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18. falunap Tófejen az összetartozás jegyében
A tófeji falunapok krónikája immáron 18. éve íródik és
az idei alkalom több szempontból is rendhagyóra sikeredett. A mindenkor sikeres
rendezvénysorozat most elõször tartott két napon át és
borítékolhatóan a magyarságtudat, az összetartozás jegyében zajlott.
– Tófej község 2013 óta ápol
testvértelepülési kapcsolatot a
székelyföldi, Gyulakuta községgel. Ma két székely kaput
avattunk, mellyel a két település remek kapcsolata elõtt
tisztelgünk. Az egy kisebb és
egy nagyobb székely kapu jelképezi az elsõ lépésekbõl lett,
immár szoros baráti kapcsola-

tot – így Horváth Zoltán, Tófej
polgármestere.
Varga József, Gyulakuta
elsõ embere avatóbeszédében,
elismerõ szavakkal illette mindazok munkáját, akik Tófej közösségi életéért tettek és tesznek. A jelenlévõket arra kérte,
hogy a székely kapuk mindenkor emlékeztessék õket arra,
milyen remek településen élnek és értékeljék, segítsék a
közösségért tenni akarókat.
Kitért arra is, milyen megható
számára, hogy ebben a közegben hallani a székely himnuszt
és látni a székely zászlót a faragványok társaságában.
Kászoni Attila faragómester elmondta, az egy tulipán,

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

A székely kapu az összetartozást jelképezi.
egy rózsa a termékenységet
szimbolizálja a kapukon. A háromszéki úriember úgy gondolja, Tófej olyan hely ahová
egy székely otthonról, hazatérhet.

Ami pedig az önfeledt szórakozást illeti, péntek koraestétõl éjszakába nyúlóan ostromolták a zenekarok a színpadot, végül a legendás Republic
(Folytatás a 2. oldalon)

Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban
a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,
a Lenti Termálfürdõt
választotta.

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Sikeres retro véradás Teskándon
Retro véradásra invitálta
Teskánd lakosságát az önkormányzat és a Vöröskereszt
augusztus 29-én délután fél
háromtól a Kemence-házba. A
véradók jobbára a munkaidõ
befejeztével gyülekeztek, s végül tisztes létszámú, jó hangulatú rendezvénnyé érlelõdött a retro véradás, amelyen
az önkormányzat és a Vöröskereszt ropogtatnivalóval,
virslivel, sörrel, üdítõvel várta
a résztvevõket. A nap során 30
véradó jelentkezett, köztük
egy 74-szeres, egy 51-szeres és
hét 40-szeres feletti véradó járult hozzá a sikerhez.
– Évente két véradást szervezünk, egyet februárban, egyet
augusztusban – ismertette Sziliné Baksa Ágnes, Teskánd
Vöröskereszt szervezetének elnöke, aki 1984 óta végzi a szervezõmunkát.
– A retro-véradás ötlete a
polgármester asszonytól származik. Igyekeztünk kitalálni,
hogyan csalogathatjuk nagyobb
eséllyel az embereket, hiszen
mostanában nem könnyû. Szívesen jönnének, de a munka
vagy egyéb akadály sokszor
közbejön. Számomra ez nem
munka, szívesen végzem a

szervezõ munkát – osztotta
meg velünk Sziliné Baksa Ágnes, aki már több kitüntetést is
vehetett át, mint az egyik legaktívabb szervezõ. Munkájának bizonyára az egyik legnagyobb sikere, hogy az egyik
véradó, Nagy Tamás már 83
alkalommal adott vért eddig a
napig. Történetesen a párjáról,
Nagy Tamásról van szó, aki elmondta, volt, hogy egy évben háromszor, négyszer is
adott vért.
– Már 18 éves koromtól
rendszeres véradó vagyok. Szerettem volna elérni a százat, de
már nem vagyok benne biztos… Szívesen teszem, hiszen
nekünk is bármikor lehet szükségünk vérre – mondta a sokszoros véradó.
Kollár József szintén gyakori vendég a véradóhelyeken,
ezúttal 23-ik alkalommal adta
vérét.
– Egerszegi rendezvényeken, például a Falumúzeumban adtam gyakrabban vért, de
be szoktam menni a véradóállomásra is. Szívesen jövök,
régebben gyakrabban is megtehettem, de a munka miatt
ma már kicsit nehezebb… – osztotta meg velünk, miközben a

Sziliné Baksa Ágnes a szervezésben, Nagy Tamás a véradásban eredményes.
vérét adta, s elkészült róla az
illusztrációnk.
Természetesen Tóth István
Jánosné polgármester is részt
vett a véradáson, ezúttal 35-ik
alkalommal. Lapunknak elmondta, hogy régebben, amikor még könnyebben elengedték az embereket a munkahelyekrõl, akár 40-45 fõs létszám is össze-összejött Teskándon. Ennek tükrében a mosta-

ni retro véradáson elért szám
egészen szépnek bizonyult.
Ráadásul kellemes buli-hangulat alakult ki, mint amikor
még a brigádok testületileg
vonultak véradásra, amikor
nem volt szokás kivonni magunkat a programból, s nem
volt fõnök, aki akadékoskodott
volna.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

18. falunap Tófejen az összetartozás jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
zenekar koncertjével zárult a
zenei kínálat.
Szombaton pedig már délutántól fellépõk hada, játékok,
motoros show, zalai ételek és
hamisítatlan falunapi forgatag
várta a rendezvényre látogatókat.
A színpadon jószerivel helyi, illetve környékbeli produkciókat láthatott a tisztelt nagyérdemû. A táncos, zenés blokkokat többek között a Tófeji
Örökmozgó Gyerekek Tánccsoportja, a Tófeji Napsugár
Tánccsoport, az Õszikék Dal-

csoport, a Tófeji Ifjúsági Klub
és a Szivárvány Dalkör prezentálta.
A frontember, Szabó Péter
révén a helyi illetõségû Delta zenekar ajándék koncerttel járult hozzá a jó hangulathoz.
A fellépõk sorát Kossuth
Gergõ produkciója zárta, majd
a színpadról a nyári égboltot
színesítõ tûzijátékra szegezõdtek a tekintetek.
Az ünneplés bállal zárult,
melyhez a Fáraó zenekar adta
a ritmust kifulladásig.
Gellén Szilárd

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

Zászlófelvonás a sportpályán.

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
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Jégcsarnokból jégaréna
Félmilliárdos beruházással teljesen megújult a zalaegerszegi sportlétesítmény

Az avatás pillanata…
Hagyomány, hogy a jeges
szezon kezdetén a jégcsarnokot üzemeltetõ Zalaegerszeg
Jégsportjáért Alapítvány beszámol az elvégzett fejlesztésekrõl. Az idén is volt mirõl
beszélni.
Neubauer Tibor, az alapítvány alapítója örömmel jelentette be az ünnepélyes átadáson, hogy az immár 12 éves
létesítmény teljes felújítása befejezõdött. A rekonstrukció
2014-ben kezdõdött és idén
augusztusban nyerte el korszerûsített formáját az új nevet
kapó csarnok, a Jégaréna.

– A világítás és a hûtõgéprendszer rekonstrukciója, valamint az öltözõk átalakítása, illetve bõvítése után idén a pályát övezõ palánk cseréje történt meg, ami a nemzetközi
szabályoknak megfelelõen létesült. A víztiszta, törésálló
Lexan burkolat átláthatóvá,
élvezhetõvé teszi a játékot –
kezdte beszámolóját Neubauer
Tibor. – Emellett új jégkészítõ
gépet is vásároltunk, ami teljesen elektromos üzemû, nagyteljesítményû rolba, amely lerövidíti a jégkészítés idejét és
szénmonoxidmentesen
üze-

mel. A menekülõutak, tûzlépcsõk fémszerkezete ugyancsak
felújításra került, valamint a
jégaréna teljes körû újraszigetelését is elvégezték. Ennek
eredményeként az augusztusi
lehûtési idõszak 300 óráról 96
órára, azaz 4 napra csökkent.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere gratulált
ahhoz az összefogáshoz, melynek révén egy olyan létesítménnyé vált a Jégaréna, amire
a városlakók méltán lehetnek
büszkék. Kiemelte, hogy a félmilliárd forintból megvalósult
rekonstrukció kizárólag TAO
támogatásból és magáncégek
finanszírozásával valósult meg,
melyhez sem állami, sem önkormányzati, sem Európai
Uniós forrást nem vett igénybe
a Jégarénát mûködtetõ magánalapítvány. A polgármester köszönetet mondott a korábbi
szülõi összefogásnak és Molnár Ernõ elõzõ kuratóriumi
elnöknek, továbbá Neubauer
Tibornak, Bauer Borbálának,
Hunyadi Biankának, és minden támogató cégnek, szülõnek, közremûködõnek.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a jégen bemutatkozott a Zalai Titánok felnõtt
csapata, amely a 2017/2018-as

szezonban már az OB II-ben
versenyez majd. A szakmai
stáb nem változott, az új szezont most is Csata Csaba vezetõedzõ irányításával, Koós
Tibor, Somorácz György és Simon Alfonz jégkorong-edzõk
segédletével kezdik meg. Az
eseményre azonban egy igazi
meglepetéssel is készültek,
ugyanis bejelentették, hogy
ebben a szezonban a magyar
válogatott kiváló kapusa, Hetényi Zoltán segíti majd a kapusok felkészítését. Hetényi az
elsõ magyar játékos volt, aki a
finn profi ligában szerepelt.
Hét bajnoki címe mellett 76szoros válogatottnak is mondhatja magát. A kiváló kapus az
aktív pályafutását egy évre felfüggesztette és Keszthelyen, az
agrártudományi egyetemen folytatja tanulmányait, így kézenfekvõ volt számára, hogy Zalaegerszegen vállal szerepet, aminek a Titánok nagyon örültek.
Természetesen a jégen már
javában zajlik a munka, hiszen
hamarosan indul a bajnokság,
ami szeptember közepén kezdõdik, köztük a felnõtt OB II
is, amire talán sok zalaegerszegi és környékbeli lesz kíváncsi!
Forrás:
Balaicz Zoltán - Facebook

Falunap Babosdöbrétén
Nagy örömünkre ismét egy
igazán jól sikerült közösségi
programról számolhatunk be,
ami szándékunk szerint nagyon sok embernek okozott
vidám, szórakoztató idõtöltést.
A szervezés már tavasszal
elkezdõdött, amikor is a „sztárvendéget”, Dombóvári Istvánt, azaz Dombit megkerestük és meghívtuk hozzánk.
Ahogy telt az idõ, közeledett augusztus utolsó szombatja, úgy szaporodott a tennivaló
a szervezéssel kapcsolatban.
Falunap nem maradhat étel és
fõzés nélkül, ezért a Hagyományõrzõ Egyesülettel karöltve babfesztivált hirdettünk. 10

csapat jelentkezett a versenyre, ahol a méltán közkedvelt
növénynek sok kísérõje akadt,
például a káposzta, répa, és
persze a hús. Minden „alkatrész” a bográcsban és a fõzõüstben végezte, megtöltve
vele sok ember hasát.
A programban szerepeltek
a szomszéd községek színjátszói Teskándról és Hottóról, az
est befejezõ mûsora volt –
Dombi után – a Zalai Táncegyüttes fergeteges bemutatója.
A kultúra mellett fontos szerepet kapott a sport is, évek óta
elõször sikerült csapatokat szervezni a lányok-asszonyok és nõsök-nõtlenek megmérettetésre.

www.zalatajkiado.hu

Népszerû volt a vízi-foci.
Idén elõször vízi-foci is
volt, a hõségben kicsik és nagyok hûsítették magukat.
Idén sem maradt el a légvár, arcfestés és az egészségügyi szûrés sem.
Az esti mulatsághoz a zenét a Bomba zenekar szolgáltatta.

A visszajelzések alapján is
sikeresnek bizonyult falunap
nem jött volna létre a sok lelkes segítõ nélkül, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani!
Jövõre folytatása következik!
Babosdöbréte
Önkormányzata
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* Múltidézés Flam rajzaival Domonkos-napi búcsú Nagylengyelben
Szent István-nap

Azért volt alkalom játékra is.

– A Kádár-rendszerben augusztus 20-a is augusztus 20-a
volt…
(2000.08.10.)

Pletykapad 2000

Szent Domonkos napjához
közelebb esõ vasárnapon rendezik meg minden évben a
hagyományos búcsút Nagylengyelben. Augusztus elsõ vasárnapján a délelõtti szentmisével
kezdõdött az ünnep a helyi
templomban, majd délután a
faluházban és környékén folytatódott a program.
A már korábban megnyitott trófeakiállítást most is sok
érdeklõdõ tekintette meg az
épület nagytermében. Emellett egy külön kis sarokban
a nyári táborban, a gyermekek által készített apróságok és
az élményekrõl készült pillanatképek szintén helyet
kaptak.
A változékony idõjárás nem
kedvezett ugyan a szabadtéri

programoknak, mégis sok kisgyermek megtapasztalta a kézi
erõvel hajtott kosaras körhinta
által nyújtott élményt, kipróbálta a hagyományos fajátékokat és ugrándozott a trambulinban. A legkitartóbb árusok
kézmûves portékáiból is válogathattak a látogatók, illetve a
nagylengyeli és a tófeji labdarúgó-csapatok barátságos mérkõzésein is szurkolhattak a
hûvösebb idõjárást és a sportot kedvelõk.
Búcsú alkalmából kegyesek
voltak az égiek, hiszen a délelõtti esõzés után már csak a
rendezvényt követõen küldtek
„áldást” a településre – jócskán
bepótolva ezzel az elmaradást…
S.V.

– Hát aztán azt hallottad-e, Mári, hogy a Fidesz meg kilépett
a Liberális Internacionáléból?!
(2000.10.05.)

Növekvõ gyermekbûnözés

Kézmûvesek portékái.

– Eszébe ne jusson a Makarenkó-i pofon-elmélet, tanár úr!
Fegyvernek látszó tárgy van nálam!
(2000.10.19.)

* 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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Szeles, de hangulatos falunap Ormándlakon
Dallal, tánccal, aikidóval ünnepeltek

Családias hangulatban telt az ormándlaki falunap.
Augusztus 19-én tartották
meg a falunapot Ormándlakon, amelyre Horváth Norbert
polgármester és a képviselõtestület az ormándlaki családokat, valamint a barátokat,
ismerõsöket meghívta.
Horváth Norbert az idei
rendezvényrõl elmondta: korábban megpróbálták több na-

posra bõvíteni a falunapot, ám
úgy tûnt, semmit nem von le
az értékébõl, ha ismét egy nap
alatt lebonyolítják, sõt, koncentráltabban talán a hangulat
is jobb, mint amikor idõben
szétcsúsztak az események.
– Jó alkalom a falunap arra,
hogy az elköltözöttek hazalátogassanak, összejöjjenek a fa-

Babosdöbréte választott
Szinayné Csarmasz Bernadett a polgármester

Szinayné Csarmasz Bernadett: alpolgármesterbõl polgármester lett.
Az augusztus hatodiki idõ- zat (56) az áprilisban lemonközi választáson a voksolásra dott faluvezetõnek, Kaczor
jogosult 414 babosdöbrétei Tamásnak jutott, aki újra jepolgárból 243-an járultak az löltette magát.
urnákhoz. 240 szavazat volt
A megüresedett alpolgárérvényes, ebbõl 84-et az eddigi mesteri posztot Bertók Béla
alpolgármester, Szinayné Csar- Jánosné tölti be.
masz Bernadett kapott, így õ
Egyébként 7 (!) polgármesterirányítja a jövõben a telepü- jelöltre lehetett szavazni az idõlést. A második legtöbb szava- közi választáson Babosdöbrétén.

lu lakói és el-elbeszélgessenek.
A következõ ünnepünk reményeink szerint a szüreti mulatság lesz. A Földmûvelési Minisztérium Hungarikum Fõosztályhoz benyújtott pályázatunk révén, a polgárõrséggel
és hegyközséggel összefogva
szeretnénk egy hegykaput építeni. Ha sikerül, akkor lesz mulatság õsszel a hegyen – tájékoztatott a falu polgármestere.
A szervezõket kissé megtréfálta a szeles idõjárás, amelynek az aprónép látta a kárát,
de ezen õk sem bánkódtak
különösebben. A szél miatt
nem használhatták a nagy légvárat, de a kisebb légvár és
csúszda is ugyanolyan örömet
szerzett nekik… Felejthetõ volt
a nagy légvár hiánya, hiszen a
gyerekeket a nap során csillámtetoválás is várta.
A falunapi mûsor az ünnepi ebédet követõen a Tajti
Boy együttes mulatós mûsorával indult, s meg is alapozta a
hangulatot. A felhangolt vendégsereg ezután a keleti harcmûvészet elemeivel ismerkedhetett: Ormándlak közönsége
a Renseikan Aikidó Egyesület
tagjaitól láthatott bemutatót.
Az egyesület vezetõje, Virga
János 4. danos aikido mester

elmondta, hogy Komárom megyébõl költözött Zalaegerszegre, így a Tatabányán alapított
egyesületnek ma már a zalai
megyeszékhelyen és környékén is vannak mûködõ csoportjai.
A harcmûvészet után ismét
a gyerekek szórakoztatása következett, akik a picinyek nagy
kedvence, Mutyi bohóc mûsorán derülhettek nagyokat. Ezt
követõen a Hangya Béla vezetésével mûködõ Fehér Holló és
Barátai csoport mûvészeti,
zenés mûsora következett,
amelyhez a szervezõknek több
éves baráti kapcsolata fûzõdik.
Ahogy Horváth Norbert polgármester bemutatta õket: „lehetõséget adtunk nekik, hogy
itt a faluban próbáljanak, így
magunkénak érezzük ezt a
baráti társaságot”.
Utánuk a Bohém NagyZsoló foglalta el a színpadot és
adott mulatós mûsort. Ekkor
már a zenénél maradtak az
ünneplõk, akiknek a Lökös
Rock Band szolgáltatott élõzenés koncertet magyar rocklegendákkal.
A falunapot utcabál zárta
Vörös Pistiékkel, azaz a Roller
buli- és rendezvényzenekarral.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

Az aikido bemutató a keleti harcmûvészetet hozta testközelbe.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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„Lekenyerezték” Hottó legjobb betyárját
Mozgalmas falunap dallal, tánccal, viadallal

Megtáncoltatták és „le is kenyerezték” a falu legjobb „betyárját”.

Baráti társaságok és önkormányzatok közös fõzõversenyével kezdõdött augusztus
19-én a hottói falunap, amelyrõl ismeretes, hogy évrõl évre
megújul, mindig hoz valami
újat. Elõfordult, hogy a hottói
falunapon ejtõernyõvel érkezett az új kenyér.
Ahogy
Vincze Ferenc polgármester
említette, az idei kicsit táncosabbra sikerült, mint a korábbi
falunapok.
A sport ezúttal sem maradt
ki a hottói falunap programjából: kispályás labdarúgó torna, streetball kosárlabda és
zumba bemutató hívta csatába
a sportkedvelõket. A Hottói
Diadalittasok névvel meghirdetett sorverseny ügyességet,
fantáziát, leleményességet követelt a résztvevõktõl.

Ezúttal került sor a Hottó
Településért Díj átadására, amelyet Király László vehetett át
Vincze Ferenc polgármestertõl.
Salsa bemutatót is láthatott
a közönség, sõt, az fellépõ
együttes meg is táncoltatta a
falu népét, legalábbis a vállalkozó szellemû ifjabbakat.
A Kishottói Népdalkör kétszer is színre lépett. Elõször
vidám népdalcsokrot adtak elõ
a helyi nótás kedvû hölgyek,
majd a Hófehérke és a hét
törpe címû örökzöldet vitték
színre újszerû értelmezésben.
A TASZACS - Teskándi Amatõr
Színjátszók Alkalmi Csapata A lónak vélt menyasszony címû
sikerdarabját hozta el Hottóra.
A Gyenesi Dalárda is profi
módon kitett magáért: A Be-

tyárlegenda címmel elõadott
mûsorukban korhû öltözékben, fokossal, pisztollyal, na és
a kocsmárosné száz szál gyertyájával meg a vörösborával
adták elõ a hajdani betyárok
történetét sok-sok dallal, amelyeket nemegyszer együtt énekeltek a közönséggel. A tánc itt
sem maradhatott ki, amelybe
a közönséget is bevonták,
olyannyira, hogy a betyárok
kedvesét játszó hölgy személyesen a legjobb „betyárt”, a
falu polgármesterét hívta táncba. Végül Vincze Ferencet az
együttes az új kenyérrel lepte
meg, amelyet Komáromy Béla
pékmester, a folklórcsapat osz-

lopos tagja dagasztott-sütött
személyesen.
Az elmaradhatatlan arcfestés, csillámtetoválás, kézmûves
termékvásár is sokakat vonzott, ám a fiatalok egy kis csapatának figyelmét leginkább a
Carrera digitális autóverseny
kötötte le.
Éles István humorista, a
Kiszöv Senior Táncegyüttes, a
Gála Társastánc Klub Egyesület és Caramell egyaránt népes
közönséget csalogatott a színpad elé. Az igényesen megszervezett falunapot a Légió
bulizenekar bálja zárta.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Az ifjabb korosztályt leginkább az autós terepasztal vonzotta.

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,
vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,
meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!
• Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek
nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ
gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági, ipari biztosítások.
Újonnan, nálunk kötött
lakásbiztosításának
elsõ negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

AKCIÓ!

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

,
CO K

G FB

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

C AS

• Ingatlan hirdetésfelvétel 92 ingatlanos weblapra!

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.hu
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Naplemente túra Nemeshetésen

Úton a csapat…
Egy tikkasztó, nyári nap végén a falu szélén vártuk, hogy
nyolcat üssön az óra és nekivághassunk az erdõnek.
Túravezetõnk, Varga László közben elmeséli, hogy a
gyülekezõhely egykor a Bezda
nevet viselte és népszerû találkahely volt. Az egykori gyümölcsös romantikus színteret
nyújtott néhány szerelmes tinédzser csóknak. A gyümölcsös helyén ma szántót találunk és erõs fantáziával is nehéz elképzelni az egykor pompázó területet.
Végül 19 fõvel indul el a
„Naplemente túra”, egy újabb
közös élmény ígéretével.
Könnyen járható mezõgazdasági úton haladunk a faluhoz még közel esõ, a fiatalabb
generációk által is ismert Vágihoz. Vági gyakorlatilag egy
domboldal, mely a falu felé
néz, és hátán a nemeshetési
szelídgesztenyés egy része kapaszkodik, míg alatta egy rét
terül el.
Érdekességként megtudjuk,
hogy a gesztenyést átszelõ
horgos falába odúkat vájtak a
helyiek a II. világháború alatt,
többen is így vészelték át a
nehéz idõszakot.
Túravezetõnk Horváth Endre bácsiról is megemlékezik,
akit Vági aljában, legeltetés
közben talált tüdõn egy eltévedt lövedék.
Vágit és a hozzá kötõdõ emlékek tucatját hátrahagyva
Mélgödört célozzuk meg. Az
oda vezetõ szakaszon a természet már teljesen visszavette
ami az övé. Derékig érõ csalánban gázolunk, körülöttünk
akác, bodza és kúszónövények
tengere. Pedig még jócskán
akad falubeli, aki látta az ezen

a részen emelkedõ istállókat, a
300 legelészõ szarvasmarhát,
sertéstelepet. Mára legfeljebb
némi téglatörmelék maradt
fenn a régi tsz gazdaságból.
Mélgödörhöz érve a vegyes
növényzet öreg fenyvesre vált
át. Megtudjuk, hogy ez a korábbi fenyõcsemete export
maradványa. A németek anno
azért nem vettek több csemetét, mert ezt a fajtát náluk kártevõk pusztították. Itt sokkal
inkább az idõ végzett a fák egy
részével, melyek egy horgos
felett egymásra borulva, különös alagutat alkotnak. A tájszólással Mélgödörnek keresztelt terület egy mélyebben fekvõ, ennél fogva kissé nedves
része az erdõnek. Mivel a nap
utolsó sugarai már nem jutnak
át a lombokon, nehézkes a
haladás a süppedõs talajon és
még az is megesik, hogy a
nedves anyaföld megpróbálja
magához venni az ember lábbeliét. Rövid egyeztetés után a
csapat módosítja az útvonalat.
Nagyon meredek domboldalon egymásba és a fákba kapaszkodva keveredünk ki egy
tisztább területre, ahol még az
alkonyat fényénél fogyasztunk
némi bátorítót.
Az ötvenéves bükkerdõbe
már koromsötétben érünk, innen különös gonddal figyelve
egymásra, ballagunk az erdõ
mélye felé. Idevágó történet is
van Laci bácsi emlékei közt
bõven. Arról mesél, hogy õ 10
éves korában sarlózta az akkor
még fiatal ültetvényt és megjegyzi, talán még a mi életünkben sem vágják ki a hatalmas
fákat.
Fehérlóhere- föld mellett
haladunk tovább Kútlap-völgy
felé, mígnem hosszú menete-

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

en
iH rdess !
k
nálun

lés után Laci bácsi kis figyelmet kér.
– Ezt a fát úgy hívtuk, hogy
„keserves tölgy” – kezdi túravezetõnk, majd folytatja: –
Annyi emlékezetes fa eltûnt
már a környékrõl, de ezt szeretném megmenteni.
A fa valóban elég görcsösen nõtt, nem véletlen tehát a
keserves jelzõ. Jócskán behálózzák már a kúszónövények
és egy régi vadászles romjai
éktelenkednek a koronáján.
Ott helyben el is dõlt, visszatérünk és méltó környezetet
alakítunk ki a bõven száz éves
növénynek.
A botfai Hûvös-birodalmon keresztül visz utunk a

Hármashatár, egyben a célállomás felé. Az éjszaka közepén, amikor a természet nagyon más arcával szembesül
még a tapasztalt járó-kelõ is,
megnyugtató, ha útjába akad
egy támpont. Jelen esetben
egy kis tavacska igazolta a
helyes irányt, melyet eleink
morbid humorral neveztek el.
A végállomáshoz közeledve
már messzirõl érzõdött a minket váró tábortûz füstje és
szemlátomást meglódult a csapat egy kis pihenés reményében.
Valamivel éjfél elõtt aztán
megérkeztünk a célponthoz,
ahol Molnár Zsolti és Takács
Feri, parázsló tábortûzzel és
nomád viszonyok közt értendõ „terülj,terülj, asztalkámmal”
vártak minket.
Mint utóbb kiderült, az
éjszakai menetelés az izgalmak
és a sok-sok nevetés észrevétlenül is meghozta a mindnyájunk étvágyát. Sültek a szép
darab szalonnák a botok végén, mindenki szívbõl kínálta
a másikat abból, ami eddig a
tarisznyában lapult.
A kellemes nyári éjszakában egy kiadós, közös vacsora
és pár pohár nemeshetési bor
után, ráérõsen tértünk vissza a
faluba, már a következõ túra
terveit szövögetve.
Gellén Szilárd

Veszélyben voltak a síremlékek

Kénytelenek voltak kivágatni.
A korábbi közmeghallgatásokon többször is elhangzott
Bödében, hogy a temetõben
lévõ fenyõfák gyökerei rongálják a síremlékeket, a hulló
gyanta is gondot okoz, ráadásul az egyre gyakoribb heves viharok miatt fennáll a
fakidõlés veszélye is.
Ujj Tibor, a falu polgármestere elmondta, hogy a közelmúltban hat fát vágattak ki a

sírkertben. Egy még maradt,
ennek eltávolítása egy profi,
veszélyes
fák
kivágására
specializálódott szakemberre
vár.
A polgármester arról is
szólt, hogy urnafal építését
tervezik. Mivel meglehetõsen
szûk a hely a temetõben, ezért
a lakosság véleményét is kérik
a terület kijelölésénél.
(e)
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Ismét életre kelt a testvérkapcsolat
Pusztaederics község hoszszú ideje ápol testvértelepülési
kapcsolatot az erdélyi Csíkszentlélekkel. A csíki település
festõi környezetben, Csíkszeredától 3 km-re, a Somlyó-hegy
alatt fekszik. Több, mint 16
éve fogalmazódott meg a település vezetõiben, hogy a Trianon által elszakított magyarlakta területrõl hasonló lélekszámú kistelepülést keressünk,
akikkel baráti, magyar-magyar
kapcsolatot ápolhassunk. Az
akkor Zalai Mûvésztelepek fiatal mûvészei történetesen, Ferenc S Apor és társai – akik
Csíkszeredából érkeztek – vitték el elképzelésünket, és mû-

ködtek közre abban, hogy eljusson ottani kistelepülésre az
elképzelésünk. Ladó Elemér csíkszentléleki lakos karolta fel a
kezdeményezést és szervezte
meg az elsõ találkozást, mikoris
a mi településünk küldöttsége
utazott – akkor viszontagságos
körülmények között Csíkszentlélekre. Az elsõ találkozás –
úgy ahogy a többi is – felejthetetlen számunkra. Késõbb
õket is fogadhattuk Pusztaedericsen, sajnos erre ritkábban,
de legalább olyan szeretetteljesen került sor. Pál Péter akkori
polgármester koordinálta a kapcsolatot, de a közelmúltban megvált tisztségétõl. A barátság

Régi és új faluvezetõk kötetlen találkozása.

Csíkszentlélek látképe.
megmaradt, de a hivatalos képviseletet a jelenlegi vezetéssel
szükséges volt felvenni.
Fiatal képviselõ kollégák –
Menyhárt László és Fatérné
Koltai Viktória – kezdeményezésére ez év augusztusában
személyes találkozásra került
sor Csíkszentléleken, ahol a
régi barátsággal fogadtak bennünket. A település vezetõivel
– Keresztes Balázs polgármesterrel és Krézsek Erika alpolgármester asszonnyal – felidéztük a 16 év történéseit,
majd közösen megfogalmaztuk azon szándékunkat, miszerint szeretnénk felpezsdíteni,
újra élettel megtölteni a testvérkapcsolatot. A háromnapos
ott tartózkodásunk alatt meg-

tapasztaltuk újfent erdélyi testvéreink barátságát, szeretetét,
megfogalmaztuk elképzeléseinket a jövõre vonatkozóan. Az
ott töltött napok sok-sok beszélgetéssel, kötetlen együttléttel zajlottak a korábbi polgármesternél a szabadban, ahol
körvonalazódtak a folytatás
lehetõségei, konkrét formái is.
Bár a 16 év alatt több pályázatot is adtunk be a testvértelepülés ápolására – sajnos egyszer sem kaptunk támogatást.
Bízunk benne, hogy a jövõben
ez is eredményesebb lesz, és
számtalanszor megélhetjük és
bizonyíthatjuk akár itthon,
akár Erdélyben: „…Mi egy vérbõl valók vagyunk”.
Gál Lászlóné

Kárelhárítás vis maior segítséggel
Teskándon jelentõs kárt
okozott az önkormányzati
tulajdonú létesítményekben az
elmúlt évben, júliusban bekövetkezett vihar. Utakat, vízelvezetõ árkokat tett tönkre az
ár és az iszapos víz betört az
óvoda épületének alsó szintjére is. A bekövetkezett károk
elhárítására az önkormányzat
vis maior pályázatot nyújtott
be amely kedvezõ elbírálásra
talált.
Tóth István Jánosné polgármester elmondta, hogy az
önkormányzat valamivel több,
mint 13 millió forintot nyert,
amely a károk helyreállítási
költségeinek nagyjából a tíz
százalékát fedezi. A saját zsebbe kellett nyúlni, ám ez a támogatás így is nagyon nagy
segítséget nyújtott a bajban a
település számára.
– Az utak felújítása mintegy kilencmillió, az épületekben keletkezett károk kijavítása pedig mintegy ötmillió fo-

rintra tehetõ. Az óvodának,
illetve a benne levõ uszodának
a gépházába tört be a víz,
amely olyan erõvel érkezett,
hogy az ajtót is beszakította,
majd másfél méter magasan
ellepte a beépített elektromos
berendezéseket és vízgépeket,
szivattyúkat. Szerencsére az
uszoda medencéje kicsit magasabban fekszik, így nem folyt
bele az áradás – adott tájékoztatást Tóth István Jánosné.
Az utak rendbetételének a
munkáit a Sprint Kft. az óvodaépület munkáit pedig a
Cseke Kft. nyerte el. Az útfelújítás elsõsorban a földutakat érinti. A falu Becsvölgye
felõli végén fekvõ Alsómezõ
településrész egy földútját, a
templomhoz vezetõ Toldi utca
egy részét, az iskola elõtti
Rákóczi út és a parkoló szegélyét kellett kijavítani, a Hajnal és a Virág utcák találkozásánál pedig az elmosott
árkot kellett rendbe tenni: a

Az óvoda nyitását nem veszélyeztetik a munkálatok.
kimosott lapokat kellett a
helyére tenni. Az óvodaépület
helyreállítási munkái során el
kellett végezni a gépház festését, ajtókat kellett kicserélni,
s új aljazatot és burkolatot
kellett beépíteni az alagsorban
levõ tornaterembe.

Az óvoda nyitását nem veszélyeztetik a munkálatok, s
várhatóan szeptember elején a
medencét is feltölthetik, és az
intézményben zökkenõmentesen megkezdõdhet az évi rendes munka.
Kép és szöveg: Farsang Lajos
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Fesztivál helyett családias hangulatú falunap Pusztaedericsen

Színpadon a Fáraó.
Augusztus végi forró délután, zeneszó, önfeledten játszó gyermekek és baráti beszélgetésbe merült szüleik,
sok-sok helyben készült finomság és még több mosoly, nevetés.
Talán ezek voltak a legfõbb
„kellékei” a pusztaedericsi falunapnak.
Ennél persze sokkal többrõl van szó, de errõl már
Menyhárt László és Fatérné
Koltai Viktória, a falunap szervezõi mesélnek.

– A hagyományokat követve idén is Bognár István plébános úr miséjével indult a délután – vág bele László. – Igyekeztünk minél több lehetõséget adni a szórakozásra, így a
fellépõk mellett kiállítások,
fõzõverseny, a gyerekeknek
egyebek mellett ugráló vár és
óriáscsúszda kínál lehetõséget
egy kis kikapcsolódásra. Harmadik éve szervezzük egyébként a falunapot a helyi önkormányzat támogatásával és barátok, ismerõsök segítségével. A

fellépõk zöme is baráti gesztusként járul hozzá az eseményhez, így például a Pusztaszentlászlói Dalkört és a Baki
Pántlika Néptánc Együttest is
ily módon láthattuk színpadon, a Fáraó zenekar pedig Jordán Zsolt révén itthon zenél,
szintén baráti gesztusként.
A szervezõtárs, Viktória a
fõzõverseny részleteibe avatott
be minket: – A hivatalos forma
szerint öt fõzõcsapat indult a
versenyben, õket a hozzávalókkal támogattuk és egy kis ajándékcsomagot is kapott mindenki. A zsûri szerepét Baranyi
Szabolcs mesterszakács, a szervezõtársam kollégája vállalta
magára. Versenyen kívül volt
még aki puliszkát és pacalt
készített. A zsûri egyébként a
Koltai László vezette csapat
ételét találta a legjobbnak.
Gál Lászlóné, Pusztaederics
polgármestere a rendezvény
kapcsán elmondta: divatos
fesztivál helyett õk egy kellemes délutánt próbálnak összehozni, ahova a falu népe szívesen jön és mindenki jól

szórakozik. A cél, hogy ezt a
napot saját magukra és a
közösségre fordíthassák a helyiek és kiszakadhassanak a
hétköznapok teendõi közül.
Meggyõzõdése, hogy a szûkös
anyagi keret ellenére a szervezõk kiváló programot állítottak össze.
A nap folyamán, az egykori
uradalmi kúria konyhájából
minduntalan újabb és újabb
fogások kerültek az asztalokra,
úgy a vendégek, mint a fellépõk örömére. A megannyi finomság egy nagyon jól összeszokott csapat munkáját dicséri, akik immár 27 éve minden
helyi megmozdulást támogatnak a tõlük megszokott házias
ízekkel.
Amint a falunap is példázza, a közösségben kölcsönös a
tisztelet, jelen van a segítõ
szándék és az összefogás. Talán éppen ezek tartják itt a
fiatalokat és vonzzák az új
lakókat, hiszen a 170 fõs település lélekszáma növekvõ tendenciát mutat.
Gellén Szilárd

Petrikeresztúri gyerekek támogatása
Minden közösség alapja és
jövõje a gyermekekben rejlik.
Borvári Lili, Petrikeresztúr
község polgármestere elmondta, hogy a település fiatal testületével teljes egyetértésben
minden lehetõséget megragadnak, hogy támogassák a faluban élõ gyermekeket, fiatalokat és azok családjait.
– Egy falusi közösségnek
kizárólag akkor lehet jövõje,
ha a gyerekekben el tudjuk
ültetni, hogy jó itt élni, hogy jó
ide tartozni. Ekkor van esélyünk arra, hogy tanulmányaik
befejeztével itt képzeljék el
jövõjüket és itt éljenek. Ezért
minden támogatást, programot, lehetõséget igyekszünk
megadni az itt élõknek –
mondta a polgármester aszszony. – A legkisebbeket, újszülötteket babacsomaggal és
szülési segéllyel támogatjuk,
melynek összege az idei évtõl
40.000 Ft. Egy baba érkezése a
családban nagy öröm, de nagyon sok költséget is jelent.
Úgy állapítottuk meg ezt az
összeget, hogy egy kiságyat,
babakádat, néhány ruhácskát
biztosan tudjanak vásárolni a

támogatásból a családok. Az
óvodásokat ingyenesen viszszük és hozzuk minden nap a
napközi otthonos óvodába
Nagylengyelbe és Gellénházára. Év elején pedig ajándékkal
kedveskedünk nekik, az idei
évben minden 0-18 év közötti
gyermek egy névre szóló, hímzett tornazsákot kap. Ezek az
apró gesztusok fontosak egy
közösségben, mert segítik az
összetartozás érzését. Az iskolásokat, középiskolásokat 10.000
Ft-tal támogatjuk, melyet minden család augusztus elején
megkapott már és az alsósokat
igény esetén szintén intézménybe visszük naponta ingyenesen. Az egyetemista, fõiskolás hallgatóknak Bursa
Hungarica ösztöndíjat biztosítunk – számolt be a település
polgármestere.
Az anyagi, tárgyi támogatásokon túl nagy hangsúlyt fektetnek a közösségszervezésre
is a helyi civil szervezetekkel
együttmûködve. A nyár folyamán a helyi gyerekek ingyenesen táboroztak egy hétig az
Õrségben, a családok kalandparkokba kirándulnak évente

több alkalommal. Ingyenes furulyaoktatás vár minden zenélni tanulni vágyót. Havonta tematikus kézmûves foglalkozá-

sok, kosárfonó tanfolyam, fõzõtanfolyam, ingyenes informatikai képzés lesz az õsszeltélen.
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A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók
Szeptemberben további képzések indulása várható
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a Zala
Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei Kormányhivatal, a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft., illetve a foglalkoztatásfejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmûködésével valósul meg.
A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskeresõ hátrányos helyzetû személyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása.
A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.
A munkaerõpiaci programmal kapcsolatos ügyekHIRDETÉS

ben a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hivatalokkal.
A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõdött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szerepet kapnak a paktum szerinti keresleten alapuló képzések.
Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ képzésben, 7 fõ pedig munkaerõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.
A nyári idõszakot követõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott
foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmûködésének köszönhetõen széleskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatási osztályain.
A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala megye munkaerõpiaci helyzetének élénkítését, valamint elõsegítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tartást, így jelentõsen hozzájárulnak a vállalkozások munkaerõszükségletének kielégítéséhez.
----------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz István
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Sikeres a TAO-program
Szezonkezdet a Teskánd KSE-nél
Fontos célokat sikerült
megvalósítani a TAO-program
révén Teskándon, ahol készülnek az új szezonra, sõt, már
tettek is lépéseket a minél
eredményesebb szereplés érdekében. Minderrõl Bogár István, a Let's do it Technoroll
sportegyesület elnöke adott
tájékoztatást.
– Az egyesület két fontos
cél érdekében dolgozik. Az
egyik az, hogy a megyei elsõ
osztályban szereplõ csapatunk
egy jó erõs középcsapattá fejlõdjön. A másik cél talán még
fontosabb, az utánpótlásról
való gondoskodás. Hiszen közel száz gyerek sportol az
egyesületünk keretein belül az
U 7-estõl az U 19-ig itt a város
tõszomszédságában, ami úgy
érzem, nagyon szép eredmény.
Ezzel a szép létszámmal hét
edzõ foglalkozik. Van a megyei
bajnokságban szereplõ nõi csapatunk is, és egy megyei 3-as
csapatunk is, amely tulajdonképpen a teskándi labdarúgók
baráti körébõl alakult, sõt, egy
öregfiúk csapatunk is mûködik.
– Milyen változások következtek be a nyár során?

– A zászlóshajónknak számító megyei 1-es csapatnál
konkrét posztokra próbáltunk
erõsíteni. E szándék jegyében
a két távozóval szemben hét
játékos érkezett. Úgy gondolom, hogy az elnökség és a
nézõk, a teskándi sportszeretõ
lakosság számára is kiváló
eredmény lesz, ha az elsõ csapat az 5-8-ik hely valamelyikén
fejezi be az elõttünk álló szezont. Ezt az osztályt elsõsorban
városi kötõdésû csapatok alkotják, s köztudott, hogy nekik
mások a lehetõségeik… Az
egyesületünket elsõsorban az
önkormányzat támogatja, s
szerencsére felsorakoznak azok
a támogatók, kisebb és nagyobb cégek, valamint magánszemélyek is, akik kötõdnek
Teskándhoz és szívükön viselik az egyesület sorsát.
– A létesítmények fejlesztésében is sikerült elõre lépni…
– Amióta a TAO-program
elindult, azóta a teskándi
sportpályán összességében 30
millió forint értékû fejlesztés
következett be. Ez a sportszerek, mezek, labdák beszerzéstõl a jelentõsebb célokig szá-

Megújult a sportöltözõ tetõszerkezete, amelyre napelemeket is
felszereltek.
mos fontos feladat megvalósí- hárommillió forintos költségtását tartalmazza. Így például bõl új tetõt kapott a fõépület
az automatikus öntözõrend- napkollektorral. A munka a
szer mintegy ötmillió forintos nyár elején befejezõdött, s az
beruházást jelentett, s a pálya- engedélyeztetés és a beüzemevilágítás kiépítése is – amely lés is folyamatban van.
most ért a célegyenesbe – ha– További tervek?
sonló költséggel járt. A fõ pá– Szeretnénk egy olyan bülya új világításának jelentõsége fét létesíteni, amely egyrészt
különösen az elõttünk álló kiszolgálná a sportrendezvéõszi-téli idõszakban nyilvánul nyeinket. Másrészt pedig – mimeg, hiszen a felnõttek és a vel a kerékpárút megépítéségyerekek is világított pályán bõl következõen jelentõsre
edzhetnek. Folyamatosan fej- nõtt az átmenõ kerékpáros
lesztjük a sportpályát és az forgalom – a bringások igéépületet, amelyek tulajdonosa nyeit is ki elégítené. A munkáaz önkormányzat, amely kellõ latok zajlanak folyamatosan,
felelõsséggel kezeli a létesít- remélem, jövõ tavaszig ezt is
mény állapotát. Ennek, s a tá- tetõ alá hozhatjuk.
mogatóinknak köszönhetõen
Farsang Lajos

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

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

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

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

ar

ng

Hu

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

Fotó: Shutterstock
Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.
Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptemberétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagógusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt né-

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen alacsony volt. Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

Tanulási nehézség?
Van megoldás!
Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beilleszkedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpróbálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat Mosányi Emõke, a Fõvárosi Pedagógiai Szolgálat fõigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan
lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel valójában semmit nem oldunk meg”.

A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézséggel küzdõ BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nulla pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.
Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, hanem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, családanyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.
MW

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer forintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvodapedagógusokat, a logopédusokat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû bölcsõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõiskolai végzettségû óvodai pedagógus, vagy pályakezdõ, fõiskolán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal. Valószínûleg a béremeléseknek is köszönhetõ, hogy rövid idõ alatt harminc százalékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta: 2013 és 2016 között ötezerrel nõtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány folyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatásra, jövõre a köznevelés mintegy 71 milliárdos többletet kap.
A 2012-es esztendõhöz képest jövõre 315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbecsülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyképes tudást kapjanak. Maruzsa
Zoltán köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõvítenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagógusok körében.
MW

Minõsítéssel még magasabb a fizetés
Egyelõre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minõsítési eljárásban, ami lehetõvé teszi, hogy jövõre magasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
Jövõ januártól az elsõ gyer- A szabad felhasználású Diákmek születésekor felfüggesztik hitel 1-et állami ösztöndíjas és
az édesanyák diákhitel-törlesz- önköltséges képzésben részt
tését. A második gyermek vi- vevõ hallgatók is felvehetik,
lágra jöttekor elengedik a tar- akár nappali, esti, levelezõ
tozás felét, a harmadiknál pe- tagozaton, vagy távoktatásosdig a teljes összeget, hogy ily ban tanulnak. A Diákhitel 1
módon is könnyítsenek a gyer- esetében a legkisebb összeg
meket vállaló anyák életén.
havi 15, a legmagasabb havi 50
A felsõoktatást most elkez- ezer forint, de - maximum 250
dõknek lehetõségeik és ter- ezer forintig - van mód arra is,
veik felmérése után mihama- hogy a diák egy összegben verabb érdemes azt is eldönte- gyen fel öthavi hitelt. A Diákniük, hogy felvegyenek-e diák- hitel 2-nél az önköltséges képhitelt. Mint arról beszámol- zésben tanuló diák annyi hitunk, a szabad felhasználású telhez juthat, amennyibe az
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu- oktatás kerül, az összeget közlásától tavaly év végéig több vetlenül a felsõoktatási intézmint 354 ezren vették igény- mény kapja meg. A kamat mérbe, összesen 294,3 milliárd fo- tékét kormányrendeletben harint összegben. A kötött fel- tározzák meg, jelenleg 2,3
használású Diákhitel 2 lehetõ- százalék.
ségét közel 25 ezren használA tartozás törlesztése áltaták fel, összesen 20,2 milliárd lában – kivéve a fentebb emforint összegben.
lített anyukákat – a jogviszony
A hitelt általában 11 tanul- megszûnése után kezdõdik.
mányi félévre lehet igényelni.
MW
Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Szünidõzáró gyermeknap Kisbucsán
dései jobbára logikai jellegûek
voltak. Ezután következett a
Kresz-totó, amit már csak a nagyobbak töltöttek. Mindenki,
aki teljesített egy feladatot,
jutalmat kapott. Közben, aki

túljutott az elõzõ kihíváson, a
polgárõrség által kialakított
akadálypályán próbálhatta ki
az ügyességét és tudását. Az
óvodáskorúak még inkább a
biztonságosabb
többkerekû

Ügyességi versenyt is rendeztek.
Kisbucsán a gyermeknapot
nem május utolsó vasárnapján,
hanem, amint neve is mutatta,
a nyári szünidõ utolsó vasárnapján rendeztük meg. A rendezvényre, amit a Kisbucsa
Községért Közalapítvány az
önkormányzattal közösen szervezett, augusztus 27-én, délután 15.00 órai kezdettel a tornaterem elõtti területen került sor.

Programjaink közt szerepelt: tréfás ügyességi és sportjátékok a Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület közremûködésével, biciklis ügyességi verseny,
tudás-totó, arcfestés, csillámtetoválás, játszóházi foglalkozás,
illetve szabadon választott játékok. A programokat este tábortûz és szalonnasütés zárta.
Az elsõ gondolkodtató feladat egy totó volt, aminek kér-

Az akció a megjelenéstõl szeptember 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Színezhettek, festhettek a gyerekek.
változatokat választották, de a
nagyobbak kétkeréken, vagy
saját kerékpáron közlekedve
járták végig a pályát! Ügyessége jutalmául balesetvédelmi
célokat szolgáló fényvisszaverõ karkötõket és villogókat kapott ajándékba minden kisgyermek.
Egész délután lehetõség
volt arcfestésre és csillámtetoválás készítésére, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében. Kicsik és nagyok türelmesen várakoztak, hogy sorra
kerüljenek. Volt, aki az arcán
viselt motívum mellé mindkét
karjára csillogó mintákat készíttetett.
A játszóház keretein belül
mókás, színes halacskát ragaszthattak a nebulók, szívószál és száraztészta nyakláncokat fûzhettek. Színezhettek,
festhettek:
üdvözlõlapokat,
könyvjelzõket készítettek, vagy
csak egyszerûen nyomtatott
képeket.
A vidám délutánt tábortûzgyújtással, szalonna- és kolbászsütéssel zártuk. A lobogó
tûz mellé telepedett gyerekeknek a szülõk és a segítõk készítettek nyársra szúrt finom
falatokat, amit a tûz lelohadása
után a parázson megsütöttek
és jóízûen el is fogyasztottak.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a gyermeknap sikeréhez.
W.A.
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Közép-Zala

Kedves olvasók!
A lapjainkat rendszeresen
követõknek, illetve az állandó
riportalanyoknak feltûnhet, hogy
nem látják Pataki Balázs (pébé,
illetve p.b.) írásait és új kolléga
faggatja õket az adott témával
kapcsolatban. Nos, jól látják. Az
élet pozitív változásai úgy hozták, hogy más területen, máshol
dolgozom tovább.
Némileg szokatlan lehet az
ilyen, mert általában nem jellemzõ, hogy egy távozó újságíró búcsúzik. Viszont én a kialakított,
már-már baráti kapcsolatokra
tekintettel úgy gondoltam, hogy
itt búcsúzom el, mivel nem tudtam mindenkitõl egyenként elköszönni.
Ezúton szeretném megköszönni a barátságot és a közös
munkát. Biztosan találkozunk
még, addig is mindenkinek jó
egészséget és eredményes munkát kívánok!
Üdvözlettel:
Pataki Balázs
***
Bár már személyesen megköszöntük Pataki Balázsnak a kiadónknak végzett munkáját, ez-

AHarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
(templomnál)
Telefon:
06-20-336 5202
E-mail:
kocsishuszonhat@freemail.hu

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

úton is szeretnénk ezt megtenni.
„Civil” munkája mellett is lelkiismeretesen, szorgalmasan tudósította lapjainkat a Zala megyei településeken történt eseményekrõl.
Új munkahelyén, a fõvárosban is sok sikert kívánunk Neki
szakmájában és magánéletében is.
Ha netán a sors úgy alakítja
életét, a Zalatáj Kiadó visszavárja!
Ekler Elemér
kiadó-fõszerkesztõ

2017. augusztus

mxm lakberendezés rovata

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
Fõzni jó!
megvalósulásának kötelezõ Már akkor mondtam…
közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérõ probléma, hogy a régi, lecserélésre
ítélt bútorokkal mit lehetne
kezdeni. Az együtt eltöltött
évek alatt kialakult érzelmi
kötõdés miatt – még használható, ne dobjuk ki – megoldásban gondolkodnak sokan. Péter is egy ilyen helyzetben találta magát. Az új
nappali bútor beépítése
elõtt meg kell szabadulni a
régitõl. Péter tapasztalt szakember, egybõl észreveszi,
hogy ez az ülõgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért
annyira rossz állapotban
van, hogy lehet, ezt az utolsó szállítást már nem fogja
szétesés nélkül kibírni.
Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nélküli mozgatás lehetõségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova teszik az ülõgarnitúrát. Egyetlen lányuk
sorra sorolja a lehetõségeket.
– Be kell rakni a garázsba!
– Tele van, még az autóval se tudok bejárni –
mondja az apa.
– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.
– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg
sem tudunk mozdulni. Oda
biztos, hogy nem fog beférni.
Vajon kihez lehetne elvinni? Végig veszik a rokonokat. Hosszas telefonálások után sem lesz megoldás.
Senki sem tudja befogadni a
sokat megélt ülõgarnitúrát.
A helyzeten felháborodó
egyetlen lányuk kifakad:
– Tavaly amikor kint dolgoztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy vegyetek a Balatonon egy nyaralót, és akkor most lenne
hova tenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

