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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Teskánd
Közép és

Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítványhoz

önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be a

az elsõ és má-
sodik világháború történelmi
emlékeit õrzõ, 1998-ban épült
teskándi emlékmû rendbetéte-
lére. Eredetileg tervben volt az
emlékmû környezetében lévõ
padok felújítása és térkövezés
és az emlékmû körül lévõ sze-
gélykövek újra készítése, de ar-
ra nem kaptak elég forrást.

A megítélt 500 ezer forint
támogatást, a pályázati kiírás

Megújult az áldozatok emlékmûve
célkitûzését szem elõtt tartva,
a legésszerûbben próbálták fel-
használni. A munkálatokat egy
helyi vállalkozó végezte el, aki
a meglévõ emlékmûvet meg-
tisztította, új mûkõ burkolatot
készített és köré fehér zúzalék-
követ terített le.

pol-
gármester elmondta, hogy min-
den évben a Hõsök nap-
ján, vagyis május utolsó va-
sárnapján emlékeznek meg a
két háború teskándi áldoza-
tairól.

Tóth István Jánosné

Pataki Balázs

Az emlékmû megtisztult és mûkõ burkolatot kapott.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

2017. évben elsõ alkalom-
mal rendezi meg

és a

a Széchenyi
2020 pályázat támogatásával a
falu legszebb kertje versenyt.
A kiírás szerint a pályázni
minden Petrikeresztúr község
kül- és belterületén található
kerttel, telekkel lehet függet-
lenül attól, hogy található-e
rajta lakóház. Nevezni 2017.
június 1-ig lehet, erre készített
nevezési lapon.

A versenyt három kategó-
riában hirdetik meg: A leghar-
monikusabb kert, A legszebb
veteményes, A legszebb virá-
goskert. A kerttulajdonosok
több kategóriában is nevez-
hetnek.

A versenyt nem kijelölt
bírák, hanem maga a lakosság
dönti majd el. Június 24-én
szombaton délután 14-17 óráig
a Nyitott Kertek Napját ren-
dezik meg, amikor is minden
érdeklõdõ megtekintheti a
versenybe nevezett kerteket. A
tulajdonosok megmutatják vi-
rágaikat, növényeiket, kertjü-

Petrikeresz-
túr Önkormányzata Tut-
tu Mikka-Makka Gyermek és
Ifjúsági Egyesület

A falu legszebb kertje verseny Petrikeresztúron
ket az érdeklõdõ nagyközön-
ségnek. Lehetõség lesz beszél-
getni, inni egy finom limo-
nádét a nyári melegben. Min-
den látogató kap egy szava-
zólapot és ez alapján dönthet,
hogy melyik kertet ítéli az
egyes kategóriák legszebbi-
kének.

Minden, a versenybe neve-
zõ tulajdonos kis ajándékot
kap. A kategóriánkénti díjazot-
tak pedig értékes, kerthez
kapcsolódó ajándékokat, növé-
nyeket, kaspókat.

Az egyesület vezetése bízik
benne, hogy ebbõl az ötletbõl
is hagyomány lesz a települé-
sen és egyre több szép por-
tában gyönyörködhetnek a he-
lyiek és a településre érkezõ
turisták is.

A program az EFOP-1.3.5-
16-2016-00928 azonosító szá-
mú „Társadalmi szerepvállalás
erõsítése és közösségek fejlesz-
tése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében” címû pályázat
a Széchényi 2020 Emberi Erõ-
forrás Fejlesztési Operatív
Program keretén valósul meg.

Az április tizenharmadiki
testületi ülésen lemondott
tisztségérõl ,

polgármestere.
Mivel státusza 2017. május

tizenkettedikén szûnik meg, az
idõközi polgármester-választás
idõpontját csak ezt követõen
írja ki az illetékes választási
bizottság. A voksolásra valószí-

Kaczor Tamás
Babosdöbréte

Lemondott Babosdöbréte polgármestere
nûleg 2017 augusztus elsõ felé-
ben kerül sor.

Kaczor Tamást egyébként
2010-ben választották meg
elõször polgármesternek. Le-
mondását elsõsorban megnö-
vekedett munkahelyi elfog-
laltságával indokolta a

.
Za-

latájnak
E.E.

Nyáron új polgármestert választ Babosdöbréte.
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Az 1956-os hõsök emlékére
állított avat-
tak április 30.-án

polgár-
mester köszöntõjében elmond-
ta: egy sikeres pályázat útján
valósulhatott meg az emlék-
mû, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójá-
ra létrehozott emlékbizottság
támogatásával.

Kiemelte továbbá, hogy a
helyszín kiválasztásánál igye-
keztek a falu központi részétõl
távolabb esõ helyszínt találni,
így egységesebbé tenni a tele-
pülés elrendezését a látnivalók

Büszkeségpontot
Babosdöb-

rétén. Kaczor Tamás

Emlékmûvet avattak Babosdöbrétén

és helyi értékek tekintetében.
utcai helyszín egyéb-

ként egy jövõbeni tájház ud-
vara, ám a régi házikó tájházzá
alakítására beadott pályázat
még elbírálás alatt van.

Helybéli fiatalok és idõseb-
bek idevágó versei után

országgyûlési képviselõ
mondott ünnepi beszédet,
megemlékezve az `56-os ese-
ményekrõl. Szólt továbbá arról
is, milyen fontos színfoltja Ba-
bosdöbréte a zalai tájegység-
nek. Záró gondolataiban a he-
lyieket méltatta, külön kiemel-
ve, hogy az itt megtelepedõ

Rákóczi

Vigh
László

fiatalok nem restellték mellõz-
ni a város kényelmét, melynek
köszönhetõen a megye egy kis
gyöngyszeme lehet a település.

Vigh László beszédét kö-
vetõen lekerült a fehér lepel az
emlékmûrõl, melyet Szalai At-

Vigh László és Kaczor Tamás az emlékmûnél.

Minden évben márciusban
eljön az a nap, amikor tiszte-
letünket és hálánkat kifejezve
köszöntjük lakosságának
idõsebb tagjait. Ez év március
25-én a faluházban került meg-
rendezésre az idõsek tisztele-
tére rendezett mûsor, melyet a
vacsora követett.

kö-
szöntötte a vendégeket, majd

egy kis verssel
kedveskedett a megjelentek-
nek. polgármester a
hagyományoktól eltérõen kö-
szöntõ beszéde helyett, vicces
évértékelõ elõadással lepte
meg a közönséget. Az évér-
tékelõ mûsorban szerepelt

Böde

Farkasné Péter Ibolya

Kovács Anikó

Ujj Tibor

Gyalogné Lakatos Ildikó, Ko-

tila

Gellén Szilárd

, a falu plébánosa megszen-
telt. Záró akkordként ünnepé-
lyes keretek között koszorút
helyezett el a Büszkeségpont
tövénél Kaczor Tamás és Vigh
László.

Idõsek köszöntése Bödén
vácsné Anti Mariann Gya-
log Ferenc

and-
ráshidai Igazgyöngy Hagyo-
mányõrzõ Egyesület

Nagy Lászlóné

Frank Müller

Móricz László

bödei Bor-
barát Kör

Darabos Diána

és
is, akiknek ezúton

is szeretnénk megköszönni a
szórakoztató elõadást.

Ezután következett az

tollfosz-
tással egybekötött énekes elõ-
adása. Ezt követõen érkezett a
vacsora, melyet
készített a segítõivel. Az est-
ebéd után német
harmonikás szórakoztatta a
résztvevõket. Majd késõ estétõl

harmonikás
húzta a talpalávalót hajnalig. A
jó hangulathoz a

járult hozzá ne-
dûivel.

Ujj Tibor vicces évértékelõvel lepte meg a közönséget.

Nagy sikert aratott az andráshidaiak elõadása.

Már egy héttel
húsvét elõtt össze-
jött a falu apraja-
nagyja, hogy elké-
szítse az ünnep jel-
legzetes díszeit, amit
aztán mindenki ha-
zavitt az otthonába,
hogy ott ékesítse a
környezetét.

Az ügyes kezek

Ünnepváró Babosdöbrétén

alól sorra születtek a tavaszi
koszorúk, az ablakdíszek, asz-
taldíszek.

Az est végén a gyerekek
nagy örömére elõ-
készítette a tojásfestéshez szük-
séges kellékeket is. Szebbnél
szebb hímes tojások készültek
és szerencsére az apró kezek
megúszták sérülés nélkül.

A munkálatok ideje alatt a
gyerekek és felnõttek is szí-

Marika néni

vesen fogyasztották az asszo-
nyok által készített sütiket,
finomságokat.

Reméljük, hogy ezek a kö-
zösen eltöltött idõk belevé-
sõdnek a gyerekeink lelkébe,
és amikor már felnõttként
bárhol lesznek a világban, ak-
kor is szívesen emlékeznek a
kis falujukban történt közös
élményekre!

B.B.
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* 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 számaiban
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

* Múltidézés Flam rajzaival
A pénz nem boldogít…

Ezredvégi gyerek

Kis oktondi

– Igaz, igaz, multimilliomos vagyok, de azok a dübörgõ
tapsok, amiket párttitkár koromban kaptam…!

– Maradj már az ilyen hülyeségekkel, mint az ipi-apacs!
Most a nagyiék búzafeleslegét próbálom elpasszolni az
Interneten.

– Nem értem, hogy' járhatott polgári iskolába a nagypapi.
Akkor nem a Fidesz volt kormányon!...

(1999.03.25.)

(1999.08.05.)

(1999.09.02.)

A húsvéti hosszú hétvége
elõtt kézmûves foglalkozást
tartottak , a fa-
luházban, ahol a tojás írókázás
technikájával is megismerked-
hettek a gyermekek és a fel-
nõttek. A Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár kistelepü-
lési könyvtári ellátási csoport-
jával együttmûködve népi ipar-
mûvészt is hívtak vendégül a
szervezõk.

bemutatta
a résztvevõknek az írókázás
technikáját, ami mindenkinek
elnyerte a tetszését és alkal-
mazásával gyönyörû alkotások
születtek. A mûvészi díszítés-
hez nem kellett más, mint az
úgynevezett íróka és sötét szí-
nû (méh)viasz, meg persze né-
mi kézügyesség. Az sem szá-
mított, hogy a tojás esetleg
nem tökéletes formájú, vagy

Nagylengyelben

Nagyari Katalin

Írókázás Nagylengyelben

nem hófehér, mert a motívu-
mok, a festék és az esetleges
aranyozás minden darabot szép-
pé varázsolt. Az írókázás volt a
legnépszerûbb a foglalkozá-
son, de a hagyományos piros
mellett születtek más techni-
kával díszített tojások, vidám
nyuszik, színes tojástartók és
kisebb díszek, amelyek a tojás-
fára kerülhettek.

A többórás írókázás és a tu-
catnyi kis mûremek elkészülte
után is lelkesek voltak a gye-
rekek. Érdemes tehát a ha-
gyományokat nem csak õrizni,
hanem feléleszteni és to-
vábbadni is, hiszen annál jobb
megerõsítés nincs, mint
amikor az egyik kiskamasz azt
mondja egy ilyen program
végén, hogy: „hú, ez tényleg jó
volt!”

S.V.

Az írókázás volt a legnépszerûbb.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
ETT-16

kódszámon meghirdetett, az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Közép-Zala
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353 millió forintos beru-
házás indult a
háziorvosi rendelõk megújítá-
sára. A tervek szerint már eb-
ben az évben megújulhat a
háziorvosi és a gyermekorvosi
rendelõk egy része. Igen fon-
tos része ennek a rekonst-
rukciónak a

Botfy utcai épületének
felújítása, hiszen a megyeszék-
hely környezetében fekvõ tele-
pülések lakosságát is érinti.

– Már zajlik a munka a Köz-
társaság úti orvosi rendelõben,
ahol több mint 20 éve, 1994-
ben kezdõdött a városban az
„egy orvos, egy rendelõ” prog-
ram. Ez a projekt nagyon sike-
res volt, és több város is követ-
te az országban. Ennek kö-
szönhetõen Zalaegerszegen
minden házi- és gyermekorvos
önálló rendelõben dolgozhat.
Az eltelt évek miatt azonban
ma már aktuálissá vált a ren-
delõk felújítása is. A napokban
meghirdetett és elindított új
program keretében 353 millió
forintból 8 felnõtt- és 5 gyer-
mekorvosi rendelõ újulhat
meg, ami 17 védõnõi körzetet
is érint. Ezenkívül a 79 tele-

Zalaegerszegen

központi orvosi
ügyelet

Orvosi rendelõk, idõsügyi klubok, szociális intézmények
Több, mint félmilliárdos felújítás, ami Zalaegerszeg környékének lakosságát is érinti

pülést ellátó központi orvosi
ügyelet épülete is teljes mér-
tékben megújul a Botfy utcá-
ban. A munkálatok április kö-
zepén indultak meg és zala-
egerszegi vállalkozók nyerték
el a kivitelezésre kiírt közbe-
szerzést – mondta lapunknak

polgármester.
A projektben a következõ

rendelõk kerülnek felújításra:
Hegyalja út 41., Nemzetõr út
15., Köztársaság utca 55. és
55/A., Ola utca 12., Kinizsi u.
105., Göcseji utca 53., Wlassics
utca 13., Botfy utca 1., And-
ráshida út 5., Petõfi út 21-25.

A projekthez kapcsolódó
eszközfejlesztés becsült költsé-
ge nettó 28.925.803 Ft. Az esz-
közfejlesztésben szerepel pél-
dául: EKG, Doppler, sürgõs-
ségi táska, boka karindexet
meghatározó automatizált ké-
szülék, pelenkázó asztal, baby-
doppler, fonendoszkóp, hallás-
vizsgáló berendezés.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter arról is tájékoztatta a

, hogy 200 millió forintos
beruházással megújulnak az
idõsügyi klubok és szociális
intézmények a megyeszékhe-

Balaicz Zoltán

Zala-
tájat

lyen. Így összesen 553 millió
forintot fordít a város ezeknek
a fontos intézményeknek a fel-
újítására. Utóbbi beruházás
ugyancsak érinti a környékbeli
falvakat, hiszen több település
nyugdíjas klubja is szoros kap-
csolatot ápol a megyeszékhelyi
klubokkal.

A munkálatok a napokban
kezdõdtek el a Landorhegyi

Idõsek Klubjában. A projekt-
ben érintett helyszínek a Lan-
dorhegyi Idõsek Klubja (Pla-
tán sor 4.), a Belvárosi Idõsek
Klubja (Kossuth u. 58-60. és
Gasparich u. 3.), a Szociális
Klub (Kosztolányi u. 23.), az
Andráshidai Idõsek Klubja
(Andráshida u. 5.) és a Zala-
egerszegi Család-és Gyermek-
jóléti Központ (Apáczai tér 5.).

A Botfy utcai központi orvosi ügyelet 79 települést lát el.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Március hónapban egy ki-
fejezetten sikeres papírfonó
tanfolyam ért véget

.
Az ötletgazda

szervezésében, az

és a helyi
támogatásával indult útjára a
szakkör februárban.

A négy szombat délutánt
felölelõ kurzust tizennyolcan,
zömében hölgyek kezdték, s
még ha morzsolódtak is le
páran út közben, az utolsó
foglalkozáson tizenegy okleve-
let adhatott át a tanfolyam
szervezõje.

– Nagyon népszerû hobbi
lett a papírfonás az elmúlt egy-
két évben. Én az internet se-
gítségével tanultam meg a
fonást a kezdeti lépésektõl a
díszítésig – így az oktató,
Kámán Réka.

– Én pedig az elsõ alkalom-
ra Réka elmondása alapján
összekészítettem mindenkinek
a kis fonó készletét, mely nél-

Nemeshe-
tésen

Kámán Krisz-
tina Össze-
fogás Nemeshetésért Alapít-
vány önkormányzat

Papírfonó kurzus Nemeshetésen
külözhetetlen a papírfonás-
hoz – veszi át a szót a szer-
vezõ. – Aztán persze szükség
volt sok - sok újságra, melyet
már jó ideje gyûjtögettünk,
hogy biztosan elegendõ alap-
anyaggal induljunk. Elõször a
pálca, tehát a fonás alapanya-
gának elkészítését kellett meg-
tanulni, mely, mint utóbb ki-
derült, legalább olyan sok
kitartást kíván, mint maga a
fonás. A második alkalommal
aztán rátértünk az élvezetes
részre, fonni kezdtünk. Min-
denkinek hamar ráálltak az
ujjai a papír pálcák fûzésére és
innen már csak pár fontos
fogást kellett elsajátítaniuk a
résztvevõknek.

– Elvárás volt némi elõis-
meret a jelentkezõkkel szem-
ben vagy a kíváncsiság elegen-
dõ volt a szakkörön való rész-
vételhez? – kérdezem ismét a
kurzus vezetõjét.

– Kíváncsiság, kitartás és
egy kis kézügyesség. Csak
ennyire volt szükség. Büszkén

mondhatom, hogy elõismere-
tek nélkül is mindenki meg-
fonta a maga kis kosarát az
utolsó alkalomra. Persze ez a
pár alkalom csak a téma meg-
ismerésére volt elegendõ. De
nagyon jó alap a folytatáshoz
és továbbra is szívesen segítek,
ha valaki elakadna a fonás
mûvészetében.

– Szerettem volna, ha mesz-
szebb elmegy a kezdeménye-
zés, mint egy tematikus szak-
kör – folytatja Krisztina. – Re-
méltem, hogy egy társaság ala-
kul, amely a fonás ismeretén

túl élményt, barátságot is sze-
rez. Igyekeztünk mindig ké-
szülni valami kis nassolni va-
lóval a derekas munka után,
hiszen egy közös falatozás, kis
csevegés mindig közelebb hoz-
za az embereket egymáshoz. A
mindenkor kellemes hangulat
igazolta a rendezvényhez fû-
zött reményeimet.

Krisztina egyébként egy
kiállítást is tervez a helyiek
munkáiból, amint arra megfe-
lelõ alkalom nyílik és elegendõ
alkotás áll majd rendelkezésre.

Gellén Szilárd

Kíváncsiság, kitartás, egy kis kézügyesség. Erre volt szükség.



HIRDETÉS

8 2017. áprilisKözép-Zala



2017. április Közép-Zala 9

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret fõzni, új
recepteket kipróbálni. Ezt
nem csak a saját örömére
teszi. A családnak is örömet
szerez ezzel, mert egy fi-
nom étel mindig el tudja fe-
ledtetni a napi gondokat, és
mosolyt tud csalni a fáradt
arcokra. Ami bizony néha
Annára is ráférne, mert ez a
konyha olyan, mint egy
öreg fûnyíró. Teszi a dolgát,
ha elindul. De ha megma-
kacsolja magát, tovább tart a
szerelés, mint a fûnyírás.
Ezzel viszont az ember ide-
geire megy. Így van már ez-
zel a konyhával is.

Annának egyre gyakrab-
ban kell erõt vennie magán,
hogy egy bonyolultabb re-
ceptnek álljon neki. A fõzés
közbeni bosszúságokat már
egyre kevésbé feledteti a
család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is
vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott fõzni,
ezért nem érti, miért kel-
lene kicserélni a konyhát,
mert, ahogy a mostaniban,
úgy az új konyhában is
ugyanannyi ideig tart a va-
jas kenyér elkészítése. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.
Ezért Anna megkérdezte
tõle:

– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?

– Hát… a mama rétesé-
nek az ízére, amit még most
is érzek a számban.

– Na látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak em-
lékezni? Mert ha ez a kony-
ha marad, a vajas kenyér
biztosan nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mire fognak emlékezni…

A
tagjai április 22-én

tartottak szakmai estet a helyi
faluházban. Az elmúlt év ered-
ményeirõl és az idei elképze-
lésekrõl szá-
molt be A polgárõrparancs-
nok elmondta, hogy a tavalyi
esztendõt pozitív mérleggel
zárták, hiszen mind pénzügyi,

Nagylengyeli Polgárõr
Egyesület

Góczán Gábor
.

Tartsuk SZEM-mel egymást!

mind szakmai tekintetben si-
keres volt 2016. A költségve-
tési tervet tartani tudta a szer-
vezet és a település bizton-

ságának megõrzéséhez is nagy-
ban hozzájárultak munká-
jukkal.

A helyi és nagylengyeli kö-
tõdésû tagokkal együtt csak-
nem 50 fõvel dolgoznak to-
vábbra is, így a jövõben sem
jelent problémát, hogy õrizzék
a község lakóinak nyugalmát
és megóvják a falu épségét. A
programok zavartalan mûkö-
désének biztosítása mellett,
napi járõrszolgálattal ügyelnek
a rendre Nagylengyelben és a
környezõ szõlõhegyeken. To-
vábbra is tevékenyen részt
vesznek a

civil
bûnmegelõzési programban
és aktívan együttmûködnek a

munka-
társaival.

Szomszédok Egymá-
sért Mozgalom (SZEM)

gellénházi rendõrõrs

S.V.

A polgárõrök biztosítják a helyi rendezvényeket is. Háttal
Góczán Gábor parancsnok.

A természet egyre inkább
feléled téli álmából, de a nö-
vények között most még jól
látszik a trehány emberek által
eldobált szemét.
úgy döntöttek, hogy nem vár-
ják meg az országos prog-
ramot, április második napján
szemétszedési akciót tartottak.
A kezdeményezéshez a civil
szervezeteket is meghívták,
amihez például a lakópark la-
kóiból alakult

is csat-
lakozott.

Teskándon

Teskándi Kö-
zösségépítõ Egyesület

Összefogással tisztították meg környezetüket

A település bejárása során
inkább a településrõl kivezetõ
utak árkaiban találtak több
szemetet, ahol a zömében
eldobott mûanyagflakonok,
sörös dobozok, pálinkásüve-
gek hevertek. Az erdõben még
mindig találni illegális hulla-
déklerakót úgy, hogy Teskán-
don évente kétszer lomtala-
nítást hirdetnek, zöldhulladé-
kot gyûjtenek, lehetõség van
komposztálásra és ágaprító
gép ingyenes használatára is.
Rendszeresen gyûjtik a kom-

munális hulladékot és havonta
egyszer elviszik a házaktól a
pet-palackot, papírt, ugyanak-
kor a hulladéksziget még így is
borzalmas állapotban van.

pol-
gármester a jövõbeli teskándi
programokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy a falunapot idén
július 14-16 között tartják. A

közremûködésével zajló
programban

már tizedik éve vesznek részt,
így idén is szeretnének Tes-
kándon amerikai diákot ven-
dégül látni. Ehhez olyan csa-
ládot keresnek Teskándon,
ahol három hétre (június 25.
és július 14. között) otthonuk-
ba is befogadnák az ideérkezõ
diákot. Persze nem könnyû,
hogy egy idegen emberrel ez-
alatt csak angolul lehet be-
szélni, viszont a tapasztalatok
azt mutatják, hogy befogadó
család gyerekeinek nagyon jó
gyakorlás és ösztönzés mind-
ez. A és

érkezõ amerikai
diákok elõzetesen képzést
kapnak, melyen felkészítik
õket az angol nyelv gyere-
keknek és felnõtteknek való
oktatására.

Tóth István Jánosné

Zalai Falvakért Egyesület
Lear-

ning Enterprises

Szlovákiába Ma-
gyarországra

Pataki Balázs

Április másodikán szemétszedési akciót szerveztek.
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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szállodában!

Thermal Hotel BALANCE****
8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

www.balancehotel.hu

Az alábbi pozíciókra munkatársakat keresünk:

• FELSZOLGÁLÓ
• SZAKÁCS

• ÉTTERMI KISEGÍTÕ
• KONYHAI KISEGÍTÕ

Jelentkezni a fenti pozíciókra:

Érdeklõdni:

L16restaurant@balancehotel.hu
0620/212-1978

Jelentkezni, érdeklõdni:
director@balancehotel.hu; Tel: 0620/285-4628

Felszolgáló és recepciós állásoknál német nyelv ismerete elõny!

valamint

• RECEPCIÓS

Április utolsó hétvégéjén
folytatódott a tavaszi faluszé-
pítési akció . A
péntek délutánra tervezett
szemétszedést elmosta az esõ,
így szombat délelõtt gyûltek
össze a lelkes segítõk a faluház
elõtt. Néhány óra leforgása
alatt több zsáknyi szemetet
szedett össze a helyi

tagjaival kiegészült
csapat, tagjai a települést és a
szomszédos szõlõhegyeket jár-
ták körbe és tisztították meg a
hulladéktól. A korábbi évekhez
hasonlóan most is a rengeteg
cigarettacsikk és az eldobált
italos dobozok, flakonok okoz-
ták a legtöbb bosszúságot.

Nagylengyelben

polgárõr
egyesület

Együtt szedték
A település és környezete

egyébként tiszta és rendezett,
ami a lakosság odafigyelésé-
nek is köszönhetõ.

Az idei faluszépítési prog-
ramot, ami a pannonhalmi
levendulák faluszerte történõ
elültetésével kezdõdött, az ön-
kormányzat továbbra is folytat-
ja. Ennek keretében például a
nyári napközis táborban terve-
zett téma lesz a környezetvéde-
lem és a kertészeti ismeretek.
Emellett a község idén ismét
csatlakozni fog az országos hul-
ladékgyûjtési projekthez, a Te-
Szedd!-hez, amely a korábbiak-
tól eltérõen, évszakot váltva, õsz-
szel kerül majd megrendezésre.

A
– a korábbi évekhez

hasonlóan – ebben az évben is
szervezett kirándulást, közös
programot az immár 15.

, amelyrõl
polgármester asszony

adott tájékoztatást.
Szombathely külterületén

két-három utca ezekben a na-
pokban csak a virágról, palán-
táról és egyéb szépségekrõl
tanúskodik, regél és mesél. Eb-
ben az évben is szép számmal
volt érdeklõdõ a szemet gyö-
nyörködtetõ programra, ahon-
nan szinte senki nem tért haza
üres kézzel. Egy-két szép pa-
lánta, virág, muskátli, kiwi-
cserje, áfonya, vagy egyéb
különlegesség landolt az ér-

Pusztaedericsi Idõsek
Klubja

heré-
nyi virágútra Gál
Lászlóné

Herényi virágúti kirándulás

deklõdõk kosarában. És ha va-
laki mégis úgy gondolta, hogy
most nem vásárol, annak a
gyönyörû virágok, a kellemes
közös együttlét, az elköltött
finom ebéd gyarapította az
összetartozás élményét. A
programot
klubvezetõ szervezte, a kísé-
retet
gondozónõ biztosította és

szállította az uta-
zókat a közösség kisbuszával –
mondta Gál Lászlóné.

A polgármester asszony
szerint lelkileg valamennyien
töltekeztek a mesés virágkölte-
mények, palánták és egyéb szép-
ségek láttán, de közösségi prog-
ramnak sem volt utolsó az út.

Kurucz Istvánné

Fatérné Koltai Viktória
Var-

ga Jeromos

Fitos Veronika

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



112017. április Közép-Zala

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

gumiabroncs

eladó jó állapotban lévõ
4 db téli, 3 db nyári

Méret: 165/70 R14
Ár: 5 000 Ft/db

Telefon: 20/953-0842

Zalaszentivánon

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Új oltár ékesíti a
templomot – tájékoztatta la-
punkat atya. A

tófeji

Bognár István

Új oltár a tófeji templomban

húsvéti örömükhöz jelentõsen
hozzájárult az új oltár, amit a
nagyszombati feltámadási szer-

tartás alkalmából vettek hasz-
nálatba elõször, mivel nagy-
héten készült el.

Az oltár egy magát meg-
nevezni nem kívánó cégvezetõ
adományának és
asztalos munkájának közös
gyümölcse. De segítettek a
hívek is, akiknek adományait
az elkészült oltár díszítésére
fogják felhasználni.

Bár az oltárt már nagy-
szombaton használatba vették,
de megáldására csak másnap,
húsvétvasárnap került sor.

Káli Lajos

Szentelést csak püspök végez-
het és ennek speciális felté-
telei is vannak. Egyik ilyen fel-
tétel valamelyik szent ereklyé-
jének az elhelyezése az oltár-
ban. A szombathelyi egyház-
megyében most egy másik
feltétel sem tud teljesülni,
ugyanis nincs szentelõ püs-
pök. Amennyiben pá-
pa új püspököt nevez ki az
egyházmegye élére, kérni
fogják az oltár megszente-
lésére.

Ferenc

(Fitos)

A nagyszombati szertartáson már az új oltár volt a templomban.
Április 21-én ismét véradás

zajlott a kultúrház-
ban. Az esemény szervezé-
sében részt vettek a Vörös-
kereszt helyi tagjai és a köz-
ség önkormányzatának dolgo-
zói is.

A retró jelleget a felszolgált
virsli, a helyben frissen sütött
kifli, sütemény, sör és üdítõ
adta. Minden megjelent vér-
adót vendégül láttak a szer-
vezõk eme finomságokra.

baktüttösi

Újabb retró véradás Baktüttösön

A várthoz képest nagyobb
mennyiségû vért sikerült le-
venni a Vöröskereszt munka-
társainak. 12 fõbõl végül 9
ember tudott vért adni, ezzel
megmentve beteg embertár-
saik életét. Volt visszatérõ
önzetlen személy és akadt új
jelentkezõ is.

A következõ véradó napot
az õszi idõszakra tervezik a
községben.

Fitos Veronika

Õsszel ismét rendeznek véradó napot.
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA

•

•

•

•

•

•

•

•

28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,

- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!

Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,

hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

Ingatlanközvetítés, és ingatlan hirdetésfelvétel 91 ingatlanos weblapra.

Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

Törzsvásárlói kártyánkkal további kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!5%

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !


