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A megszokottak szerint idén
is háromnaposra tervezték a
rendre sok látogatót vonzó
teskándi falunapokat, melyet
július 14-én pénteken ezúttal
is indítottak út-
jára. Szombaton azonban
olyannyira leszakadt az ég,
hogy az évrõl évre nagy ér-
deklõdéssel zajló kispályás fo-
citorna és a fõzõverseny is
elmaradt. A programok ja-

Fáraó-bállal

Esõ áztatta, mozgalmas falunap Teskándon
va így délután a rendez-
vénysátorba költözött. A gla-
diátorverseny után színpad-
ra léptek a helyi , a

, a
, a

, a
, a

és is.
Este nosztalgia bál,
majd a bulija zárta a
napot.

ovisok
Maxima Életmód Klub Ne-
felejcs Nyugdíjasklub Ha-
risnyás Pipik, Merics Niki
Salla Néptáncegyüttes Ret-
ro Tánckar Muri Enikõ

Weekend
Forte

Ebben az évben is a szom-
bati programmal párhuzamo-
san zajlott a
által évrõl évre megrendezen-
dõ offroad verseny. A külön-
bözõ akadályokkal és tócsák-

Csentericz Gábor

kal nehezített versenyen a fo-
lyamatos esõzés is próbára tet-
te az autósokat. Az idei szem-
lén 35 terepjáró jelent meg,
melyek közül 24 vágott neki a

Már most gondoljon a tanévkezdésre!Már most gondoljon a tanévkezdésre!

A gladiátorverseny díját Tóth István Jánosné adta át.
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(Folytatás az 1. oldalról)
kialakított pályának. Végül a

sorrend ala-
kult ki.

– A délelõtti programjain-
kat idén sajnos az esõ elmosta,
így a fõzõverseny keretében
mindenki otthon a konyhájá-
ban fõzhette csak meg az ízle-
tes göcseji ételeket. A Gladiá-
torok diadala csapatversenyt
elõször tavaly kezdtük el, ahol
baráti társaságok, családok mér-
kõznek meg egymással tréfás
sorverseny formájában. Idén a
Kicsik és a Zalai Airsoft vég-

Kustán Péter, Kovács Béla, Ro-
mán Norbert

zett holtversenyben az élen az
Aznaposok csapata elõtt. Va-
sárnap sokan jöttek, mert min-
denki várta, hogy mikor áll el
az esõ – összegzett

polgármester.
Vasárnapra kicsit kitisztult

az idõ, ami nem zavarta a
és

emléktorna le-
bonyolítását sem. A négy csa-
pat 2x30 perces mérkõzéseket
vívott, ahol a nyáron megerõ-
södött
gyõzedelmeskedtek, akik a

és a csa-
patait utasították maguk mö-

Tóth István
Jánosné

X.
Lets do it Technoroll Kupa
Németh István

teskándi házigazdák
Vas-

vár, Böde Lukácsháza

gé. A falunapon adták át a
2015/2016-os megyei I. osztá-
lyú U19-es bajnokság bronz-
érmeit is. Sokakat érdekelt

fellépése, ami után
az erdélyi

koncertje zárta a
programsorozatot.

A szervezõk ezúton köszö-
nik a Sprint Kft., a Technoroll
Kft., a 3B Hungária Kft., az

Ka-
sza Tibor

Bagossy Brothers
Company

Edelmann Hungary Packaging
Zrt., a Zalavíz Zrt., a Zalaber
Vállalkozási Kft., az Agrár-Coop
Kft. Teskánd, Vass András épü-
letvillamosság és klímaszerelés
teskándi egyéni vállalkozó, Kó-
sik Józsefné egyéni vállalkozó,
a Z-Nívó Faipari Bt. Teskánd és
a Göcsej Metál Kft. támo-
gatását.

Pataki Balázs

Esõ áztatta, mozgalmas falunap Teskándon

Idén a házigazdák nyerték a jubileumi tornát.

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A és
a közösségszer-
vezõi kirándulást szervez-
nek augusztus 27-én

. A résztvevõk az egész
napos program keretében
elõbb fél 11-tõl látogatást

Teskándért Egyesület
Kemence-ház

Buda-
pestre

tesznek a épü-
letében, majd délután a Mar-
gitsziget látnivalóit tekinthe-
tik meg.

Jelentkezni augusztus 15-
ig lehet a tes-
kándi Kemence-házban.

Parlament

Tóth Bálintnál

Kirándulás Budapestre
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ROXÍNPAD

Augusztus 27. ( szombat ) 14 óra00

AMATÕR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ

Legyél a magyar zene része!

Igényes Tánczenekar, Intruders,
Kalandárium, Fiktív Alkotók,

RockMemories, Mongoose Limit, Teabag

BEMUTATÓ KONCERTEK

FMHK

Letenye – Kastélypark

Az égiek szeretik a
, ezt a falunap al-

kalmával is meg kellett állapí-
tanunk. Az idei esõs nyár sok
rendezvényt elmosott, de jú-
lius 23-án, szombaton verõ-
fényes napsütés és harminc
fok várta a település lakóit
és a környékbeli falvakból
érkezõ vendégeket. Nem cso-
da hát, hogy idén is nagyon
sokan ellátogattak a rendez-
vényre, ahol minden korosz-
tály talált színvonalas prog-
ramot.

A délelõtt folyamán négy
futballcsapat mérte össze tu-
dását kispályás bajnokság kere-
tében. Az elsõ a csa-
pat lett, a legjobb játékvezetõ
díját kapta, a tizen-
egyes rúgó versenyen

kapott kupát a szép rúgá-
saiért és a torna legjobb ka-
pusa
lett. A elnö-
ke, elmondta a
díjátadó alkalmával: nagyon
örül, hogy a 2016/2017. évben
újra indul a bajnokságban a
falu futballcsapata.

Délután az öt Parasztolim-
piára jelentkezõ csapat mérte

petrike-
resztúriakat

Heineken

Bita Gyula
Füle At-

tila

Szabó „Szunyog” Zsolt
Petrikeresztúr SE

Béres Norbert

Falunap Petrikeresztúron
össze tudását, ügyességét, ere-
jét. Elõször erdei akadályverse-
nyen teljesítettek feladatokat,
majd sorversenyen mutatták
meg leleményességüket. Nõi
népviseletbe öltözött férfit kel-
lett hozni minden csapatnak,
minél többféle lekvárt és szá-
mos vicces feladatot teljesí-
teni. Az elsõ helyezést a

nyerték.
A gyerekeket ugráló vár, lo-

gikai asztal várta. A kicsit na-
gyobbaknak hajfonás, csillám-
tetoválás volt a legkedvesebb
programjuk. A legkisebbekre
is gondoltak a szervezõk, akik-
nek babasarokkal készültek
árnyákkal és bébi játékokkal.
Itt megpihenhettek a forgatag-
ban a babák és a mamák is egy
kicsit a nagy melegben.

A fõzõversenyen öt csapat
indult, változatos finomságok
készültek a bográcsokban. Az
elsõ díjat a csapata nyer-
te, a gyönyörû tálalást csak az
íz harmónia múlta felül.

A kézmûves vásáron a
kínálta kézzel ké-

szített tejtermékeit, volt szap-
pankészítõ, levendulás, ékszer-
készítõ egyaránt.

„Jó
szomszédok”

Green

Mí-
ves Joghurt

A falu asszonyai az idei év-
ben is palacsintasütésbe fog-
tak és több száz palacsintát sü-
töttek, melyet becsületkassza
keretében lehetett fogyasztani.
A limonádébárban mentás li-
monádéval kedveskedtek a
vendégeknek.

A teqball játékkal is meg-
ismerkedhettek a falunap ven-
dégei, ami egy asztali lábten-
gó. Spontán röplabdabajnokság
is kerekedett a délután folya-
mán, az újonnan kialakított
strandröplabda pályán, melyet
a település lakói szinte minden
este használnak az átadástól.

A kulturális mûsorfolyamot
és

mini discója nyitotta meg,
ahol a gyerekek beállhattak
közös táncra, mely megalapoz-
ta a remek hangulatot.

A
csapata a Göcseji Ko-

médiát adta elõ, humoros je-
lenet keretében.

A táncos lá-
nyok, a három
számot hozott az estére. Az

Pék Krisztina Pék Alexand-
ra

Milejszegi Amatõr Szín-
játszók

nagylengyeli
Candy Girls

általános iskolás lányok mo-
dern koreográfiákat mutattak
be, melyeket
Pék Krisztina és Alexandra ta-
nítottak be.

A asszo-
nyok Abba, kánkán és nagyi
tánca is sikert aratott.

A
kétheti rendszerességgel pró-
bál veze-
tésével. Az asszonyok és fér-
fiak összegyûlnek énekelni,
amit a jeles alkalmakkor, mint
amilyen a falunap is, bemutat-
ják az új dalokat, a bõvülõ re-
pertoárjukat.

Az idõsek napján már ellá-
togattak Petrikeresztúrra a

tagjai,
de most újra meghívást kaptak,
hogy az egész falu meghall-
gathassa a fantasztikus férfi-
kart, amely mindig megterem-
ti a jó hangulatot.

Az este retro diszkóval
zárult, Dj Bolha vezényletével.
A hajnalt nótaszóval köszön-
tötték a jókedvû vendégek.

Kocsis Klaudia,

csonkahegyháti

Petrikeresztúri Dalkör

Csizyné Gócza Ildikó

Za-
laszentmihályi Nótakör

B.L.

Öt csapat mérte össze tudását a Parasztolimpián.

A Petrikeresztúri Dalkör bemutatta bõvülõ repertoárját.
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Az idén is megrendezésre
került az immár hagyományos
falunap a sportpálya
gyepén. Július 9-én a helyi

és a
kö-

zösen rendezte meg a falu la-
kosságát összehívó, az össze-
tartozás érzését erõsítõ zenés,
szórakoztató délutánt.

A készülõdés már jóval
elõbb megkezdõdött, a hivatali
szobákban hónapokkal, hetek-
kel elõbb kezdõdött a szerve-

kisbucsai

önkormányzat Kisbucsa
Községért Közalapítvány

Falunapi forgatag Kisbucsán

zés. Elõször a mûsor megszer-
vezése, aztán a sátrak, játékok
bérlése, az alapanyagok listái-
nak összeállítása, az önkéntes
munkára a segítõk megtalálá-
sa, a tombola tárgyak, az alap-
anyagok beszerzése, a sátrak és
a színpad felállítása. A sikerhez
munkájukkal hozzájárultak az
alapítvány tagjai, a falugondnok
és a közmunkások, a képvise-
lõk, a falunapon a fõzõsátrak
alatt és a játszóházban szorgos-
kodó asszonyok, fiatalok.

A rendezvénysátorban fel-
állított nagyszínpadon szom-
baton délután 16 órakor kez-
dõdött a mûsor. Elsõként a

adott elõ fergeteges
jelenetet, majd a

elõadása szórakoztatta
a közönséget. Ezt követõen

fellépése töltötte
meg a nagysátort nézõkkel. A
roma származású rapper, a Fe-
kete Vonat formáció egykori
tagja óriási sikert aratott fellé-
pésével. Amikor aztán elen-
gedték a rajongók,

mûsorát a közön-
ség együttmûködõ rokon-
szenvvel fogadta és tapsolta. A
mûsor zárásaként a

mûvészei ope-
rett slágerekkel szórakoztatták
a nagyérdemût.

Idén is számos lakossági
felajánlás érkezett a tombolára,
amit szorgos kezek közel 110
csomaggá állítottak össze és
sorsoltak ki.

A zenés program mellett
játszóház, légvár, ládavasút vár-
ta a fiatalokat. Idén is felál-
lították az egészségsátrat, ahol

Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyug-
díjas Club

Csácsbozsoki
Dalkör

L.L.Junior

Bohém
Nagy Zsoló

Hevesi
Sándor Színház

Frigyné Böröndi Rita

helyi
asszonyok Karaván Ven-
déglõ

Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság

Rió

védõnõ
mért vérnyomást, vércukrot,
koleszterin és testzsírmérté-
ket, valamint testtömeg in-
dexet is számoltak. Itt néha
sorban állás is kialakult, de
türelmesen kivárta mindenki a
kis papírt, amire a védõnõ
feljegyezte az eredményeket.
Az egészségsátor mellett büfé-
sátor üzemelt, ahol a

és a
szakácsai által készített

babgulyás, kürtõs kalács és tej-
fölös-sajtos lángos várta a ven-
dégeket. A gyerekek körében
nagy sikert aratott a

köz-
remûködésével bemutatott rend-
õrautó és rendõrmotor. A rend
õrei kisebb baleset megelõzé-
si céllal adott ajándékokkal ked-
veskedtek az érdeklõdõknek.

Játék és lufi árusok, vatta-
cukros, popcornos, és termé-
szetesen büfé kocsi is kiszol-
gálta a rendezvényre kiláto-
gató vendégeket.

Este a zenekar hajnalig
tartó bálja vette kezdetét, és
zárta idén jó hangulatban a
falunapot Kisbucsán.

Minden korosztály talált magának megfelelõ mûsort.

Július 9. a „Sportraszállás
napja” volt . A
program a délelõtti kispályás
labdarúgó-mérkõzésekkel kez-
dõdött meg, amelyre elõzete-
sen hat csapat nevezett. A tele-
pülésrõl négy együttes is kiállt,
illetve érkezett és

is egy-egy csa-
pat. A labdarúgó EB-hez ha-
sonlóan a nagylengyeli tornán
is született meglepetésnek szá-
mító eredmény, hiszen a leg-
ifjabb tagokból álló és talán
legkevésbé összeszokott csa-

Nagylengyelben

Bazitáról
Becsvölgyérõl

A „Sportraszállás napja” Nagylengyelben
pat szerezte meg az elsõ
helyet. A mérkõzéseket köve-
tõen a résztvevõket és a ren-
dezvényre látogatókat az ön-
kormányzat dolgozói és a helyi
lányok, asszonyok által készí-
tett babgulyás és pincepör-
költ várta.

A program 11-es rúgó ver-
sennyel folytatódott, amelyre
jelképes összeg befizetésével
bárki nevezhetett. A 36 jelent-
kezõ közül végül a Nagylen-
gyeli SE felnõtt csapatának csa-
tára, nyerte el aSzalai Balázs

címet. A kispályás mérkõzések
gólkirálya az Ausztriában ját-
szó lett, a leg-
kiemelkedõbb kapusteljesít-
ményt a nagylengyeli tartalék-
csapat, tagja,

nyújtotta, a legjobb me-
zõnyjátékosnak pedig a Lenti-
ben játszó
választották.

A hagyományos futball mel-
lett a rendezvényre látogatók
kipróbálhatták a vízi focit is,
amely a nyári hõségben ki-
csikre és nagyokra egyaránt

Gerencsér Attila

Gerencsér Sza-
bolcs

Horváth Albertet

frissítõen hatott. Emellett lehe-
tõség volt strandröplabda,
boccia és tollaslabda játékra is,
illetve a kisebbek az ugráló vár
örömeit is élvezhették. Az idõ-
sebb korosztály néhány férfi
tagja inkább az agytornát vá-
lasztotta és többórás ultipartit
játszott a fák kellemes árnyé-
kában. Akik pedig az egész na-
pos sportolás után még bírták
energiával, azok éjszakába
nyúlóan rophatták a táncot

muzsikájára.Rabi Attila
S.V.Hat csapat küzdött labdarúgásban.

A vízi foci frissítõen hatott.
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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

A minap felavatták a

új – több mint 12 ezer
négyzetméteres – üzemcsar-
nokát. A mintegy 5 milliárd fo-
rintos beruházás 100 új mun-
kahelyet és 60 százalékos for-
galomnövekedést eredményez.
A német nyomdaipari vállalat
évente 12 ezer tonna papírter-
méket állít elõ. Elsõsorban bel-
földre az egészség-, az élelmi-
szer- és a szépségipar számára
termel. Az átadó ünnepségen

, Miniszterelnök-
séget vezetõ miniszter azt
mondta: megtiszteltetés, ha

zala-
egerszegi Edelmann Hungary
Zrt.

Lázár János

Milliárdos beruházás a megyeszékhelyen
Új üzemcsarnok, új munkahelyek az Edelmann Zrt.-nél

egy német családi vállalat Ma-
gyarországot választja befekte-
tése helyszínéül.

– Az Edelmann csoport
jelen van Németországban és
Európa számos pontján. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy cso-
magolástechnikában piacveze-
tõ. A tervek szerint nemcsak
Magyarországon, hanem Dél-
Európában is fontos szerepet
fognak betölteni a következõ
idõszakban, növelve a terme-
lési kapacitást, a megteremtett
és a fönntartott munkahelyek
számát. Nagy szükségünk van
ezekre a német családi vállal-

kozásokra, mert számos kimu-
tatás és személyes tapasztalat
alapján is mondhatom, hogy a
legjobb munkaadók közé tar-
toznak. Megbecsülik dolgozói-
kat, rendezett munkakörülmé-
nyeket és munkafeltételeket
biztosítanak, de különöskép-
pen így van ez ennél a vál-
lalkozásnál, ami több generá-
ciós és ahol a legfontosabb
nem a gép és nem a megter-
melt pénz mennyisége, hanem
az ember – mondta a mi-
niszter.

Lázár János hozzátette: Za-
laegerszeg példaértékû gazda-
ságfejlesztési programot haj-
tott végre az elmúlt években.
Megemlítette azt is, hogy a kor-
mány a kulturális, turisztikai
programokat – köztük a Mind-
szenty-zarándokközpont létre-
hozását – is támogatja.

, Zalaeger-
szeg polgármestere pedig ar-
ról beszélt, hogy a milliárdos
beruházás 2001 óta a térség
legnagyobb ipari fejlesztése. A
csarnoképítéshez minden er-
kölcsi és anyagi támogatást
megadtak, melynek köszönhe-
tõen az Edelmann konszern-
nel már egy újabb bõvítést tar-
talmazó szerzõdést is aláírtak.

– A most átadott üzemben
300 ember dolgozik majd. Az
új munkahelyek jelentõsen
hozzájárulnak a város, a térség
további fellendüléséhez. Ma-
gyarország kormánya azt vallja,
hogy hazánk megújulásához a
munkahelyeken keresztül ve-
zet az út. Ugyanez igaz Za-
laegerszeg megújulására is. Az
önkormányzat legfõbb felada-
ta a következõ években az,
hogy fejlessze a helyi gazdasá-

Balaicz Zoltán

got, segítse a vállalkozásokat,
megõrizze a munkahelyeket és
továbbiakat teremtsen. Hatal-
mas kitörési lehetõség a zalai
megyeszékhely számára a Mo-
dern Városok Program, mely-
nek jóvoltából iparterületeket
alakíthatunk ki, csarnokokat
építhetünk és logisztikai köz-
pontokat létesíthetünk. Erõfe-
szítéseink eredményeként 2015-
ben 1800 új munkahely jött
létre a városban, idén pedig
ugyancsak ezres nagyságrend-
ben várható az álláshelyek bõ-
vülése, s ez kedvezõen érinti a
városkörnyék foglalkoztatott-
ságát is – tette hozzá Balaicz
Zoltán.

– A gyár építéséhez a kor-
mány 500 millió forint euró-
pai uniós támogatást biztosí-
tott. A beruházásra azért volt
szükség, mert a város szívében
található régi telephely kicsi-
nek bizonyult a további fej-
lesztésekhez – mondta

, az Edelmann Hungary
Packaging Zrt. elnök-vezér-
igazgatója. – Az új üzem meg-
építése egyben bõvítést is je-
lentett, a gyártási terület a
duplájára nõtt. A forgalmunk
jelenleg 5,2 milliárd forint
évente, azt tervezzük, hogy ez
az elkövetkezõ néhány eszten-
dõben 8 milliárdra nõ. A fog-
lalkoztatottak létszáma pedig
eléri a 300-at.

Az Edelmann Csoport 2010
decemberében vette át a Zalai
Nyomdát, három éve pedig
100 százalékos tulajdonosa az
üzemnek. A zalaegerszegi leány-
vállalat Magyarország második
legnagyobb, hajtogatott kar-
tondobozokat gyártó cége.

Czirkl
György

-mzs-

Lázár János jó munkát kívánt a dolgozóknak.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
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.

Flamot

Farkas Lászlót.

Közép-Zala

Az se semmi

Valahol Oroszországban

Nem viszi semmire…

– Mezõgazdasági hitelt nem adhatunk, de az Aigner
Szilárd jó kis májusi esõket ígér…

– Nagy izék ezek a fasiszta magyarok! Most még csak a
zsákmányolt mûkincseket követelik, holnap meg már
kérnék vissza az órákat is…

– Rossz hírem van asszonyom. A kisfiú roppant intelli-
gens, de sajnos nincs benne semmi agresszió és képmuta-
tásra való hajlam…

(1996.05.08.)

(1996.06.12.)

(1996.06.19.)
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Az akció a megjelenéstõl 2016. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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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Második alkalommal került
megrendezésre a falunap

. A július 23-i ese-
ményt több napos elõkészület
elõzte meg. A helyi aktív ön-
kéntesek, közmunkások, a
képviselõ-testület tagjai és a
polgármester közremûködésé-
vel készült el a helyszín. A fiúk-
férfiak, valamint a lányok-
asszonyok többek között sát-
rakat állítottak, sütöttek, taka-
rítottak, helyszínt rendeztek.

A program szombat dél-
után kezdõdött a sportpá-
lyán. A szentmise után

polgármester nyitotta
meg köszöntõ beszédével a
zenés, szórakoztató program-
sorozatot.

Igazán színes forgatag várta
az érdeklõdõket. A színpadon
elsõnek és

remek operett-
mûsorral lépett fel. Majd a
helyi és környékbeli amatõr
csapatok következtek.

Tófejrõl érkezett a
, valamint a nem-

rég alakult . Az
elõbbi mai és az elmúlt évti-
zedek slágereivel szórakoztatta
a közönséget, míg az utóbbi
szép népdalokat adott elõ. A
táncos részt a

és a helyi
szolgáltatta. A gu-

toriak karikázót, monti csár-
dást és kánkánt roptak. Utá-
nuk Cintia kiváló modern ele-
mekkel tûzdelt produkciót
adott elõ. Végül a

operettslágerekkel
kápráztatott el mindenkit.

A kulturális rész a népsze-
rû együttes elõ-
adásával zárult, ezen a fiatalok
és az idõsebbek is jól szó-
rakoztak.

Bak-
tüttösön

Béres
László

Oszvald Marika
Bálint Csaba

Szivár-
vány Dalkör

Õszikék Dalkör

Gutorföldei Tán-
cos Asszonyok Hor-
váth Cintia

Söjtöri Retró
Színkör

Groovehouse

Falunap Baktüttösön

A Gutorföldei Táncos Asszonyok kánkánja is remekül sikerült.

Nagyon sokan érkeztek a baktüttösi falunapra.

Egész délután aktív sporto-
lási lehetõség is volt. A kicsik-
nek ugrálóvárak és népi játé-
kok, a nagyobbaknak vízifoci
állt rendelkezésre.

A falu önkormányzata a szí-
nes program után vendégül
látta a helyieket egy-egy tál
ízletes babgulyásra. A jóllakott
vendégek kifulladásig mulat-
tak és zenéjére az
utcabál keretei között.

A késõi órákban, idén elõ-
ször, tûzijátékkal lepte meg az
önkormányzat a település la-
kóit és a környékrõl érkezõ
érdeklõdõket.

A szervezõk a visszajelzé-
sek alapján sikeresnek ítélték
a falunapi programot Bak-
tüttös életében és tervezik
eme remek hagyomány foly-
tatását.

Pedró Viki

Fitos Veronika

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci családjával a tenger-
parton nyaralt. A család a
tengert, a napsütést élvezi.
Laci a tengeri herkentyûket
imádja enni. Nem retten
meg új ételeket kipróbálni.
Az étteremben, amikor elõ-
ször rendelt feketekagylót,
azt se tudta hogyan kell
enni, de elég hamar rájött,
nincs szükség evõeszközök-
re, kézzel a legegyszerûbb.
Így lett a család kedvence a
fekete kagyló.

Laci szeret fõzni, ezért a
következõ nyaraláskor el-
döntötte: fekete kagylót fog
fõzni. Természetesen elõtte
felkészült, hogyan kell csi-
nálni. A leírások alapján
nem tûnt bonyolultnak.
Megtisztítod, alaplé, páro-
lás, bagett... összegezte fej-
ben a receptet.

A nyaralás másnapján
reggel elszántan indult a pi-
acra. Megvette, hazavitte,
vízbe tette. Szóval megtisz-
títjuk – mormogta maga elé
–, de hogyan? – mert bizony
minden volt rajtuk, homok
meg valami mészkõ-lerakó-
dás, ami a fogaknak nem
tesz jót, ha rajta marad. Fél
óra alatt sikerült 5db kagy-
lót megtisztítania…

Kell valami egyszerûbb
megoldásnak lenni. A kést,
a körömkefét, a fogkefét ki-
próbáltuk, de túl lassú. Laci
elkezdett mérnökként gon-
dolni, de a sok Columbo
krimi is a segítségére volt,
hogy rájöjjön arra, mit nem
vett észre. Ha a természet
odarakta, akkor talán arról
is gondoskodott, hogy egy-
szerûen le lehessen szedni a
szennyezõdéseket – gondol-
kodott. És mit adott a ter-
mészet? A kagylón egy éles
élt, amivel egyszerûen le le-
het szedni mindent a másik
kagylóról…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mit nem vettem észre…

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
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Június utolsó vasárnapja a
gyógynövényekrõl szólt

. A kis faluban
természetgyó-

gyász tartott elõadást a köz-
vetlen környezetünkben fellel-
hetõ, az egészségre pozitív ha-
tást gyakorló növényekrõl.

A téma sokak számára
érdekesnek bizonyult, hiszen
a faluház kisterme teljesen
megtelt.

Bence pedig egy rövid be-
mutatás után belekezdett és
rendkívül nyugtató hangszí-

Ne-
meshetésen Se-
bestyén Bence

Egy délután a népi gyógyászat jegyében, Nemeshetésen

nen ontotta magából a tudás
magabiztos szavait. Tette mind-
ezt úgy, hogy azt generációtól,
elõismeretektõl függetlenül bár-
ki érthesse.

A szervezõk minden erõ-
feszítése ellenére a trópusi hõ-
ség éreztette magát, így az elõ-
adás alatt többször teletöltöt-
ték a jelenlévõk poharait íz-
letes gyógynövényteákkal me-
lyek hidegen még üdítenek is.

Bence pedig saját kertjébõl
hozott néhány fajtából, me-
lyekbõl friss forrázatot lehetett

A téma Sebestyén Bence szerint kimeríthetetlen.

készíteni és megismerni azok
ízét.

Kisvártatva mindenki felol-
dódott és az elõadás eszme-
cserévé, baráti beszélgetéssé
alakult át.

A fiatal elõadó kérdések
százait válaszolta meg és pár-
szor csodálhattuk nyelvûnk
sokszínûségét is, mert ami
egyeseknek aranyvesszõfû, az
másoknak jágerkender.

Aztán persze mindenkinek
volt saját kis története, saját
tapasztalata, amit ezúttal szíve-
sen megosztottak egymással.

Szó esett az autoimmun be-
tegségekrõl is, melynek kap-
csán Bence felhívta a figyel-
münket arra, hogy bizonyos
értelemben mi is hasonlóan
viselkedünk a természettel
szemben amiben élünk, ami-
nek részei vagyunk, mint az
említett kór. Saját magunkat
támadjuk és pusztítjuk a ter-
mészetben használt vegysze-
rekkel, a természet kizsákmá-
nyolásával.

Az elõadás tervezett idõ-
korlátait bõven átlépve a sza-
badban folytatódott a mûsor
és egy rövid séta elegendõnek
bizonyult ahhoz, hogy több tíz
gyógynövényt teljes pompá-
jában megismerhessünk.

Kivételes lehetõség volt ez
arra, hogy a gyûjtés teljes fo-
lyamatát átlássuk, az egyes
növények küllemét örökre me-

morizáljuk és kizárólagos ismer-
tetõ jeleiket megtapasztaljuk.

Így aztán mindenki szagol-
ta a macska mentát, ujjai kö-
zött morzsolta az orbáncfüvet
és szakítani próbálta az útifû
levelét.

A délutánt kitöltõ program
, Nemeshetés

egyik emblematikus polgárá-
nak pincéjénél zárult, ahol
mindenki
tárcsán készítette az estebédet.

– Nagyon sokan jöttek és
mindenki elismerõen beszélt a
rendezvényrõl és persze Ben-
cérõl, az õ tudásáról. Kézen-
fekvõnek gondoltam, hogy ne
hagyjuk ennyiben a dolgot és
találkozzunk újra.

A téma Bence szerint is
kimeríthetetlen, így célul tûz-
tük ki egy õszi gyógynö-
vénynap megszervezését – így
az ötletgazda.

Hazafelé a poros hegyi út
mentén sorra bukkantak fel a
régi jól ismert és a frissen
megismert gyógynövények.
Mindegyiknek végiggondol-
tam a nevét, gyógyhatását,
hogy mikor gyûjtjük õket és
azóta is kísér az a nyugtató
érzés, hogy bár az embert
érheti betegség de az isteni
gondviselés fellelhetõ jártunk-
ban-keltünkben vagy fûben-
fában, ahogy a mondás is
tartja. (a szerzõ kiegészítése)

Magyar Ferenc

Kovács Laci bácsija

Gellén Szilárd

H
u
n
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Horváth Zoltán
Tófej

polgár-
mesterrel beszélgettünk
2016. évi beruházásairól. A te-
lepülésen egy idõben több he-
lyen is zajlanak munkálatok,

Milliós beruházások Tófejen
amelyeknek lényege az arculat
szépítése, a falu fejlesztése.

– Ebben az évben milyen
beruházásokra került sor Tó-
fejen?

– Több sikeres pályázatunk
is volt, aminek köszönhetõen
sok felújítás zajlik a község-
ben. Az iskola tornaterménél,
a mûfüves pályánál és az or-
vosi rendelõnél, a régi óvodá-
nál az árkok mederlapozása
történt. A temetõhöz vezetõ út
térkövezésére is sor került.
Ezen kívül a futballpályánál ta-
lálható pajtát teljesen sikerült
felújítanunk. Az orvosi rende-
lõ feletti lakás felújítása még
jelenleg is zajlik.

– Az árkok mederlapozása
közel 1,5-1,5 millió forint volt.
A szolgálati lakás költségvetése
6,5 millió forint volt, a focipá-
lyánál lévõ pajta 2,2 millió
forintba került, a temetõi út
pedig 3,8 millióba.

– Pályázatot adtunk be a
régi hivatali épület rendbeho-
zatalára. Ez az egyik legnagyobb
volumenû tervünk, hiszen 30
milliós pályázatról beszélünk.

– Milyen költségekkel jár-
tak ezen munkálatok?

– Terveznek-e más beruhá-
zást 2016-ra?

– Milyen munkálatokat ter-
veznek a hivatal épületénél?

– Egy többfunkciós közös-
ségi teret tervezünk. Rendõr-
ségi irodát, családsegítõ irodát
és szálláshelyeket szeretnénk.
Remélem sikeres lesz a pályá-
zatunk és elnyerjük a szüksé-
ges összeget.

– A temetõben padokat fo-
gunk elhelyezni. Ezen kívül fel-
vettük a kapcsolatot a Közút-
kezelõ Zrt.-vel az árkok miatt.
Ugyanis a csapadékos idõjárás
miatt sajnos a falu vízelvezetõi
nem bírják a hirtelen lehulló
vizet elvezetni. Tervezzük az
árkok kipucolását, bár a je-
lenlegi viszontagságos idõjárás
miatt lehet, hogy ez sem jelent
teljes védelmet a sok esõzésre.

Tófejen tehát zajlanak a fej-
lesztések, s ez a település ar-
culatán is látszik. Mindemel-
lett a faluban aktív élet is
zajlik. A község tovább ápolja
testvértelepülésükkel,

a kapcsolatot és re-
mek baráti viszonyt sikerült
létre hozni a Mura-vidéki

is.

– Milyen egyéb elképzelé-
seik vannak?

Gyula-
kutával

Zsit-
kóccal

Fitos Veronika

Horváth Zoltán polgármester a tófeji fejlesztésekrõl tájékoztat-
ta lapunkat.

Bábszínházi hétvégét tar-
tottak július 15-16-án . A

és
az

feldolgozta a
és között ta-
lálható
múltját és jövõjét, melyet Hol a
hála? címû közös bábszínházi
produkciójukban pénteken hi-
teles elõadás formájában mu-
tattak be a nyilvánosságnak.

Szombaton Bábparádéra
várták az érdeklõdõket, ame-
lyen minden évben több szín-
ház mutatja be aktuális pro-
dukcióit. Ebben az évben a

a Babszem
Jankót, a pécsi
A hõs Miklóst, a zsámbéki

A
székely menyecske meg az
ördög címû darabot adta elõ.

Hottón
Magamura Alkotómûhely

Európai Szabad Mûvészek
Egyesülete Böde

Zalaszentmihályfa
Szent Mihály templom

Ziránó Színház
MárkusZínház

Fa-
bók Mancsi Bábszínháza

Családias bábparádé Hottón
– 2011-ben rendeztük meg

elõször a programot, idén ah-
hoz az évhez hasonlóan az
esõs idõjárás miatt beszorul-
tunk a faluházba. Idén is há-
rom különbözõ elõadást lát-
hattak az érdeklõdõk, mellette
Kecskemétrõl érkezett a Teker-
gõtér játszótere, bábkészítõ
mûhelyfoglalkozást tartott a
Magamura Alkotómûhely. A
programra a korábbiakhoz ha-
sonlóan a hottói asszonyok
lángost és palacsintát sütöttek
a vendégeknek. A rossz idõ
ellenére nagyon sok érdeklõ-
dõ volt, mégis olyan családias-
sá sikeredett az idei bábpará-
dé, amit folytatni szeretnénk
jövõre is – árulta el

, a házigazda Ziránó Színház
színésze.

Varga Pé-
ter

Pataki Balázs

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Egyedülálló darabban mutatták be a Szent Mihály templom
történetét.

Családias légkörben zajlott a bábparádé.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idén második alkalommal
került megrendezésre az aiki-
do-tábor a

elnökének,
szervezésének köszön-

hetõen. A programnak a
ad-

ta a helyszínt.
Az egyhetes tábor két rész-

ben zajlott: július 5-tõl 6-ig a
gyermekek, július 7-tõl 10-ig
pedig a felnõttek vettek részt.
Az edzések Pusztaedericsen és
a

tornatermében tör-
téntek.

Virga János elmondta, hogy
a gyerek és felnõtt foglalkozá-
sok lényege eltért egymástól. A
kisebbeknél a fizikai edzés
mellett különbözõ játékos fel-
adatokat és elõadásokat tartot-

Renseikan Aikido
Egyesület Virga
János

Pusz-
taedericsi Önkormányzat

tófeji Kincskeresõ Általá-
nos Iskola

Aikido-tábor Pusztaedericsen
tak. Ebben a korban a kultúra
és a történelem tanítása, az ál-
lóképesség növelése, az egész-
séges életmódra nevelése, a
mozgás koordinációjának fej-
lesztése, a test felkészítése kü-
lönbözõ váratlan helyzetekre
(esés, támadás) a fõ cél. A há-
rom nap alatt a résztvevõk
nem vettek igénybe semmi-
lyen modern technikai esz-
közt, valamint az édesség, cuk-
ros üdítõk fogyasztása is tilos
volt. A gyerekek tábora vizsgá-
val zárult, ahol összesen tízen
küzdöttek meg különbözõ fo-
kozatokért.

A felnõttek napjai már tel-
jesen másképp zajlottak. Na-
gyon intenzív tábor volt, hi-
szen 12 edzésre került sor a
négy nap alatt. A foglalkozáso-

kon az alacsonyabb fokozatú
tanítványok tudásának a fej-
lesztése és a vizsgákra való fel-
készítés volt a lényeg.

A Renseinkan Aikido Egye-
sület tatabányai székhelyû, Vir-
ga János is onnan származik.
Pár éve költözött családjával
Pusztaedericsre és azóta a kör-
nyéken próbálja minél széle-
sebb körben elterjeszteni az
aikidot. Három helyen tart ed-
zéseket: Tófejen, Bakon és Za-
laegerszegen. Elmondása sze-
rint szívesen látnak bárkit az

edzéseken, hiszen mind a fia-
tal, mind a középkorú korosz-
tálynak remek mozgási-spor-
tolási lehetõség. Az aikidoban
mindenki a maga testfelépíté-
sének, adottságainak és korá-
nak megfelelõen tudja fejlesz-
teni fizikumát.

Akit érdekel az aikido vilá-
ga, az a 4 danos Virga Jánossal
veheti fel a kapcsolatot a
renseikandojo@gmail.com email
címen, vagy telefonon a 0670/
316-1024-es számon.

Fitos Veronika

Virga János és a táborozó gyerekek.

A felnõtt tábor résztvevõi.

A Polgárõr Egyesület 1998-
ban alakult , elnöke

. Az egyesület alap-
feladatként a helyi közrend és
közbiztonság védelme, vala-
mint a bûnmegelõzésben való
közremûködés érdekében köz-
területi járõrszolgálatot, figye-
lõszolgálatot teljesített. Együtt-
mûködtek a lakossággal, ön-
kormányzattal és a rendészeti
szervekkel.

A községben az utóbbi
években a polgárõrség munká-
ja ellaposodott. A tagság a szer-
vezet megszüntetése mellett
döntött. A megszüntetésben

Bödén Bo-
gár Sándor

Kamerarendszer telepítése Bödén

közrejátszott, hogy a faluban a
közbiztonság jó, az utóbbi
években bûncselekmény nem
történt. A megmaradt pénzük-
bõl az önkormányzattal közö-
sen kamerarendszert szereltet-
tek a községben. 4 kamera ke-
rült felszerelésre, kettõ a falu-
házhoz, kettõ az élelmiszerbolt
elé. A rendszer a továbbiakban
fejleszthetõ, bõvíthetõ akár 8 ka-
merára is. Bízunk benne, hogy
a megfigyelõ berendezés és a
rendõrség folyamatos jelenléte
a faluban továbbra is elretten-
tésként szolgál a bûnözõknek.

D.D.

A rendszer fejleszthetõ, bõvíthetõ.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõk!Kedvezményes családi belépõk!

2 felnõtt + 2 gyermek* :
2 felnõtt + 3 gyermek* :

*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft
7 200 Ft

C
A

SC
O, KG

F
B

H-Kontakt Group Kft,
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

F Ü G G E T L E N
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA
28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!
Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági biztosítások.
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

Több éves hagyomány, hogy

falunapot tart a lakosság és a
környezõ települések érdeklõ-
dõi számára. Az idén – a tava-
lyihoz hasonlóan – már kétna-
pos volt a rendezvény, amit
július 2-án és 3-án tartottak.

Az elsõ napon sok színes,
zenés, vidám mûsor fogadta a
vendégeket és a gyerekek is
remekül szórakozhattak a kü-

Ormándlak Önkormányzata

Falunap Ormándlakon
lönbözõ népi játékokkal, vízi-
focival.

A délelõtt fõzõversennyel
indult, ahol a csapatok ízletes,
finom ételeket készítettek.

Délután kulturális progra-
mokra került sor. Fellépett a

zenekar, a gutorföldei

. A gyerekeknek
és adott vidám mû-
sort. A nap sztárvendége a

Norton
TMK Rock Band, Csordás Pis-
ti Kökörcsin

Muskátli

mulatós zene egyik kiváló
zenésze, volt. A
szombat este kitûnõ hangulatú
bulival zárult, ahol a
zenekar húzta a talpalávalót.

A vasárnap inkább az idõ-
sebbeknek szólt, de természe-
tesen a fiatalabbak is jól érez-
hették magukat. Délben szent-
misére került sor, majd sok
remek, tehetséges csoport lé-
pett színpadra. Az

és a
gyönyörû nótákat

adott elõ, aztán a Becsvöl-
gyérõl érkezõ

kápráztatott el min-
denkit néptánc bemutatójuk-
kal. A délutáni programot szí-
nesítette a
bemutatója. A remekül képzett

Kaczor Feri

Roller

Évgyûrûk
Csácsbozsoki Nyugdíjas Klub

Zalaszentmihályi Nóta és
Népdalkör

Cserta Tánc-
együttes

Zalai Kutyasuli

kutyusok és gazdáik elõadá-
sa nagyon tetszett a közön-
ségnek, különösen a gyere-
keknek.

Zenés, táncos produkciók-
kal zárult a nap, a petrike-
resztúri

, a
és a zenekar lé-

pett színpadra.
A kétnapos rendezvényt a

. támogatta, amely
az idén is egy sertést ajánlott
fel a falunak. Abból készült sok
finomság a lakosság és a fel-
lépõk számára.

A kiváló hangulatú faluna-
pot a polgármester és a képvi-
selõ-testület tagjai szervezték,
valamint sok civil is hozzá-
járult a sikerhez.

Csalamádé Mûvészeti
Egyesület Fehér Holló együt-
tes BistRock

Göcsej-Pig Kft

Fitos Veronika

A Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör remek énekekkel szóra-
koztatta a közönséget.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


