindenki kapott meg-
hívót, mivel egybekötöttük a
gyermeknapot a hagyományos
májusfa kitáncolással, valamint
a focisták évadzáró vacsorájával.
Közös evés-ivás után a gyere-
kek még mindig fáradhatatla-
nok voltak, és a tavaly átadott
világítással is felszerelt sportpá-
lyán rúgták a bõrt kifulladásig.

Minden közösségi rendez-
vényünk fõ célja, hogy össze-
hozzuk az embereket a rohanó
világunkban, és hogy a gyer-
mekeknek akár életre szóló
élménnyel is szolgáljunk. Re-
méljük, hogy célunk megva-
lósítása ismét sikerült!

B.Zs.

A
május 28-án, szombaton

tartotta a VI. Gáni-hegyi nyi-
tott pincék délutánját. A ven-
dégek szép számmal jelentek
meg a házigazdáknál, több fa-
luból is érkeztek borbarát cso-
portok –

és .
A gyülekezõ a Gáni-hegyi

keresztnél zajlott és onnan az
alsó hegyvégre sétáltak el a
jelenlévõk. A bortúra résztve-
või visszafelé sétálva a helyi
borászok és borásznõk pincéi-
be betérve pihenhettek meg,
ahol ízletes borokat és ételeket
kóstolhattak. Volt kalács, kü-
lönféle finomabbnál-finomabb
pogácsák, kolbász, szalonna,
zsíroskenyér az asztalokon. A
helyi borkülönlegességeket az
ajándékba kapott borospohár-
ból kóstolhatták a hölgyek és

Kertbarát Kör-Tófej Egye-
sület

Bakról, Baktüttösrõl,
Pusztaszentlászlóról, Hahót-
ról Zalatárnokról

VI. Gáni-hegyi nyitott pincék délutánja

urak. A szervezõk összesen öt
állomáson vendégelték meg az
érdeklõdõket.

A remek vendéglátás során
mindenki kedvére ízlelgethet-
te a finomságokat és természe-

tesen a gyönyörû környezet-
ben baráti beszélgetések is zaj-
lottak. A napot egy közösen
elfogyasztott vacsora zárta az
utolsó állomásnál.

-fv-

A szép napsütéses idõben a bor kedvelõi jókedvûen kóstol-
gatták a finom nedûket.

Felsõrajkra gyûlt Zala me-
gye apraja-nagyja 2016. május
28-án, ahol negyedik alkalom-
mal ünnepelték a

, Értékek ünnepét.
A

és a

rendezésében megvalósuló
rendezvényre több ezren jöt-
tek el a környékbeli és távoli
zalai településekrõl.

A kulturális sokadalmat
felsõoktatásért

felelõs államtitkár,
munkaerõpiacért és kép-

zésért felelõs államtitkár,
országgyûlési kép-

viselõ is köszöntötte, a rendez-
vényt országgyû-

Zala Megyei
Értéknapot

Közép-Zala Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési Egyesület
Nemzeti Mûvelõdési Intézet

Pal-
kovics László

Cseresnyés
Péter

Man-
ninger Jenõ

Vigh László

Zala Megyei Értéknap
Különdíj Petrikeresztúrnak

lési képviselõ nyitotta meg.
Majd hét órán keresztül színvo-
nalas kulturális mûsor követke-
zett a gyönyörûen kialakított
zsúpfedeles pajtákban, sátrak-
ban és a várban.

Felléptek a Hevesi Sándor
Színház mûvészei, a Gála Tánc-
klub, a Kutyakölykök, a Muravi-
déki Kulturális Csoportok, az
Ír Sztepptánc Együttes és szá-
mos énekkar, dalkör.

A helyi termék- és kézmû-
ves vásáron a hagyományos
alkotók (csipkeverõk, babaké-
szítõk, mézesek, húsosok, ker-
tészetek) egyaránt felvonultak.

A kulturális mûsorok mel-
lett bemutatkozott a

is,
egy látványos standdal, ahol
megvásárolhatóak voltak az
önkormányzat termékei, a lek-
várok, szószok, szörpök, gom-
bák és gyógynövények. A zsûri
a szép standot a vásár külön-
díjában részesítette.

A megjelent vendégeket
gasztronómia programokkal is
várták, készült langalló, vad-
pörkölt, húsos káposzta, mar-
hapörkölt is.

Meghirdették Zala megye
legfinomabb süteményeinek
versenyét is, a háromfõs zsûri
a hagyományos, természetes,
régi ízeket kereste. 2016-ban
Keszthely város nyerte a meg-
tisztelõ címet egy citromos,
mézes krémessel.

A Gyerekszigeten népi ját-
szóház és a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek is Ifjúsági Egyesület
szórakoztatta a kicsiket, logi-
kai asztallal, óriásjátékokkal
készültek.

A férfiak szívet a veterán
autó- és motorkiállítás dobog-
tatta meg leginkább.

Az egész napos programot
mûsora zárta.

Petrike-
resztúri Hungarikum Klub

Tolvai Renáta

Negyedik alkalommal ünnepelték az értéknapot.
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A Föld Napjához kapcsoló-
dóan egy hétre beköltözött az
esõerdõ, és annak állatai, a

Az intézménybe érkezõket
liánokon lógó majmok, pók-
hálóból leereszkedõ madár-
pókok, repkedõ arapapagájok,
pillangók és a jeles naphoz
kötõdõ rajzkiállítás fogadta.

Zöld Óvodaként minden
évben valami fontosra hívják
fel a gyerekek és a szüleik
figyelmét, a környezettudatos
magatartás érdekében.

– a Domber-
dõ Természetvédelmi Egyesü-
let elnöke – állandó szereplõje
és szaktanácsadója ezeknek a
programoknak.

Diavetítéssel egybekötött
interaktív elõadásai a Földün-
ket megbetegítõ aggasztó prob-
lémákról szóltak. A tavalyi té-
ma errõl szólt, az idei: a ve-
szélyeztetett állatok címet
kapta.

Csukás óvodába.

Bogár István

Dzsungel a teskándi oviban

Egy hétre „beköltözött” az õserdõ az óvodába.

A gyerekek házi feladat-
ként kapták, hogy gyûjtsék
össze, és hozzák el a kiállításra
azokat a plüss állataikat, játé-
kaikat, könyveiket, amelyek a
veszélyeztetett állatok listáján
szerepelnek (kevés van belõ-
lük, mértéktelenül vadásszák
õket, elveszítik életterüket stb.)

Így népesült be az esõerdõ
több majomfajtával, tigrissel,
kígyóval, madárral.

– Miért tartja fontosnak,
hogy már óvodáskorban be-
széljünk ezekrõl a dolgokról? –
kérdeztük Bogár Istvánt.

– A gyerekek már nagyon
fogékonyak, érdeklõdõk, kí-
váncsiak ebben a korban, és
sok ismerettel is rendelkez-
nek. Szemléletmódjukat már
lehet és kell is alakítani, amely
a közvetlen környezetüket
érinti – válaszolta a szakember.
– A mostani elõadásom azokat
az állatokat is bemutatta, ame-
lyekkel a gyerekek nap, mint

nap találkozhatnak, kapcsolat-
ba kerülhetnek velük: védett
madarainkat, bogarainkat, em-
lõseinket. Építek a gyerekek
tudására, meglévõ ismereteire.
Beszélgetéseink során érdekes-
ségekkel próbálom fenn tarta-
ni a figyelmüket – tudtuk meg
Bogár Istvántól.

Szülõi összefogással az óvo-
da udvarában fûszerkertet is
létrehoztak a fenntartható
fejlõdés érdekében.

A Szülõi Szervezet tagjai
komoly szervezõmunkával ki-
alakítottak a gyerekekkel és a
pedagógusokkal közösen egy
fûszernövényekkel beültetett
kiskertet, amelynek további
gondozásában a gyerekek
munkájára is számítanak.

Munkájuk „gyümölcsét” pe-
dig elfogyasztják, amely vegy-
szermentes lesz, és a szeretet
és gondoskodás táplálja.

Az óvoda üzenete a követ-
kezõ: „Minden tapasztalás
akkor a leghatékonyabb, ha
cselekvés kíséri, és minél több
érzékszerv vesz benne részt.”

Ezek a környezetvédelmi
programok, zöld jeles napok is
úgy épülnek be igazán, ha sok
élményt kapnak a gyerekek, és
ha aktív részesei lehetnek a
megvalósításban.

Mindezeket sikerült is meg-
valósítaniuk a pedagógusok-
nak ebben az évben is, hiszen
nagy örömet jelentettek ezek a
programok szülõnek, vendég-
nek, gyereknek egyaránt.

Kellemes meleggel és szik-
rázó napsütéssel segítette az
idõjárás a május 8-ai

gyalogtúra
résztvevõit.

A 10.30-as gyülekezõ után a
23 fõs csapat megkezdte sétá-
ját a szomszédos faluba a két
települést összekötõ földúton.
Mivel kisgyermekek és idõ-
sebb résztvevõk is voltak a
társaságban – sõt egy kedves
eb is elkísérte õket –, ezért a
túrázók kényelmes tempóban
tették meg a közel 4 km-es
távot. A faluban tett séta után a
Tündérkertet tekintették meg,
ahol a milejszegiek a helyben
megtalálható régi fafajtákat
mentették át az utókor
számára.

A közelben – a helyi ön-
kormányzat által biztosított
tûzrakó helynél – a nap továb-

Nagy-
lengyel-Milejszeg

Gyalogtúra Milejszegbe

Látogatás a tökmagolaj-sajtoló üzemben.

bi részéhez erõt gyûjtve – pik-
nikezett is a kis csapat. A rövid
pihenõ után folytatták útjukat
a tökmagolaj-sajtoló üzem felé,
ahol a családi vállalkozásban
dolgozó beszélt az
üzem mûködésérõl, a külön-
bözõ magok feldolgozásának
technikájáról, illetve válaszolt
az érdeklõdõk kérdéseire. A
program zárásaként a csoport
megtekintette a Zsuppán-kert-
ben mûködõ Pajtaszínházat,
majd visszaindultak Nagylen-
gyelbe. Az egész napos túra
során a lelkes és kitartó csapat
megközelítõleg 10-12 kilomé-
tert tett meg. A szervezõk ez-
úton is szeretnének gratulálni
a résztvevõknek a szép telje-
sítményhez és köszönik a se-
gítõ együttmûködést a

.

Szak Enikõ

Mi-
lejszegi Önkormányzatnak

S.V.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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2012-ben keveredtek elõ-
ször és akkor jártak
elõször . Az it-
teni élmények olyan kedvesek
voltak számukra, hogy úgy
gondolták, visszatérnek még.
Megtetszettek nekik a nyitott
kapuk, a kedves, barátságos
emberek, aztán késõbb a sors
úgy hozta, hogy eladóvá vált
egy ház. Elõször a kertjét néz-
ték, megtetszettek nekik az õs-
honos gyümölcsfák, az érin-
tetlen gyep, a madárcsicsergés,
és hamarosan ingatlantulajdo-
nosokká is váltak.

és párja,
korábban

dolgoztak, egyformán agrár-
mérnök végzettséget szereztek
és közös szakirányuk, érdek-
lõdési pontjuk a természetvé-
delem. A fõvárosban termé-
szetvédelmi felügyelõként dol-
goztak, mellette szabadidejük-
ben is járták a természetet és
közösen kezdtek el ismerkedni
a madarászattal. Gombossze-
gen a kertben 15 féle fészkelõ
madárfajt észleltek és 86 olyan
fajtát számoltak össze, ami
akár csak átrepült a falun.

– Elõtte csak érintõlegesen
jártam erre, aztán négy évvel
ezelõtt Zalában kaptam agrár-
ügyintézõi munkát, így itt
kezdtük el a közös életünket.
Teljesen véletlenül jöttünk ide
és annyira megtetszett és ma-

Göcsejbe
Gombosszegen

Oszkocsil
Zoltán Kertész Krisz-
tina Budapesten

Egymásra találtak a gombosszegi természettel
rasztalt a hely, hogy egymásra
találtunk. Elõször Zalaegersze-
gen laktunk és dolgoztunk és
elkezdtük felfedezni a szá-
munkra teljesen új környéket.
30 kilométeres körben min-
den irányban jártunk, ami ne-
künk nem sok, felér egy ki-
rándulással. Budapestre ingáz-
tunk és onnan jártunk 50-60
kilométerre kirándulni, itt sok-
kal kevesebb energiánkat veszi
el napi szinten a munkába
járás. Az itteni dugó semmi,
kétszer piros lámpát kapni fel
sem ér a pesti közlekedéssel. A
városban 20 perc alatt sétálok
be a munkahelyemre, innen
fél órás autóúttal érek oda –
mondta cinegezsivaj közepette
a Borsod megyében nevel-
kedett Zoltán.

A tíz éve lakatlan ház és
gondozatlan kert mára a min-
dennapi kirándulások színhe-
lye lett, folyamatosan gondoz-
zák kertjüket és csinosítgatják
leendõ otthonukat. Az új lakók
tagjai a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület-
nek, önkéntesei a Göcsej Ter-
mészetvédelmi Alapítványnak,
ami egyben a zoológus vég-
zettséggel rendelkezõ Krisz-
tina munkahelye is.

– Kerestük a lehetõséget,
hogy hol tudunk segíteni. Na-
gyon szeretnénk a lakók igé-
nyeinek megfelelõen tevékeny-

ségünkkel egy kis pluszt hozni
a falu életébe. Megcsodáltuk
az itteni tündérkertet, és
ahogy felfedeztük a kertünket,
magunk is érdekes felfedezé-
sekre leltünk. Szeretnénk itt
egyfajta töredékes göcseji pa-
rasztgazdaságot, a régi gyü-
mölcsfák megõrzésével, vegy-
szermentes kertmûveléssel,
minimálisan szükséges beavat-
kozással megõrizve a termé-
szeti környezet sokszínûségét
– vázolja fel Zoltán.

A kiskapun már kint dí-
szeleg a madárbarát kert tábla,
ami arra utal, hogy segítik a
madarak fészekgyûjtését és

szükség esetén etetik õket. A
gyümölcsös egybõl elvarázsol-
ja az elõször benne szemlélõ-
dõt, a szinte égig érõ édes vagy
tökalmafa, Göcsej talán leg-
nagyobb almafája. Törzsét há-
rom ember éri csak át, tömén-
telen termést hoz, melybõl hó-
napokon át biztosított a gyü-
mölcslé, és pálinka alapanyag-
nak sem utolsó. A kert másik
büszkesége a minden termé-
szeti viszontagságnak ellenál-
ló, késõn termõ bõralma, ami
az Õrség és Göcsej hagyo-
mányos almafajtái kiadvány rit-
kasága.

Pataki Balázs

Krisztina és Zoltán kertjük és Göcsej legszebb almafája elõtt.

Több évtizedes hagyo-
mány, hogy meg-
emlékeznek a háborúkban el-
hunytakról. Idén május 29-én
tartották a Hõsök Napját, a
szentmisét követõen az 1998-
ban készült emlékmûnél a részt-
vevõk elhelyezték a tisztelet
koszorúit és virágait. Az ese-
ményen mon-
dott verset, majd
önkormányzati képviselõ szólt
a megjelentekhez, aki az em-
lékezés történelmi hátterérõl
is beszélt:

– A rendszerváltás után a
budapesti Ludovika Akadémia
épülete elõtt újból felállították
a hõsök emlékmûvét, és az
emberek, az emlékezõk ismét
fejet hajtanak a világháborúk
katonai és polgári áldozatai-
nak emléke elõtt május utolsó
vasárnapján, a Hõsök Napján.
2001-ben törvény erõsítette

Teskándon

Luter Franciska
Sipos László

Hõseikrõl emlékeztek meg Teskándon

meg a hagyományt. Ma ország-
szerte megemlékezéseket tar-
tanak, álljunk meg egy percre,
és gondoljunk azokra, akik a
szó szoros értelmében hõsök

voltak, életüket adták egy ne-
mes célért, eszméért és a Ha-
záért. Nem feledkezhetünk
meg történelmünk azon nagy-
jairól és azokról, akiknek nevét

a történelemkönyvek nem õriz-
ték meg. Szinte nincs olyan
család, amelynek valamely fel-
menõje ne lett volna az elmúlt
100 év történelmi viharainak
áldozata. Emlékszem nagypa-
pám történeteire, amiket a há-
ború borzalmairól mesélt. Saj-
nos másik nagyapámnak csak
az emléktáblája elõtt tehettem
tiszteletem, mert az orosz
fronton eltûnve hagyta hátra
akkor még éppen csak meg-
születõ gyermekeit, és a család-
ját. A teskándi hõsök elõtt tisz-
telegve ne feledjük, hogy õk is
valakinek a gyermekei voltak.
Legtöbb esetben a szüleik
túlélték a gyermeküket. A mai
fiatalok számára már '56 is
csak történelem. Beszélnünk
kell róla, nem szabad hagy-
nunk, hogy por lepje hõsi ha-
lottaink dicsõ emlékét.

P.B.

Az önkormányzat képviselõi is koszorút helyeztek el az emlék-
mûnél.
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A hivatalos gyereknap elõtt
egy héttel korábban ünnepel-
ték a gyere-
keket. Szombat délután várták
a kicsiket a kultúrház udvarán,
ahol már állt az ugrálóvár, a
trambulin. Színes programok-
kal készültek a kultúrház dol-
gozói, volt óriás társasjáték,
kézmûves foglalkozás, ügyes-
ségi feladatok. A logikai asztal-
nál nem csak az apróságok tor-
náztathatták meg elméjüket, az
apukák-anyukák is számtalan
kihívást találtak az ördöglaka-
tok, észjátékok terén.

Az arcfestés minden kis-
gyerek számára vidám perce-
ket okozott, készült krokodil,
pillangó, virág, oroszlán és sok-
sok kedves festés.

A
támogatásával

Petrikeresztúron

Deák Ferenc Megyei
Könyvtár Gócza

A gyerekeket ünnepelték

Ildikó

b.l.

zene- és fuvolatanár tar-
tott zenés foglalkozást, ahol
babák-gyerekek és mamák
együtt énekeltek, zenéltek a
sok csörgõvel, egyszerû hang-
szerrel.

A délutáni program alatt
végig rágcsálnivalókkal, szörp-
pel várta az önkormányzat a
vendégeket. Az este köze-
ledtével pedig hot dogot és
fagyit szolgáltak fel, elõbb a
gyerekeknek, majd a felnõttek-
nek is, akik nagyra nõtt gye-
rekek.

Az önkormányzat dolgo-
zói nagyon örültek, hogy közel
százan jöttek el a színvona-
las programra, külön öröm
volt, hogy a szomszédos fal-
vakból is ellátogattak kedves
vendégek.

Színes programok várták a gyermekeket.

* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollé-
gánkat, , vagyis 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 nyomtatott számai-
ban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött éveket.

nemeshetési
Flamot Farkas Lászlót.

Közép-Zala

Romlott…

– Vigye vissza, fõúr! Ennek még a szaga sem jó…

Pénzszippantyú

– Gázt neki, fõnök! Van itt még dögivel!

Mikulás '95

– Értsd meg, Lojzikám, valakinek krampusznak is muszáj
lenni…

(1995.07.5.)

(1995.08.16.)

(1995.12.6.)

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Közép-ZalaÁprilis 30-án, szombaton
délután került megrendezésre

a kultúrházban
az Anyák-napi ünnepség. A je-
les napra a gyerekek már he-

Baktüttösön,

Anyák-napi ünnepség Baktüttösön

A gyerekek megható és egyben vidám mûsorral készültek az
Anyák-napi ünnepségre.

tekkel korábban megkezdték a
felkészülést. Nagy lelkesedés-
sel jártak a próbákra, ahol
szorgalmasan és nagyon ügye-
sen szavalták a verseket, éne-

keltek dalokat és játszották
el a színdarabot, amit

tanított meg
nekik.

A nagy napot már min-
denki izgalommal telve várta,
hogy köszöntse Baktüttös édes-
anyáit, nagymamáit. Az ünnep-
séget polgármes-
ter nyitotta meg. A köszöntõ
beszéd után a

jóvoltából a
együttes lépett

színpadra, amelynek tagjai
gyönyörû, az ünnephez illõ
népszerû slágereket adtak elõ.

Var-
ga Bernadett

Béres László

Deák Ferenc
Megyei Könyvtár
Magyarucca

A zenés egyveleg nagy sikert
aratott.

Aztán elérkezett a kicsit iz-
guló gyerekek mûsora. Az ovi-
sok, általános iskolások és kö-
zépiskolások elõször gyönyörû
verseket szavaltak. Majd a Há-
rom pösze lány címû humoros
jelenetet adták elõ, amin na-
gyot nevetett a közönség. Zá-
rásként mindenki mosolygósan
énekelte az Orgona ága dalocs-
kát és a gyerekek egy-egy szál
virággal felköszöntötték a je-
lenlévõ anyákat, nagymamákat.

F.V.

A májusfának a hagyomá-
nyok szerint sudár, a törzsén
gallyaitól megtisztított, hegyén
lombos fának kell lennie, me-
lyet a legények éjszaka vágnak
ki az erdõn, és hajnalra állítják
fel a helyi szokások szerint a
lányos ház elé. Egykoron csak
a bíró és a pap háza, esetleg a
templom elõtt állítottak fel
egyetlen magas májusfát, a lá-
nyos házak udvarán kisebb fa
díszelgett. A májusfát szalagok-
kal, virágokkal, teli üveg borral
díszítették fel mielõtt a földbe
beásták, vagy a kapufélfára,
kútágasra felszögezték volna.
A fa kivágása, hazaszállítása ti-
tokban történt éjszaka, hajnali
feldíszítése is inkább a legény-
banda közös, bizalmas feladata
volt. No de lássuk, hogy tör-
tént mindez

, ahol már vissza-
emlékezni is nehéz, hogy mió-
ta élik meg évrõl-évre a ha-
gyományt.

– 1998-ban kerültem a falu-
ba, azóta talán tizenkettedik al-
kalommal állítottunk fát. Le-
génykoromban még a leendõ
feleségemnek állítottunk elõ-
ször, majd utána már ide a köz-
pontba hoztuk. Ezek a fák a
faluvégi magánfenyvesbõl ke-

Hottó-Szentmi-
hályfán

Asztalosok faragták, hölgyek díszítették
Kitáncolták a falu májusfáját Hottón

rülnek ki, idén úgymond „rá-
nyúltunk”, mert nem szokott
magasabb lenni egy telefon-
oszlopnál. Így most 11,5 méter
lett, ezt tizenhárman állítottuk
fel. A tövét terepjáróra tettük,
a többi részét vállon tartva
hoztuk be. Ennek olyan 2,5
méter mély gödre van, amit öt
évvel ezelõtt elõkészítettünk,
így évközben a fa helyett egy
csövet hagyunk benne. Itt
összesen nyolc asztalos és ács
van, akik ilyenkor a saját sze-
kercéjükkel, szíjókésükkel ér-
keznek megtisztítani a fát, a
lányok és asszonyok pedig
szalagokat hoznak a lomb dí-
szítéséhez. Mindig arra töre-
kedtünk, hogy piros-fehér-zöld
színekben díszítsünk. Eddig
mindig évben felment egy fia-
tal a pezsgõsüvegért, de idén
túl magas, ezért kicsit imbo-
lyog ez fa – taglalta a folyama-
tot , a májusfa-
állítók egyike, aki hozzátette,
hogy közös karácsonyfát, to-
jásfát is szoktak állítani.

Szentmihályfán május 28-án
tartották a májusfa kitáncolást,
ahol alpolgár-
mester elmondta, hogy az alig
hetven lelkes településrészen
már több mint tíz éve hódol-

Szabó Miklós

Halász István

nak a népszokásnak és a pajta-
színház megépülése óta kultu-
ráltabb körülmények között
tudják megtartani az ilyenkor
szokásos mulatozást is. A prog-
ramot évrõl évre meghívott
vendégek színesítik: a

mellett ezúttal
is elhozta dalcsokrát a

pe-
dig citerajátékával és fonott
termékeivel tartott bemutatót.
A falu májusfáját szokás szerint
Szentmihályfán állítják, a kitán-

Kishot-
tói Népdalkör

Telekesi
Népdalkör, Tamás István

colást az önkormányzat min-
den évben támogatja. Lángos,
bográcsban fõzött finomság és
tárcsán sült törpeharcsa laktat-
ta jól a vendégeket, akik este
bálban emlékeztek vissza a fa
állításának mókás pillanataira.
A településhez kötõdõ infor-
máció, hogy Hottó falunap-
ját ebben az évben augusztus
20-án tartják, melynek elões-
téjén idén is a Fáraó zenekar
szolgáltatja a talpalávalót.

Pataki Balázs

A rendezvényen idén is fellépett a Telekesi Népdalkör.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Május utolsó vasárnapján
a gyerkõcöké

volt a fõszerep. A gyermeknapi
program kora délután kezdõ-
dött aszfaltrajzoló versennyel,
trambulinozással és kézmûves
foglalkozással. A kis kezek alatt
készültek krepp papírral, fes-
tékkel, sõt még színezett patto-
gatott kukoricával díszített ké-
pek, alakítható lufiból külön-
bözõ formájú tárgyak, kardok,
szívek. A fiúk körében népsze-
rû volt a csúzli készítés, ame-
lyet aztán célba lövõ játék so-
rán a gyakorlatban is kipróbál-
hattak.

Délután a
közre-

mûködése által,
elõadómûvész vidám versek-

Nagylengyelben

Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár

Rosta Géza

Gyermeknap Nagylengyelben
kel-dalokkal szórakoztatta az
egybegyûlteket. A gyerekek ak-
tívan is részt vettek a muzsiká-
lásban, így játékos formában
ismerkedhettek meg különbö-
zõ hangszerekkel.

A forró, nyárias idõre való
tekintettel – a kisebb meglepe-
tések mellett – hûsítõ jégkré-
met is kaptak a gyerekek. A
program grillezéssel és tábor-
tûzzel zárult, ahol kicsik és na-
gyok együtt fogyaszthatták el a
helyi önkormányzat által bizto-
sított finomságokat. A szerve-
zõk ezúton is szeretnének kö-
szönetet mondani mindenki-
nek, aki bármilyen formában
hozzájárult a kellemes délután
létrejöttéhez.

S.V.

Nagy sikere volt a kézmûves foglalkozásnak.

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A csúszdás élménymedenceA csúszdás élménymedence

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:

Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
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