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Új köntösben a községháza Nemeshetésen
Június hónapban ért véget
Nemeshetés egyik emblematikus épületének felújítása.
Az épületrõl tudni kell,
hogy a település sok más
középületéhez hasonlóan, ez is
a falu népének összefogásával
épült.
A munkálatok 1922-ben
kezdõdtek és az átadásra 1929ben került sor.
A húszas években a település lakossága 1200 fõre rúgott, köztük megannyi gyermek, így aztán kiemelkedõen
nagy szükség volt egy helyi
iskolára.
1929-ben Római Katolikus
Elemi Iskola névvel az épület

A falu népének összefogásával 1929-ben fejezõdött be a felépítése. Most teljesen megújult.
megkezdte közösségi életét. A
tanórákon túl, otthont adott a
község kulturális rendezvényeinek. Az intézmény elsõ
igazgatója és tanítója, Jergel
Ferenc igazgató úr és neje
Jeregel Ferencné tanítónõ voltak. A házaspárt kiemelt tisz-

telet övezte, hiszen a gyermekek tanításán és nevelésén
túl, nagy részt vállaltak a kulturális rendezvények szervezésében.
Az épület funkciója a rendszerváltás idején változott meg,
(Folytatás a 3. oldalon)

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Házavató, hídavató Petrikeresztúron, Gyõrfiszegen
Mint arról már korábban
olvashattak, 2016. novemberében leégett Nagy Róbert háza.
A falu és a környék lakóinak
példás összefogásával sikerült
Nagy Róbert lakhatását megoldani. Az adományokból az önkormányzat vásárolt egy házat,
Robi legnagyobb örömére közel addigi lakhelyéhez, Gyõrfiszegen, és ezt a házat polgárjogi szerzõdés által is megerõsítve Robi használhatja élete
végéig. A „Kenedy-házra” keresztelt épületet a közfoglalkoztatottak segítségével rendbe hozták és nagyon sokan
adományoztak bútort, konyhai felszereléseket, ágynemût

Hídavató…
és még sok minden mást, melyekkel berendezve egy meleg,
kényelmes otthont kapott a
földönfutóvá vált fiatalember.

…házavató…

A ház avatására 2017. június
4-én került sor. A meghitt hangulatú összejövetelen a résztvevõk megcsodálták a szépen
felújított házat, majd Borvári
Lili polgármester jelképesen is
átadta Robinak a ház kulcsát.
Megköszönte Nagy Erzsébetnek és családjának, hogy az átmeneti idõszakban befogadták
Robit és fáradtságot nem sajnálva segítették életét. A polgármesterasszony bíztatta Robit, hogy régi háza elvesztését
ne tragédiának tekintse, hanem egy kivételes, új lehetõségnek életében, melynek révén sokkal jobb, tiszta, rendezett környezetben élhet a falu
egyik legszebb panorámájú
helyén.
Az ünneplõk ezután átsétáltak az új gyõrfiszegi hídhoz. A

már több éve elkorhadt, veszélyessé vált helyén végre új
épült, mely Gyõrfiszegrõl erdõkön, mezõkön át Becsvölgye
felé vezet és a Kéktúra útvonal
is áthalad rajta. A szép korláttal is ellátott új híd avatásán
Borvári Lili elmondta, hogy
nem tudatosan választották ezt
a napot, de talán mégsem véletlen, hogy épp a Nemzeti
Összetartozás Napján avatták
fel. Kiemelte, hogy a híd,
amely összeköt, fontos szimbólum, mely embereket, közösségeket, településeket, csoportokat köthet össze a harmonikus,
békés egymás mellett élés, egymás elfogadása, segítése érdekében. A nemzeti színû szalagot a legkisebbek, a jövõ generációja képviseletében Gáspár
Lara és Simon Boglárka tartották. Átvágása után a hagyományoknak megfelelõen egy
hordót gurítottak át rajta, majd
a népes ünneplõ csoport átsétált a hídon. A hídnál lakó
Csóka Tiborné (Kati) és családja finomabbnál finomabb
süteményekkel, italokkal vendégelte meg a hídavatóra öszszegyûlteket. Hamarosan megérkezett a felavatott új hídon
elsõként
átguruló
bicajos
csapat is, tagjai Patóhegyrõl
tettek a környéken kerékpártúrát.

Keresztúrok diáktalálkozója
A Keresztúr Nevû Települések Szövetsége, melynek Petrikeresztúr a kezdetektõl, 18
éve tagja, immár tíz éve minden évben külön találkozót
szervez a gyerekeknek, diákoknak. A 11-14 éves keresztúriak
összejövetele idén Sajókeresztúron került megrendezésre.
Sajókeresztúr Miskolc mellett,
a Sajó partján található 1500
lelkes település.
Petrikeresztúrt Bedõ Fruzsina, Hári Veronika és Németh Lili képviselték a találkozón.
– A hosszú út után jól esett
a szeretetteljes fogadtatás és a
finom ebéd a kultúrházban,
ahol az állandó fõhadiszállásunk volt. Innen vittek bennünket mindenfelé a két nap
során egy sárga, igazi „amerikai” iskolabusszal – mesélték
a diáklányok.
Elsõ napon délután Miskolc belvárosával ismerkedtek,

mely rengeteg érdekes látnivalót tartogatott. A belváros
ódon házai között, a szép parkokban, tereken és a Szinva
patak partján sétálgatva hamar
elfelejtette minden vendég,
hogy egy nagy iparvárosban
jár. A Hermann Ottó Múzeumban, a sajókeresztúri tanárok
lebilincselõ
kalauzolásában
két különleges interaktív kiállításon vettek részt a diákok.
Az „Avarok Aranya” és a „Karosi leletek” a honfoglalás korába vezettek. Egy igazi jurtában ülve megtudhatták, hogy
ez az intézmény nyerte el
2014-ben az „Év Múzeuma”
címet.
Másnap a diósgyõri várban
igazi lovagok kíséretében tudhattak meg érdekes dolgokat
II. Lajos király és a palota
életérõl.
A város- és várlátogatás ismereteibõl, megfigyelésekbõl
állították össze a szervezõk

A petrikeresztúri küldöttség.
azokat a kérdéseket, melyek az
utolsó délután vetélkedõjén
elhangzottak. A megmérettetésben Petrikeresztúr csapata

a középmezõnyben, eredményesen szerepelt.
A falugondnoki buszban
hazafelé is jó volt a hangulat.
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Új köntösben a községháza Nemeshetésen
(Folytatás az 1. oldalról)
ezzel helyt adva az önkormányzat intézményének.
Nemeshetés
mindenkori
vezetése, a lakossággal karöltve, nagy hangsúlyt fektet
az eleink által teremtett és

ránk hagyott értékek megõrzésére.
Ennek megfelelõen a kétezres évek elején új nyílászárókat és korszerû fûtésrendszert kapott az akkoriban az
önkormányzatnak, teleháznak

és könyvtárnak otthont adó
épület.
2015-ben teljes belsõ felújítás következett, mely a mostani, teljes külsõ szigeteléssel
és az épület színezésével vált
teljessé. A település egyik ikonikus épülete így méltó külsõvel és belsõvel látja el
tisztségét. Napjainkban egyébként az önkormányzaton túl
egy korszerû könyvtár, illetve
vegyesbolt üzemel az egykori
iskola épületében.
A most befejezett munkálatok 3.385.600 Ft-ba kerültek,
melybõl 2.950.000 Ft-ot az adós-

ságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok jogcmén
kapott a falu. Elõbbi összeget
435.600 forint önerõvel tudott
kiegészíteni a település.
Magyar Kálmántól, Nemeshetés polgármesterétõl megtudtuk, hogy még az idei évben térkövezésre kerül a vegyesbolt elõtti terület, összesen közel egymillió forint értékben. A tanítók emlékoszlopa pedig egy alapos felújítást
követõen új helyet kap az önkormányzat udvarán, ugyancsak az idei évben.
Gellén Szilárd

ssen
Hirde k !
nálun

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

Az akció a megjelenéstõl július 20-ig érvényes!

Ha elolvasta,
adja tovább!

öK zép-Zala

Hónaptólhónapig…
Közép-Zala
kö zéleti havila p

IX. évfolyam 2012. február

Ne várjon lapunk következõ
számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel,
háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával,
oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra,
s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével
kapcsolatos érdekességeket!

4

Közép-Zala

2017. június

* Múltidézés Flam rajzaival Gyermeknap Babosdöbrétén
Mindent a maga idejében

Többfajta vetélkedõ is volt.

– Megértheti, Kovácsné, hogy most nem tudunk a maguk
lakásügyével foglalkozni, szerencsétlen utcalányoknak kell
keresnünk türelmi zónát!...
(2000.03.09.)

Lét és tudat
Enni- és innivaló akadt bõven.

– Elõször is megnézzük, öcsécském, hogy melyik bódénál legolcsóbb a sör, aztán azoknak a jelvényét tûzzük
majd ki…
(2000.05.04.)

Érik a gyerek

Idén is nagy szeretettel és
egy egész délutános programmal ünnepeltük gyermekeinket a Nemzetközi Gyermeknap
alkalmából.
A lelkes anyukák már jó
elõre kitalálták a programot, a
vetélkedõhöz szükséges elõkészületeket megtették. A sorverseny mellett egész délután légváron ugrálhattak kicsik és
nagyok, valamint a bohóc vidám hangulatot teremtve szórakoztatta az egybegyûlteket.
Természetesen enni- és innivaló is volt bõven. A ha-

gyományõrzõ egyesület tagjai
folyamatosan sütötték a prószát, és töltötték a helyi
asszonyok által készített finom
palacsintát.
Már jócskán besötétedett,
amikor hazament mindenki,
reméljük tele élménnyel és
csupa kellemes érzéssel a
program végén!
Nagy köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki segítette, és
azoknak is, akik megtisztelték
a rendezvényt!
Babosdöbréte Képviselõtestülete

www.zalatajkiado.hu

– Így, hogy nõ lett az érettségi elnök, a lányom esélyei
nullára estek. Végig férfibõl készült…
(2000.05.18.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Mosolygós falunap Gombosszegen

Nagy tapsot kapott a hottói bábszínház mûsora.
A térség legkisebb településének falunapjára ebben az
évben is sokan voltak kíváncsiak. Gombosszegen már június 10-én szombaton este elkezdõdött a program, akkor a
Gyéres zenekar teremtett jó
hangulatot a tábortûzhöz. Vasárnap a Gombosszegi Lovasudvar szervezésében lehetõség nyílt lovaglásra, kinyílt a
játszóház és a légvárban is el
lehetett tölteni az idõt. Az
érdeklõdõk
megtekintették
Págyi Zsóka keramikus termékeit, amiket meg is lehetett vásárolni. A faluházban

helyi alkotók munkáiból nyílt
kiállítás.
– A közösség számára a mai
a legnagyobb rendezvény, ezért
nagyon igyekeztünk, hogy ez
jól sikerüljön. Nagyon sok gyerek vett részt a programokon,
aminek örülünk. Igyekeztünk
kulturális töltetet adni az embereknek. Ennek egyik része a
helyi alkotók kiállítása, a falu
lakosságának negyede állította
ki festményeit, grafikáit, szobrait és fotóit. Csatlakoztunk a
Becsvölgyérõl tavaly indult
Göcseji Dombérozó térségi
kulturális randevúhoz, mely a

Gyereknap Bödén

résztvevõ településeken a helyi értékeket mutatja be. Innen
jött a kiállítás ötlete is. Nálunk
tevékenykedik az ország egyetlen külföldi származású falugondnoka: a holland Monique
Richert a Himalájában tett túrájáról tartott élménybeszámolót – összegzett Németh Szabolcs polgármester.
Ebben az évben is színvonalas mûsort adtak a dr. Papp
Simon Általános Iskola diákjai
és minden tekintet egy helyre
szegezõdött, amikor a hottói
Ziránó Bábszínház adta elõ
Pulcinella kertészkedik elõadását. A nap zárásaként a Takács-

család játszotta el napjaink és
a közelmúlt slágereit.
Gombosszeg polgármesterétõl a fejlesztések kapcsán
megtudtuk, hogy a településen nagyon várják a szélessávú
Internet kiépítését, amihez a
fõgerincet a szolgáltató már
lefektette. Környezetbarát technológiával szeretnék megoldani a szennyvízelvezetést, keresik a pályázatot a közösségi tér
további bõvítésére. Nagyon
rossz állapotban van a bekötõút, aminek megújítására azért
is lenne szükség, mert a többség Zalaegerszegre jár dolgozni.
Pataki Balázs

A faluházban helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás.
sennyel. A csapatjátékokban
elengedhetetlen sorversenyek
is nagy sikert arattak, köztük a
vízhordó és a négy évszak
verseny.
A jutalmak sem maradhattak el a játékok végén, de
mivel az Álmos és a Kecskék
csapata döntetlennel zárt, így
egyenlõ arányban osztozhattak
a
finomabbnál
finomabb
édességeken. Egyéni feladatok-

ban is egyaránt megmérethették magukat, volt biciklis akadálypálya és aszfaltrajzverseny
is.
A nap zárásaként mindenki
egy jót lakomázott, de a nyerõ
éteknek az idei évben is a
palacsinta bizonyult. Reméljük
a falu apraja jól szórakozott és
kellõképpen elfáradt. Ne feledjétek, jövõre ismét találkozunk!
Dia

Sikert arattak a sorversenyek is.
Idén is eljött az a nap, amit
a gyerekek a legjobban vártak
egész évben. Június 3-án megrendezésre került Bödében a
gyereknap.
Délután a faluház elõtt
felállításra kerültek a légvárak,
amelyek úgymond útmutatóként szolgáltak, mert perceken
belül megjelentek az elsõ lurkók a téren. Eközben a falu-

házban is folyt a készülõdés,
sültek a palacsinták, fõttek a
virslik a gáztûzhelyen. Amikor
megtelt a tér gyerekekkel, elkezdõdtek a játékok.
A nagy gyereklétszám miatt
csapat játékban mérkõzhettek
meg a gyerekek. A játékok
között találkozhattunk célbadobással, vizipisztoly lövészettel, lufi-fújó, pukkasztó ver-

Zárásként mindenki egy jót lakomázott.
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Zalaegerszeget 5G-s okos út viszi a jövõbe
Nagy lehetõségrõl értesülhettek Zalaegerszeg és a térség polgárai, továbbá a jármûipar szakemberei június elsején, a MOBIL 2017. Jármûipari
Szakkiállítás és Konferencia
megnyitóján. Az informatikavilágban is kiemelkedõen elõre mutató 5G – az ötödik generációs mobilhálózat – tesztkörnyezete Magyarországon belül Zalaegerszegen valósul
meg elsõként.
A megyeszékhely forradalmi fejlõdését elõre vetítõ beruházás a már épülõ jármûipari tesztpályához, valamint
az õsztõl épülõ, 170 milliárd
forintos beruházással megvalósuló, Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötõ R76-os,
kétszer kétsávos „okos” gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan
jön létre. Ebbõl következik,
hogy Magyarország, ezen belül
pedig Zalaegerszeg a 21. század, azaz a jövõ nyertese lehessen. Ahogy az ünnepségen
elhangzott, e projektek révén
Zalaegerszeg igazi smart cityvé, okos, intelligens várossá
válhat.
Az ünnepségen Balaicz
Zoltán házigazdaként köszöntötte a rangos vendégeket,
mindenekelõtt Varga Mihály
nemzetgazdasági minisztert,
az országos rendezvény fõvédnökét, valamint a magyar mûszaki élet és oktatás számos
prominens képviselõjét.
– Külön öröm – fejtette ki
a város elsõ embere –, hogy
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es írásos említésének 770-ik évfordulóján kerülhet sor erre az

eseményre. Méltatta az épülõ
jármûipari tesztpálya jelentõségét és a tervezett R76-os
okos út fontosságát, amely a
sármelléki repteret is érinti,
bekapcsolva Zalaegerszeget az
európai közlekedési vérkeringésbe. Balaicz Zoltán szólt a
következõ, Vasvár felé, 8-as fõút irányában tervezett fejlesztésrõl és további tervekrõl is.
Vigh László országgyûlési
képviselõ a múltra visszatekintve a 70-es évek jármûveivel összehasonlítva szemléltette a hallgatóság számára a folyamatban levõ és tervezett
közlekedési fejlesztések jelentõségét.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszédében kifejtette: „Az innováció, digitalizáció, a jármûipar és a logisztika összefüggésében keresve
sem tudnánk jobb helyszínt
találni Zalaegerszegnél”.
– A mai konferencia azt jelzi, hogy Magyarország valóban
beírja magát a magyar autóipar történetébe, fejtette ki a
miniszter, utalva rá, hogy két
héttel korábban sikerült letenni a zalaegerszegi tesztpálya
alapkövét, ezzel beruházás rekordidõ alatt jutott el a kormánydöntéstõl a munka, a kivitelezés érdemi megkezdéséig.
A miniszter köszönetet
mondott a kormány, a város és
a versenyszféra elkötelezettségébõl létrejött együttmûködés
részeseinek. Hangsúlyozta: A
magyar gazdaság növekedésének hatékony szolgálatába állíthatjuk a Zalaegerszegen
megvalósuló fejlesztést.

A vendégek a megnyitó után megtekintették a kiállítást.
Dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos az országban
elsõként Zalaegerszegen létrejövõ 5G-s digitális fejlesztés
gyakorlati vonatkozásairól szólt,
amely forradalmi változásokat
hoz a jármûiparban.
A megnyitóünnepség zárásaként az 5. generációs mobilkommunikációs
rendszer
zalaegerszegi
megvalósítása
érdekében létrejött együttmûködési megállapodást szentesítették kézjegyükkel Magyarország Kormánya, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a jármûipari tesztpálya, a
Magyar Telekom, és a T-Systems Magyarország jelenlevõ
képviselõi, illetõleg vezetõi.
Az egerszegi eseményhez
kapcsolódó hír, hogy június
19-én aláírták a magyarországi
5G koalíció alapító nyilatkozatát Budapesten. A 46 kor-

mányzati és piaci szereplõ,
szakmai szervezet, ipari érdekképviselet és egyetem technológiai összefogása az ötödik
generációs mobiltechnológia
fejlesztését, valamint sikeres és
gyors magyarországi bevezetését tûzte ki célul.
A rendezvényen Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte, hogy a város
számára az épülõ jármûipari
tesztpálya mellett az 5G technológia is új lehetõségeket
nyit meg többek között a
smart city fejlesztésekkel, az
agrár- és egészségügyi innovációkban, illetve a várost az
autópályával összekötõ R-76-os
is okos gyorsforgalmi útként
épül meg. A polgármester szerint a fejlesztéseknek köszönhetõen idén csaknem ezer új
munkahely jöhet létre Zalaegerszegen.

Májusfa kitáncolás Hottón
A hagyományokhoz híven
idén is felállították HottóZalaszentmihályfán a településrész májusfáját, melyet a
pünkösdi hétvége szombatján
táncoltak ki a falubeliek.
– A mi fánk nem száradt el,
mert ezt minden nap megöntözte valaki. Tízen biztos voltunk, amikor állítottuk. Este
hat órakor kimentünk a fáért
az erdõre, majd vállon behoztuk, és itt a faluban tisztítottuk
meg. Ácsok, asztalosok, kõmûvesek, vízvezeték szerelõk egyaránt részt vettek a munkában.
A fát a lányok selyemszalaggal
díszítették fel és minden évben megmássza valaki. Idén 11
métereset sikerült találni, mindig megvan a fix helye, ezen a
helyen állítjuk a tojásfát és a

karácsonyfát is. A fa anyagára
minden évben borban licitálunk, aki a legtöbbet ajánlja,
hazaviheti, és általában létrát
készít belõle. 25 éve lakom itt,
úgy nõsültem ide, legénykoromban a menyasszonyomnak
is állítottam májusfát – foglalta
össze Szabó Miklós, aki már
rutinosan nyilatkozott a több
mint húsz éve élõ helyi hagyományról.
A pajtaszínházban megrendezett szórakoztató programok elõtt Vincze Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen Tamás István citerán szólaltatott
meg sokak által ismert világslágereket. A helyiek néhány
perc erejéig bepillanthattak a
Teskándi Félhomály Idõsek

A Teskándi Félhomály Idõsek Otthona 2050-ben.
Otthona 2050-ben játszódó
történetébe, melyet a teskándi
amatõr színjátszók mutattak
be. Természetesen a Kishottói Népdalkör is elõadta dalcsokrát, majd mindenki meg-

kóstolta a finom lángost, babgulyást és egymás süteményeit. A beszélgetõs délután
kifulladásig tartó bállal folytatódott.
Pataki Balázs
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Nagylengyeliek Újlengyelben

A nagylengyeli csoport a zalai Kredenc együttessel.
A Pest megyei testvértelepülésen jártak a nagylengyeliek június végén. Negyedik
éve látogatnak egymáshoz a
két község lakói, idén a XXIII.
Újlengyeli Falunap adta a
találkozás apropóját.
Petrányi Tamás, Újlengyel
polgármestere köszöntötte a

nagylengyelieket, akik jövõre a
hagyományt folytatva ismét
várják megyénkbe az idei vendéglátókat. Két évvel ezelõtt a
helyiek bemutatták településüket és a község nevezetességeit
a zalaiaknak, ezért most elsõsorban a kulturális mûsor kínált kikapcsolódási lehetõséget.

Az újlengyeli mûvészeti
csoportok elõadásai és a különféle bemutatók mellett,
többek között Soltész Rezsõ,
valamint az X-Faktorból ismert Opitz Barbara dalai, az
egyébként zalai illetõségû
Kredenc együttes mulatós nótái és az Ismerõs Arcok
koncertje színesítette a programot.
A hagyomány része az is,
hogy mindkét település jelképes ajándékkal kedveskedik a
másiknak, a helyi jellegzetességekbõl válogatva. Így gazdát
cserélt például a göcseji tökmagolaj és az újlengyeli sajt,
de lehetõség volt a kölcsönös
pálinka kínálásra-kóstolásra is.
A többórás út során ugyan
okozott némi bosszúságot a
nagy hõség, de összességében
ismét egy kellemes napot
töltöttek együtt újlengyeliek és
nagylengyeliek.
Scheiber Veronika

Szezonzárás a Nagylengyeli SE-nél

Egy üdítõ kép a nyári kánikulában. „Behavazott” meccse is volt a Nagylengyelnek az elmúlt
szezonban.
A Nagylengyeli SE labdarúgó-szakosztálya izgalmas idényt
tudhat maga mögött, egyetlen
pont hiányzott ugyanis a dobogó második fokának megszerzéséhez. A 2016-2017-es
labdarúgó bajnoki szezonban
Nagylengyel csapatai a negyedik (megyei harmadosztály
közép-csoport) és ötödik (megyei tartalékbajnokság) helyen
végeztek.
A felnõtt csapat sokáig
harcban állt az éremszerzésért,
de sajnos a tavasz folyamán
több komolyabb sérülés is hátráltatta a játékosokat. A vég-
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játékban hiába szorongatták
meg a már biztos bajnok Botfai LSC csapatát (5-5), és nyertek nagy különbséggel a szintén a dobogóért küzdõ Csatár
SK ellen (5-1), az eredmények
kedvezõtlen alakulása folytán
nem sikerült az éremszerzés.
A tartalékcsapat jelenleg átalakulóban van és csapatépítés

folyik, a következõ szezonra
próbálják még jobban megerõsíteni a keretet. A június
24-én megtartott idényzáró
esten értékelték a szezont és
az új évadban is mindkét
csapattal szeretnének eredményesen szerepelni a bajnokságban.
S.V.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Miért nem fõz a férfi?…

Az összeesküvés elméletek korát éljük, én is találkoztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag egy titkos nõi szervezet már a
múlt század eleje óta próbálja elérni, hogy a férfiak
vegyék át a nõk helyét a
konyhában. Így a nõknek
lenne idejük a világot jobbá
tenni, mert úgy tûnik, hogy
ez a férfiaknak megoldhatatlan feladat.
Elõször úgy gondolták, a
legegyszerûbb megoldás az
lenne, ha a férfiakat fizikailag megpróbálják a konyhában tartani. (Láncoljuk oda
õket…, ez volt az eredeti
terv.)
A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások indultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a férfiakat tartós konyhai munkára fogni. A konyhabútorok formáját, színét, méretét, elrendezését változtatták meg, hogy a férfiakat
rávegyék a konyhai munkára. A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták,
hogy a férfiakat becsábítsák
a konyhába.
Majd kitalálták a mosogatógépet, ami hatására érthetetlen módon megjelentek a férfiak a konyhában.
Informátorom szerint ez a
titkos nõi szervezet a mai
napig mûködik. Bár számára érthetetlen, mért nem
jöttek rá hamarabb arra,
hogy miért nem akar fõzni
a férfi?
A válasz roppant egyszerû… Hogy kezdõdik minden
recept?
– Végy egy tiszta edényt!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Napirenden a mentés
A Zala Megyei Közgyûlés
2017. június 22-i ülésén a testület elsõként Vincze Luca megyei vezetõ mentõtiszttõl kapott tájékoztatást a Zala megyei
mentõállomások
mûködésérõl. Elhangzott, hogy az elmúlt
idõszakban fennakadás nélkül,
biztonságosan tudták végezni
a mentési feladatokat, amelyek
száma 2016-ban 27.131 volt Zalában, a megtett kilométerek
száma pedig 916.236 km. A korábbi jelentõs humán-erõforrás hiányt új dolgozók felvételével, GYES-en lévõ munkatársak visszatérésével tudták
enyhíteni, illetve sokat jelentettek a béremelések, valamint
a dolgozók anyagi megbecsülését elõsegítette a megbízási
szerzõdés kötésének lehetõsége többletfeladatok ellátására
és az önkéntes alapú 24 órázás
lehetõvé tétele.
Az elmúlt években kialakított új mentõállomások révén
megvalósult a 15 percen belüli

betegelérés a megyében, bár
problémát jelent, hogy hiányzik még egy esetkocsi, amelyért folyamatosan lobbiznak.
A sármelléki légimentõ szolgálatot elég gyakran igénybe
veszik a térségben, sokszor ennek bevetésével tudják csak
biztosítani a 15 percen belüli
betegelérést rohamkocsi hiányában. A 10 zalai mentõállomásból 9 esetében felújítással
és korszerûsítéssel megfelelõ
munkakörülményeket tudtak
kialakítani, a zalaegerszegi állomás épülete azonban annyira elavult, hogy helyette mindenképpen újat kellene építeni.
Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét és elismerését fejezte ki a mentõszolgálat munkatársainak elmúlt idõszakban végzett áldozatos
munkájáért.
Ezt követõen a Zala Megyei
Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységérõl szóló be-

Hurrá nyár!
Családi életre nevelés a Csodaszarvas Tájparkban

A petrikeresztúri családok számtalan programon vehetnek
részt.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00928
Társadalmi szerepvállalás erõsítése és közösségek fejlesztése
a Tuttu Mikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület szervezésében címû több éves projekt
keretében a petrikeresztúri
családok számtalan programon vehetnek részt. Az egyik
ilyen programelem a családi
életre nevelés képzés, melynek keretében kalandparkokat
keresnek fel. Az egyesület az
élménypedagógia
eszközeit

felhasználva „oktatja” a családokat az együttmûködésre, a
kooperációra, a közös probléma megoldásra.
Az élménypedagógia lényege, hogy saját élményeiken keresztül a nagyobb tudás megszerzésében, készségeik fejlesztésében, értékek tudatosításában, valamint a másokkal
való kooperációban és a közösségükben való boldogulásban segíti a résztvevõket. Az
élménypedagógia különbözõ

Vincze Luca adott tájékoztatást a Zala megyei mentõállomások
mûködésérõl.
számolót tárgyalta meg a közgyûlés. Elhangzott, hogy öt
újabb érték került be ez idõ
alatt a megyei értéktárba, s
tevékenységük nyomán Hungarikummá vált „A Hévízi-tó és
a tradicionális hévízi gyógyászat”, valamint bekerült a Magyar Értéktárba „Dr. Bakonyi
Károly szõlõnemesítõ életmû-

ve”. Egy tag lemondása miatt
új bizottsági tag megválasztására is sor került. A közgyûlés elnökének javaslata alapján
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnökét választották a megyei értéktár bizottság
tagjává.
Forrás:
Zala Megyei Közgyûlés

eszközöket használ, többek
közt játékokat, szimulációkat,
szerepjátékokat, akár váratlan,
veszélyesnek tûnõ szituációkat
is, mint amilyen egy kalandpályán való átjutás.
A gyakorlatok, feladatok
rendkívül eltérõek lehetnek.
Lehet szó magas fizikai kihívást jelentõ feladatokról, pl.
magas kötélpályáról vagy olyasmirõl, amit egyedül fizikai
képtelenség megoldani, például komppal való átjutás egy
tavon, de lehet szó ügyességet
igénylõ feladatról, egy konfliktusos helyzet megoldásáról is,
ahol leginkább a kommunikáció segíthet a sikerben.
A családokat magába foglaló csapat falubuszokkal érkezett a Vas megyei Rábahídvégen lévõ tájparkba a hivatalos
iskolai vakáció elsõ napján,
június 18-án. A rövid ismerkedés után a résztvevõk megkapták a napi programjukat.
A családok megismerkedtek a magas kötélpályával, csúszó pályákkal is a szakszerû

animátoros oktatást követõen.
A kötélpályán négy méteres
magasságban kellett 11 játékelemen végigmenni. A legkisebbekre is várt kötélpálya,
ahol az õ biztonságukat is beülõk és karabinerek szavatolták.
A magyar tájparkban állatok: kecske, baromfiudvar, lovak, póni, bivalyok, disznók
várták a látogatókat. Az íjászat
alapjait is elsajátíthatták a
résztvevõk. Animátorok segítették a lövéseket.
A szórakoztató csapatjáték
során ügyességi, kreatív és
szellemi feladatokat kellett megoldania minden csapatnak. A
csapatokat több család alkotta,
mindenhol az együttmûködésen volt a hangsúly. A szülõk jó
példát mutathattak gyermekeiknek, hogy nem a gyõzelem
a fontos, hanem a tiszta-fair játék, ahol élvezik az együtt
töltött idõt, a játék örömét.
A program, résztvevõ családoknak ingyenes volt. Mindenkit magyaros gulyással is megvendégeltek a szervezõk.

www.zalatajkiado.hu
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Gyermek- és ifjúsági nap Petrikeresztúron
A sok program mellett
egész nap ingyenes ugráló várban vezethették le energiájukat a csöppségek és a nagyobbak.
A nagy melegben az arcfestések hamar elfolytak, a délután során készült csillámtetoválások viszont több hétig
õrizték a délután emlékét.
Jurina Beáta és Kovács
Kata, a Hevesi Sándor Színház
mûvésznõi fergeteges mûsorban jelenítették meg a Haris-

Minden a gyermekekrõl, a fiatalokról szólt.
A hivatalos gyereknapot
követõ hétvégén tartották Petrikeresztúron június 3-án,
szombaton a gyermek- és ifjúsági napot.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00928
Társadalmi szerepvállalás erõsítése és közösségek fejlesztése
a Tuttu Mikka - Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében címû pályázatból
megvalósult egész napos programon tényleg minden a gyerekekrõl és a fiatalokról szólt.
A délelõtti órákban asztalitenisz bajnokságot szerveztek több korosztálynak. A mérkõzések késõ délutánig zajlottak, felnõtt kategóriában Csizy
Tamás nyerte a bajnokságot.
Számos érdekes új játékot
is kipróbálhattak a nap során a
gyerekek-fiatalok. Megismerkedhettek a szumó alapjaival,
vicces, méretes jelmezekbe
bújva próbálhatták ki a japán
eredetû küzdõsportot.
Akik a labdajátékokat kedvelik, õk az emberi csocsóval
ismerkedhettek. Egyszerre 5-5
játékost „kötöttek be” a pályán

és akárcsak az asztali játéknál a
játékosok egy meghatározott
pályán mozoghattak. A látszólag könnyûnek tûnõ játék
mind fizikailag, mind szellemileg igen nehéz.
A legkisebbeket a nap során kézmûves foglalkozással
várták, ahol papírból léghajókat készíthettek. A gyerekek
egész nap akadálypályás játszóházban játszottak, labdák között és ügyességi pályákon haladtak át.
– Hatalmas öröm ez a gyerekeknek –, mondta egy helyi
szülõ. – A városi programok
során láttunk még csak ilyen
játszóházat, ahol 5 percért 7800 Ft-ot kell fizetni. Ezt egy
többgyerekes család nem engedheti meg magának. Itt
azonban csodás, hogy akár
egész álló nap ingyen játszhatnak a gyerekek a játszóházban.
A gyerekprogramok állandó kedvelt programeleme az
arcfestés. Most is készült számtalan pillangó, tündér, cica és
az elmaradhatatlan pókember
is megjelent.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
30

Önkéntes Amerikából

Anna Weber oktatja az angolt Teskándon!
Teskánd idén is csatlakozott a Learning Enterprises
programhoz, amely a Zalai
Falvakért Egyesület közremûködésével valósul meg. A településen ez a 11. alkalom,
hogy befogad egy amerikai önkéntest angol oktatás céljából.
A tavalyi évhez hasonlóan, délelõtt az óvodában, iskolákban
tart órákat a kisebbeknek, míg
délután a fiatalok és a felnõttek tanulhatnak három héten
keresztül.
Az órákon bárki részt vehet
tudástól függetlenül.

– A Learning Enterprise
programról egy barátomtól hallottam, aki tavaly ennek keretében volt Görögországban. Ennek
hatására döntöttem el, hogy én
is szeretnék részt venni a programban és kipróbálni magam a
tanításban – tudtuk meg Anna
Weber-tõl, aki Teskándon önkéntes. – Tavaly voltam Budapesten egy napig és vissza akartam
jönni ide, ezért választottam Magyarországot. Jól érzem magam
itt, bár nem egyszerû a tanítás,
de napról napra jobban megy.
Tóth Bálint

Elérhetõségeink:

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
00

nyás Pippiket. A két énekesnõ
táncolt, énekelt közel egy órán
keresztül, míg a gyerekek lebilincselve figyelték az elõadást. A sikerüket az ismert
dallamokon túl az interaktivitás is garantálta, minden dal
során bevonták a gyerekeket,
táncoltak, feladatokat kaptak
õk is a helyükön vagy a színpadon.
A nap lezárásaként mindenkit megvendégeltek hot dogra,
fagylaltra és limonádéra.

00

00

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tizedik alkalommal mozgott Tófej
Aggodalomra persze semmi ok. A falu fizikai valójában
nem mozgott, pusztán a tizedik alkalommal megrendezett
„Mozog a falu” névre keresztelt
rendezvény kavart némi port a
helyi sportpályán.
A szép múltra visszatekintõ
esemény idén is Tófej Község
Önkormányzatának támogatásával és Lakatos György szervezõ munkájával valósult meg.
A program ezúttal is sokakat vonzott, fiatalokat és idõseket, hölgyeket és urakat egyaránt, de a szlovéniai Zsitkóc
község csapata is elfogadta a
baráti meghívást.
A nap folyamán több versenyszámban is megmérettettek a csapatok és egyéni indulók. Így a labdajátékok, az asztalitenisz, a teke és néhány vidéki versenyszám, mint a rönkés sodrófa hajítás, illetve a gumicsizma dobás és a traktorkerék forgatás is bekerült az erõpróbák közé.
A futballbajnokságot és a
11-es rúgó bajnokságot Mátay

Tizedik alkalommal rendezték meg a sportnapot.
Károly, a helyi sportkör elnöke felügyelte. Elõbbi versenyszámok kifejezetten sok résztvevõt vonzottak, ám nem volt
hiány például teke fronton
sem. A tekepálya mellett egyébként öt serleg is a férfi csapat
sikereirõl tanúskodik, látszik
tehát, hogy Tófejen szép múltja van a sportágnak.

A hosszútávúszó…
– aki nem magányos

Visszavárják Mányoki Attilát.
Nem mindennapi vendég
járt Teskándon, a Kemenceházban: Mányoki Attila tartott
elõadást. Az egyetlen ember,
aki mindeddig elsõre és egyedüliként úszta át hosszában a
Balatont.
Ezután fejest ugrott az
Ocean's Seven sorozatba, amely
a világ 7 legnehezebb csatorna
átúszást foglalja magában. Ez a
sorozat sok felkészülést igényel mind fizikálisan és mind
mentálisan.
A képekkel és videókkal
gazdagított beszámoló is ezt

támasztotta alá. Az estig tartó elõadást mindenki nagyon élvezte, a lebilincselõ
elõadásnak köszönhetõen csak
egy pillanatnak tûnt ez a
3 óra.
A végén sok kérdés is elhangzott, amelyekre Attila készségesen válaszolt. A nézõk
megtudták, hogy jövõ ilyenkor
már lehetséges, hogy be is
tudja fejezni az Ocean's Seven
sorozatot, ami után szívesen
visszavárnák még egy elõadásra Mányoki Attilát.
T.B.

A rekeszizmok erõsítése is
kulcsfontosságú volt ezen a
napon, melyhez nagymértékben hozzájárultak a vidékies
versenyszámok. A gumicsizma
dobás eredendõen férfiakat
volt hívatott versenyeztetni, de
a móka kedvéért néhányan a
hölgyek közül is messzire repítették a lábbelit. Mint kiderült,
ebben a versenyszámban is
rendkívül fontos a jó technika.
Ha ugyanis az ember rossz helyen fogja a csizmát vagy rosszkor engedi el, az bizony a nézõk között landol. Ez egyébként csak a versenyzõ eredményét rontja, de a hangulatot
hatványozottan emeli. A hölgyek pedig génjeikben hordozott, szerencsés esetben paszszív képességüket bizonyíthatták a sodrófa hajítás számában.
Mozgáshoz, jóízû beszélgetéshez pedig nem árt, ha van
némi harapnivaló. A helyi baráti társaságok, illetve a település civil szervezetei szerencsére szép számmal jelentkeztek egy kis sütés-fõzésre. A
bográcsozó csapatok már reggel kilenc óra óta fáradoztak,
hogy finom, magyaros ízekkel
emeljék az egyébként is vidám
hangulatot.

Jómagam a Kovács-család
bográcsgulyását kóstolhattam
meg, mely egész biztosan helyt
érdemelne bármelyik magyaros étterem konyháján. A versengés a délutáni órákban véget ért, a program pedig szabadtéri bállal zárult.
Gellén Szilárd

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MINDEN HÉTVÉGÉN!

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
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
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi 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
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
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 honlapjáról
(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.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> 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.

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság
az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!
Zenés programok júliusban:
Július 1. Operettslágerek (György-Rózsa Sándor és Kurkó József)
Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band
Július 22. Ataru Taiko (japán dobosok, képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire

