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Hetedszer fesztiváloztak a gesztenye jegyében Nemeshetésen

Az Orfeum Vándorszínpad is fellépett a fesztiválon.

A legtöbb településen akad
egy nap az évben amikor a
helyiek egy délutánra hátrahagyják a napi teendők egy
részét és idejüket a helyi közösségben, jó hangulatban tölthetik. Nemeshetésen a mára
hagyománnyá lett Gesztenye-

fesztivál kínál erre remek lehetőséget, mely idén hetedik alkalommal került megrendezésre az Összefogás Nemeshetésért
Alapítvány szervezésében, a helyi önkormányzat és helyi civilek támogatásával. Fellépőkben, vendégekben és persze re-

mek ízekben idén is bővelkedett az esemény.
Magyar Kálmán, Nemeshetés polgármestere nyitó beszédében elmondta: napjainkban
az éghajlati változások, a gesztenyét támadó betegségek, illetve a kialakuló birtokviszonyok, nem kedveznek a szelídgesztenye jövőjének. Az elmúlt
évtizedekben komoly gazdasági szerepet betöltő gyümölcsöt
ma már szinte meg kell menteni a kipusztulástól. Ennek érdekében néhány éve kétszáz, az
ismert betegségeknek már ellenálló csemetét telepítettek és
szeretnék, ha minél több helyi
ültetne a nemes növényből saját birtokára. Támogatásul a helyi önkormányzat ajándékba ad
egy csemetét mindenkinek, aki
vállalja, hogy saját udvarán
vagy birtokán telepíti azt.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő a megnyitón ki-

emelte: a fesztivál mára a régióban ismert és várt rendezvénnyé nőtte ki magát.
Amint azt Szakál Erzsébet,
a műsor háziasszonya elmondta, a frissen sült szelídgesztenye megmelengeti a testet és a
lelket, továbbá számos pozitív
élettani hatása ismert. Nem
csoda hát, ha Nemeshetésen
mindjárt egy fesztivállal tisztelegnek a nemes növény előtt.
A kulturális programot a
Gősfai Rozmaring néptánckör
produkciója nyitotta, melyet a
Zalaapáti Harmonika Zenekar
előadása követett. Ezek után a
TASZACS Amatőr Színjátszókör (Teskánd) gondoskodott a
rekeszizmok mozgatásáról. Az
Orfeum Vándorszínpad operett
műsora Birinyi Mónika és Bálint Csaba előadásában szórakoztatta és énekeltette a tisztelt
nagyérdeműt.
(Folytatás a 12. oldalon)

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!
1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
ezüst- és normand fenyőimet eladásra,
0.5 méterestől 2 méteresig 1500 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.
Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
Ormándlak,
8983 Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
Tel.:30/
30/237
2373949
3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

Minőségi hússertések
novemberi, decemberi elvitellel
Zalaszentivánon előjegyezhetők.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva 680 Ft/kg
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485
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Első ízben találkoztak az elszármazottak Tófejen

Tóth Noémi verssel fogadja az elszármazottakat.

Tófej történetének első elszármazottak találkozójára gyülekeztek október utolsó szombatján. A szervező Lakatos
György elmondta: tavaly lett
volna az első alkalom, ám az
előzetes visszajelzések olyan
alacsony részvételt ígértek,

hogy végül nem került sor a
rendezvényre.
Idén viszont a feltételezett
részvételt bőven meghaladó
számú egykori tófeji érkezett
az ünnepségre.
A rendezvény nyitányaként
Bognár István plébános tartott

igeliturgiát a helyi templomban, ugyanitt Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere is köszöntötte a jelenlévőket. Utóbbi,
Márai Sándor idevágó sorai
után kiemelte: meglehet, hogy
mindenki más képet őriz magában Tófejről, mégis mindnyájan tófejiek.
A templom falai közül a
Hősi Emlékműhöz vezetett a
csoport útja. Itt Tóth Noémi egy
Wass Albert verssel fogadta az
érkezőket, majd a közelgő Mindenszentek apropóján koszorút
helyeztek el az emlékmű
lábánál.
A friss fejlesztések eredményeiből kapott ízelítőt az egykori tófejiek csoportja, amikor
a szervezők a „Kincskereső” Általános Iskolához, majd a műfüves pályához kalauzolták őket.
Kora estétől rövid kulturális
műsor várta a vendégeket, mely

keretein belül helyiek léptek
színpadra. Lakatos György üdvözlője után Bakonyi Róbert
tolmácsolta Wass Albert: Üzenet haza című versét. A mély
érzésű gondolatokat zene követte, így az Őszikék Dalcsoport helyi szépkorúi daloltak az
alkalomhoz illő népdalokat.
P. Tófeji Valéria saját verseskötetéből készült egy rövid
verssel, melyet elismerő tapssal
díjazott a közönség. A színpadi
produkciók sorát a 2006-ban
alakult Szivárvány Dalkör dalcsokra zárta.
Az est további részében a
helyben készített vacsora került
az asztalokra.
A 60-70 főnyi társaság aztán egykori lakóhelyük vendéglátásában, régi idők történéseit
beszélték át újra, emlékeztek és
nevettek kifulladásig.
Gellén Szilárd

Pálóczi Horváth Ádám teljesítménytúra
Napsütéses őszi reggelre
ébredtünk október 14-én, amikor is bakancsos túrázók lepték
el Petrikeresztúr főutcáját. 200
mozogni vágyó túratársunk vette át településünk Tájházánál
Igazoló füzetét és indult el a
tetszőlegesen kiválasztott útvonalon.
Idén első alkalommal került
megrendezésre a 10, 20 és 30
km-es távot kínáló Pálóczi Teljesítménytúrák.
Szervező csapatunk igyekezett olyan távokat meghatározni, hogy minden lelkes túrázónk megtalálja a saját mentális és fizikai képességéhez
leginkább illő útvonalat. A
meghirdetett távok mindegyikén számos természeti látvá-

nyosság, valamint építészeti remekművek mellett haladtak el
résztvevőink. Ellátogattak országunk legkisebb lélekszámú
településére, Iborfiára. Megcsodálhatták a különböző színekben tündöklő házikóiról híres Patóhegyi Borházfalut.
Hosszabb távra vállalkozók a
barlahidai tavak partján haladva jutottak el a közeli erdőben
magasló, 500 évesre becsült
Rákóczi tölgyhöz. Itt vált ketté
a 20 és 30 km-es távon túrázók
útja, s aki a leghosszabb távra
jelentkezett Becsvölgye és Kereseszeg érintésével Pálfiszeg
felé haladt tovább, majd utolsó
állomásként Gombosszegen pecséttel érvényesítette igazoló
füzetét. Innen csupán néhány

Mindenki megtalálta a neki megfelelő távot.

kilométert kellett még megtenni szintén a petrikeresztúri
Tájház udvarán található célig.
Minden résztvevőnk célba
érkezésekor az általa teljesített
távnak megfelelő, emblémánkkal ellátott kitűzőt és oklevelet
vehetett át, továbbá a szomszédos kultúrházban lehetősége
nyílt a Török Szabolcs által
készített paprikás krumpli elfogyasztására.
Kacagó gyerekek, vidám
baráti társaságok, fáradt, ám
elégedetten mosolygó túratársaink határon innen és túl vitték
hírül otthonukba településünk

vendégszeretetét, a környező
falvak baráti fogadtatását, Göcsej természeti és turisztikai
látványosságait. A nap sikerén
felbuzdulva szervező csapatunk
szeretné folytatni az elkezdett
munkát, újabb és újabb útvonalakkal bővíteni és színesíteni
a Pálóczi Teljesítménytúrákat.
Végezetül, de nem utolsó
sorban köszönettel tartozunk
segítőinknek, továbbá az érintett települések vezetőinek, hisz
nélkülük nem valósulhatott volna meg ez a természetbarát
rendezvény!
Németh Zsófia
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Ünnepélyes átadások Petrikeresztúron
Október 7-én a szüreti programok keretébe került sor Petrikeresztúr község új közösségi
tereinek átadására. Vigh László országgyűlési képviselő a
megnyitón elmondta, hogy komoly jövő áll az akár olyan
kistelepülések előtt is, mint a
386 fős Petrikeresztúr, abban
az esetben, ha olyan vezetés és
közösség áll a falu élén, akik
meglátják a lehetőséget, akik
tenni akarnak és képesek forrásokat lehívni és mindig újabb
és újabb ötleteik vannak egy
kis közösség fellendítésére.
Borvári Lili polgármester
asszony büszkén számolt be a
fejlesztésekről.
Az önkormányzat az idei év
tavaszán vásárolt meg egy hagyományos építészeti stílusú
parasztházat a főutcán, azzal a
céllal, hogy ott tájszobát alakítsanak ki és egy vendégek fogadására alkalmas apartmant.
A nyár folyamán hatalmas
munkálatok folytak, az épület
teljes belső felújítása megtörtént. Nem győzte hangsúlyozni
a polgármester, hogy a helyi
közmunkások milyen sok feladatot elvégeztek és helyi vál-

lalkozók kivitelezték a szakipari munkákat.
A tájszobában az eredetei
paraszti szoba hangulatát próbálták kialakítani. Visszabontották az álmennyezetet, hogy a
gyönyörű parasztgerendák újra
érvényesülni tudjanak. A település lakossága megmozdult és
féltve őrzött régi tárgyaikat az
önkormányzatnak adták, hogy
bemutatathassák az utókornak.
Így sikerült egy paraszti szobát
berendezni, a múltszázad emlékeivel megtöltve. Van itt csizmalehúzó, kópic és pemet is,
mely a régi pajtában kap helyet, a régi mezőgazdasági tárgyakkal együtt kerül bemutatásra.
Az épületben jól megfér
egymás mellett a múlt és a
jövő, a paraszti szoba mellett
külön előtérből nyílik a turisztikai szálláshely, mely modern,
jól felszerelt. Jelenleg öt fő fogadására alkalmas. Gyönyörűen felújított fürdőszoba, új
konyha várja a vendégeket.
Az önkormányzat Petrikeresztúron szorosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel. Ennek példája, hogy a mel-

Szalagátvágás után…

léképületben alakítottak ki egy
felszerelt kerámia műhelyt a
Tuttu Mikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület nyertes
pályázatából. Itt ingyenes kerámia tanfolyamokat szerveznek majd, melyre várják a gyerekeket- felnőtteket egyaránt
Petrikeresztúrról és a környékről is.
A szomszédos helyiségben
20 kerékpár várja a biciklitúrázókat. Az egyesület rendszeresen szervez kerékpár túrákat,

melyre ingyenesen kölcsönözhetőek a kerékpárok, 12 női és
8 férfi.
A kerékpár kölcsönző, a kerámia műhely az EFOP-1.3.516-2016-00928 azonosító számú „Társadalmi szerepvállalás
erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében” című pályázat a
Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.

Idősek köszöntése Babosdöbrétén
dallamokat, húzta a talpalávalót.
A régi idők disznóvágásainak
ízeit idézte a finom vacsora,
amit nagy gondossággal készített a falugondnok Marika és segítője Terike. Süteményben, pogácsában sem volt hiány, amivel
a falu fiatalabb asszonyai kedveskedtek az idős embereknek.
Nagyon jó hangulatban beszélgetéssel, tánccal, nótával
Ünnepi asztal várta a szépkorúakat.

Októberben sokfajta világnapot ünneplünk, de a közösségünk számára ebben a hónapban az időseké volt a főszerep.
Melegség és jóérzés töltött
el minden szervezőt, amikor
szép sorjában jöttek a meghívottak, elfoglalták helyeiket az
ünnepi terített asztal mellett.
Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester asszony kö-

szöntője után a helyi gyerekek
kedves kis műsora következett.
Külön köszöntőt mondott Kocsmár Zoltánné, Erzsike a Babosdöbrétei Élő Hagyományőrző
Egyesület nevében és a szép
szavak mellé egy kis édességgel is megajándékozta a
vendégeket.
A meghívott harmonikás,
Bedő Jenő az idősek kedve szerint játszotta az ismert

telt a délután. Búcsúzáskor jövőre ugyanitt jelmondattal köszöntünk el kedves vendégeinktől.
Köszönetet szeretnénk mondani a szervezésben és az
ünnepség megrendezésben való segítségért mindenkinek,
aki kivette a részét a feladatokból!
Babosdöbréte Község
Képviselő-testülete

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!
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* Múltidézés Flam rajzaival Daloló életfrekvenciák
Az örök stréber

Balról Kelemen Gyula, jobból Kelemen Béla látható.

– 28,60-at nyertem rablóultin a Mókusban. Szeretném befizetni az adóelőleget.
(2001.06.21.)

Garden party 2001

A fenti címet viseli az
Énekmondó együttes legújabb
műve.
– Ezekben a versekben olyan
hangnemek dominánsak, amelyek segítik a sejtjeink megújulását. A klasszikus zenében
használt hangszerek által keltett
rezgéseknek van ebben szerepe, amit szolfézs frekvenciának
nevezünk. Az egészség megőrzésében játszik fontos szerepet
– tudtuk meg Kelemen Gyulától, az együttes vezetőjétől. –
A hatásáról magam is meggyőződtem, amikor a kórházban ilyen fajta zenét hallgatva sikerült gyorsabban felépülnöm.

A teskándi Kemence-házban ezeket a rezgéseket érezte
a hallgatóság vasárnap délután.
Az Énekmondó együttes Lezsák Sándor és Paulinyi Tamás
megzenésített versein keresztül
áramoltatta a frekvenciákat. A
verseket sokféle hangszerrel
keltették életre. A főszerepet a
gitár képviselte, de mellette
megszólalt még furulya, klarinét és pár ismeretlen hangszer.
Természetesen ezek sem maradt sokáig névtelenül és hangtalanul; shruti és tampura névvel szerepeltek ezek. Egy
Arany János vers is felcsendült,
megemlékezve 200. születési
évfordulójáról.

Graffity

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés
– Mindig a Roland elé tedd a legszebb falatokat, az ő apja
véleményezi a vállalkozói pályázatokat!
(2001.07.19.)

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

- Látod, fiacskám a Kádár-rendszerben még a falfirkák is
ilyen nemes, előremutató célt szolgáltak!
(2001.08.02.)

* 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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Építési telkek, gyümölcsültetvény, megmentett részvények…
Szépül, fejlődik Ormándlak
Megmentett milliók, megújuló templom, gyarapodó önkormányzati tulajdon – e kulcsszavak mentén tekintettünk
vissza az elmúlt három esztendőre Horváth Norberttel,
Ormándlak polgármesterével.
– A ciklus kezdetén az új
testülettel rögtön arra figyeltünk fel, hogy a nyakunkba zúdult két elhanyagolt határidős
pályázat, amelyeket egy hónap
alatt be kellett fejezni. Az egyik
az adósságkonszolidációban nem
szereplő településeknek kiírt
pályázat volt, amelyen Ormándlak 2 millió 960 ezer forinthoz
jutott. Hamar pótoltunk is egy
régi hiányt, új burkolattal láttunk el egy több mint százméteres útszakaszt. Egy 1,5
millió forintos BM pályázatot
is sikerült befejeznünk: megvalósítottuk a térfigyelő kamerarendszert, amely azóta is működik. További sürgősségi feladatként a régi, a páncélszekrényben lapuló papír alapú
részvényeket kellett „dematerializálni”, azaz elektronikus
részvényekké átalakítani. Ezzel
az intézkedéssel az utolsó pillanatban még mintegy 8 millió
forintot ért – számol be Horváth Norbert az első időszakról,
amelyben mintegy 12 millió
forintot sikerült megmentenie
az új képviselő-testületnek a
település számára.
Ugyancsak az előző ciklusból áthúzódó feladatként végezték el a műemléki védettség
alatti Szentháromság római katolikus templom külső homlokzatának festését és bádogos
munkákat. A három éve húzódó
projektre a község önerőből 2
millió forintot fordított.
– A falu lakóinak örömére
szép, jó állapotú templomunk
van, bár a belső felújítás még

előttünk áll. Odabent egy értékes Dorfmeister freskó is található, amelyet a 90-es években
nem éppen szakszerűen restauráltak, és érdemesnek látjuk a
helyreállításra. Ezt viszont önerőből nem tudjuk megvalósítani. Bízunk benne, hogy pályázati forrásból, vagy az egyháztól kapunk segítséget – ismerteti a falu templomáért tett
erőfeszítéseket a polgármester.
Több kisebb, de nem kevésbé
fontos projektről is beszámol.
Anyagáron bővítették az önkormányzat épülete előtti előtetőt,
a munkát társadalmi munkában
végezték el. A polgárőrség szolgálati autót nyert, s szükség
volt a két férőhelyes fedett kocsibeállóra. A hegyi és a sertéstelep felé vezető utakat is
rendszeresen javítják. Közművelődési pályázat során sikerült
a rendezvények lebonyolításához egy hangosító berendezést
is beszerezniük. Az idei év is
hozott eredményt:
– Három év alkudozás után,
az eredeti ár kevesebb, mint
feléért, 5 millió forintért sikerült megvásárolni a pékség 650
négyzetméteres épületét is. Dolgozunk a településképet meghatározó épület hasznosításán.
Vállalkozói inkubátorház kialakítására szerettünk volna TOP
forrást elnyerni, de nem sikerült. Most kész pályázati anyaggal reméljük, hogy újabb fordulót is kiírnak. Addig is az
állagmegóvás ad feladatot a
közhasznú munkásainknak. Még
az idén három projektünk áll
befejezés előtt: A hegykapu
építését – amelyben a polgárőrség is részt vállal – december
15-ig be kell fejeznünk. Az
adósságkonszolidációban nem
részesülő települések pályázatának második ütemének közel

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: 1100-1200
00

30

00

00

Horváth Norbert polgármester a templom megújult homlokzatát mutatja.

Az erdőirtás helyén gyümölcsöst telepítenek őshonos fajtákkal.

3 millió forintos összegéből az
önkormányzat épületének a
fűtéskorszerűsítését végezzük
el levegő-hőszivattyús műszaki
megoldással. Egy újonnan megszerzett 1,67 hektáros önkormányzati területen a Földművelésügyi Minisztérium Zártkerti Revitalizációs Programja
során elnyert pályázatunkkal az
erdős-bozótos területből alakítunk ki gyümölcsöst. A kitermelt vegyes tűzifából a helybeli családok a kitermelés és
szállítás költségéért kaphattak
összesen 100 köbméternyit. További 100 köbméter akácfát
későbbre, szociális tűzifaként
eltároltunk. A pályázaton elnyert 9,8 millió forintból az
erőgépekkel rendbetett, bekerített földet során novemberben
600 őshonos almafával – Sikulai, Törökbálint és a Jászvadóka fajtákkal – telepítjük be. A
várható termést együttműködési megállapodás alapján a gellénházi iskolába visszük be, a

gyermekétkeztetésbe. Az is az
esélyek közt van, hogy a volt
pékségben gyümölcsfeldolgozót és hűtőházat alakítunk ki.
A falu további új esélyei is
szóba kerülnek:
– Jutányos áron vásárolhattunk közművesített építési telkek kialakítására alkalmas területet, amelyeken hat családi
ház épülhet. Rendelkezésre áll
a víz, villany, gáz és a csatorna
is. Szeretnénk, ha szorgalmas,
beilleszkedő családok települnének ide, várjuk a jelentkezésüket!
Minden jel szerint a jelenlegi testület rugalmasan alkalmazkodva a lehetőségekhez,
viszi előre a falu ügyeit.
– Bárhogyan is alakuljon,
azt szeretnénk, ha a következő
testületnek úgy adjuk át a települést, hogy minden rendben
legyen, és ne problémákat
hagyjunk hátra – mondja végül
bizakodva Horváth Norbert.
Kép és szöveg: Farsang Lajos
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Őszi forgatag és könyvbemutató Tófejen

A Zalai Táncegyüttes tagjai és a vendégek együtt táncoltak.

A tavalyi nagy érdeklődésre
való tekintettel idén második alkalommal is megrendezték az
Őszi forgatag névre keresztelt
őszköszöntőt Tófejen. A program
nem kisebb feladatra hívatott,
mint a természet adta értékek
sokszínű felhasználásának bemutatása, a kézműves foglalkozások testközelből való megismertetése az érdeklődőkkel és a
helyben lévő tudás éltetése. Az
időtartamban elégséges, értékében kimagasló kulturális műsor
pedig a népi tánc, zene és viselet fennmaradt értékét örökíti át

a mai korba. Egyben újabb lehetőség a hosszú esztendő során, hogy a helyiek közösséget
alkossanak.
A kiállító standok mögött
nagyrészt helyi civil szervezeteket, esetleg helyi civileket találunk, de szép számmal érkeztek kiállítók más településekről
is. Az asztalokon mindennek helye van, ami kézműves, ami magyar, ami értéket őriz.
A rendezvényre látogató
rögtön felfedezheti, hogy a helyi értékek tárháza mérhetetlenül nagy. A Nyugdíjas Klub

asztala roskadozik a kerámiaedényektől, hímzett dísztárgyaktól, míg mellettük kóstolhatunk szárított gyümölcsöket
vagy házi szörpöt, lekvárt. Az
Örök Tinik a kulináris vonalat
erősítik házi sütemények véget
nem érő sorával, míg a Mesesziget Óvoda standja ki sem látszik az ötletesen faragott dísztököktől és egyéb díszekké módosult gyümölcsöktől.
De találunk itt fonott használati- és dísztárgyakat, szőtteseket, gyógynövényt és kecsketej-termékeket, helyi pálinkát
és fából készült tálakat, mézeskalácsot, bőrdíszműves árut, de
még foltvarrással fabrikált
textíliát is.
A fonás mestersége mellett kovácsolni is tanulhat a látogató, de
a szervezők helyet biztosítanak
az állatbarátoknak is, egy állatsimogatóval és a népi fajátékok
is szép számban felvonulnak.
Az idei kulturális blokkot a
Tófeji „Kincskereső” Általános
Iskola Gyermek Néptánccsoportja nyitotta.
A kicsiket a Zala zenekar
követte, akik a saját produkción

túl, táncba hívták a közönséget
is. Egy kis bíztatás ugyan elkelt
a közös tánchoz, de a jó hangulat ragadós, így kisvártatva a
nézők nagy többsége egymásba
karolva járta a táncot.
Zárásul a Zalaegerszegi
Kertvárosi Művészeti Egyesület
néptánccsoportja lépett a szabadtéri színpadra.
A produkciókat történelmi pillanatok követték, hiszen bemutatták Varga Kálmán György,
Szülőfalum Tófej című, kétkötetes könyvét. A szerző hatszáz
oldalon keresztül bontja ki Tófej történelmét közéleti, kulturális, gazdasági és sportéleti
vonatkozásban, az első írásos
bizonyítékoktól a szocializmus
beköszöntéig. A történelem kiemelkedő eseményeivel párhuzamosan zajlott, helyi eseményekről is tudósít a könyv
írója.
Varga úr lapunknak így fogalmaz a könyv megírásának
indító gondolatáról: „Szerettem
volna elolvasni Tófej történetét
és ilyet nem találtam, ezért meg
kellett írni.”
Gellén Szilárd

Szüreti programok Petrikeresztúron
Kellemes októberi délután,
október 7-én, napsütéses időben
hagyományos lovas szekereken
és gyalogosan indult a petrikeresztúri szüreti felvonulás. A kisbíró több helyszínen kidobolta
a falu eseményeit és meghívta a
nézőket az esti programokra. A
helyi és gombosszegi gyerekekkel kiegészült újonnan alakult
néptánccsoport több helyszínen
előadta a Kiss Zsanett által betanított koreográfiát. A felvonulókat több helyszínen megvendégelte a lakosság finom kalácsokkal, süteményekkel, üdítővel, borral.
Este gazdag kulturális műsort láthattak a vendégek. Az
összes szék megtelt, az állóhelyeket is „kiadták” a műsorra.
A nagy érdeklődés nem is meglepő. A helyi gyerekek tánca
után láthatták a Cserta Táncegyüttes fellépését, akik sárközi
és zalai táncokat mutattak be
két blokkban. A becsvölgyei tánccsoportot lányok, asszonyok alkotják, akik több éve tanulnak
együtt néptáncot. A magas fokú

tánctudáson túl a csapatból sugárzik a jókedv, a néptánc szeretete, az együttes vezetője
Kiss-Molnár István.
Az Albatrosz Táncegyesület
harminc éve alakult, mára az
egész országban ismerik őket.
Országos versenyeken is szép
eredményeket érnek el showtánc, moderntánc kategóriában.
Petrikeresztúron összesen kilenc
számot mutattak be, felcsendültek latin dallom, s legújabb slágerek egyaránt.
A táncos számok között
Pálfi Tibor két verset mondott
el, a hagyományos szüreti hangulatról pedig a Petrikeresztúr
Dalkör gondoskodott, akik őszi
népdalokat énekeltek kiegészülve vezetőjükkel, Csizyné
Gócza Ildikóval.
A kulturális blokkot, akárcsak a színházban szünettel törték meg, amikor is svédasztalos
vacsorával várták a település és
a környékbeli lakosságot. Az
igazán gazdag kínálatban mindenki megtalálta az ízlésének
megfelelő finomságokat.

Nagyszerű műsort adott Szabó Ádám.

A vacsora után következett
az este sztárvendége, Szabó
Ádám, énekes- harmonikás,
akit a közönség a Csillag születikben és az X faktorban ismert
meg. A profi zenész 40 perces
koncertet adott, felcsendültek a
műsorokban megismert világslágerek és klasszikus nóták is.
A fiatal zenész mindenkit levett
a lábáról fantasztikus műsorával,
kedvességével, közvetlenségével.
Az estét hajnalig tartó András-bállal zárták. A nap folya-

mán minden program, köztük a
vacsora is ingyenes volt minden vendég részére.
A program az EFOP-1.3.516-2016-00928 azonosító számú „Társadalmi szerepvállalás erősítése és közösségek
fejlesztése a Tuttu Mikka- Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében” című pályázat a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.
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Tökös Napok Bödében
Az előző évhez hasonlóan,
hagyományőrző
szándékkal,
idén is megrendezésre került a
bödei faluházban a ,,Tökös Napok” nevezetű esemény október 22-én, vasárnap. Ebben az
évben a főszerep a gyermekeké
és az igazi, bödei háziasszonyok keze nyomán készült eredeti házirétesé volt. Olyan finomságokat kóstolhatott meg
az, aki ellátogatott erre a közösségépítő- és megtartó programra, mint például a darás rétes (szilvalekvárral és darával
töltött) és a krumplis, tojásos,
szalonnás rétes, melyeknek íze
párját ritkította az érdeklődők
körében elhangzott vélemények
szerint. Természetesen nem maradthattak el a mindenki által
jól ismert rétesek sem, mint
például az almás, túrós-mazsolás, tökös-mákos és a sima
mákos.
Aki azt gondolta volna,
hogy itt véget ért a finom
ételek özöne, az nagy valószínűséggel tévedhetett, ugyanis
kiderült, hogy a mesterszakács
a konyhában, a többi szakértő
háziasszonnyal és a régi szokásokat ellesni próbáló fiatal kis-

asszonyokkal együtt, azt a ravasz tervet eszelték ki, hogy
főznek egy olyan pörköltet nokedlivel, amire reményeik szerint senki nem fogja azt mondani, hogy nem jó.
Ez a fondorlatos terv
olyannyira jól sikerült, hogy
még a legkisebb gézengúzok is
megnyalták mind a tíz ujjukat,
és a publikum egyöntető elismerése bizonyította, hogy a bödei háziasszonyok kiváló szakácsok és cukrászok is egyben,
s azokkal a régi technikákkal,
anyagokkal, eszközökkel dolgoznak, melyeket a fiataloknak
feltétlenül meg kellene ismerniük, a technikákat és szokásokat pedig érdemes tovább vinni, életben tartani, ápolni.
Papírfonással készített dísztárgyakat is láthatott, aki ellátogatott vasárnap Bödébe, és
meg is tanulhatta azok készítési
módját.
Mindezek mellett szellemi
kikapcsolódásra is volt lehetősége annak, akinek még maradt
vér a fejében, s nem „szállt” le
a gyomrába, hogy az emésztését elősegítse. Aki vállalkozó
kedvű volt, összemérhette

Helyi Értékek Hete Nagylengyelben

Részlet a tárlatról.

A Nemzeti Művelődési Intézet
által meghirdetett Helyi Értékek
Hete programhoz csatlakozott
Nagylengyel Község Önkormányzata is október 16. és 22. között.
Ez alkalomból nyílt kiállítás a
faluház nagytermében, ahol a kibővített települési értéktár mellett, ma már ritkán látható, egykori használati tárgyakat, a faluról
készült fotókat, valamint a helységhez köthető dokumentumokat
és az óvodások által készített
alkotásokat lehetett megtekinteni.
A program létrejöttéhez a
helyi lakosok is jelentősen hoz-

zájárultak, hiszen ők gyűjtötték
össze pincéből, padlásról az elfeledett kincseket. A tárlat megnyitóján Kiss Mónika önkormányzati képviselő, a Helyi Értéktár Bizottság tagja köszöntötte az érdeklődőket, akik a
tárgyak megcsodálása után dödöllekóstolóval egybekötött filmvetítésen vettek részt.
Az este kellemesen nosztalgikus hangulatát erősítette az
is, hogy egy több évtizedet
„megélt” lemezjátszóról zalai
népdalok csendültek fel.
-S-

A legkisebbek nagyon élvezték a kézműves programokat.

sakktudását bárkivel, aki szereti ezt a kiváló sportot.
A fenti programok kísérőjeként, a faluban fellelhető régi
konyhai eszközök, használati
tárgyak kerültek bemutatásra,
főként a mai ifjúság számára,
felidézve ezzel a régi idők
szokásait.
Estefelé a talpalávalót egy
zalaszentmihályfai tangóharmonikás húzta, aki az egyik
résztvevő szerint szívét-lelkét
„beletette” a muzsikálásba, amely
dalokat a közönség is örömmel
hallgatott, s vele együtt nótáztak régi magyar énekeket. Az

estére tervezett töklámpás felvonulást az időjárás zord körülményei nem tették lehetővé.
Böde Község Önkormányzata, Ujj Tibor polgármester és
Farkas Csaba Béláné alpolgármester asszony vezetésével, és
a képviselő-testület egyöntetű
támogatásával, a bödei háziasszonyok szakértelmével, kemény és alázatos munkájával
biztosították azt, hogy senki ne
menjen haza minőségi étek
nélkül, jelentsen ez szellemi,
vagy tényleges táplálékot.
Szöveg és kép:
Bretter Dávid

'56 hősei
Az 1956-os forradalom- és pata ellen. A település polszabadságharc eseményeire em- gármestere elmondta, hogy ez
lékeztek Nagylengyelben. Az a fordulat is fájdalmas, de
ünnepi szentmisét követően a egyben szép példája annak,
Hősi emlékműnél gyűltek össze hogy elszántsággal és összea nagylengyeliek, ahol az ön- fogással mire lehetünk kékormányzat, valamint a helyi pesek.
s.v.
szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés virágait. A
község fiataljai is
méltó módon vettek részt az eseményen, amelyre
zenés-verses összeállítással készültek. Scheiber Ildikó polgármester
ünnepi beszédében a hazánkban
zajló véres eseményekről emlékezett
meg, amelyekkel
egyidőben a magyar férfi vízilabda-válogatott Melbourne-ben győzelmet aratott a
Szovjetunió csa- A megkoszorúzott Hősi emlékmű.

9

Közép-Zala

2017. október

Több mint négymilliárd forintból korszerűsíti teljes intézményhálózatát Zalaegerszeg
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból
(TOP) biztosított több mint
négymilliárd forintból korszerűsíti egészségügyi, szociális és
oktatási-nevelési intézményeit
Zalaegerszeg önkormányzata, a
munkálatok jelentős része már
le is zárult – tájékoztatta a zalai
megyeszékhely polgármestere
az MTI-t.
Balaicz Zoltán ismertetése
szerint a város számára biztosított 16,8 milliárd forintos TOPkeretből több mint 400 milliót
fordítanak a szociális intézmények, 350 milliót meghaladó
összeget az egészségügyi infrastruktúra, 3,3 milliárd forintnál is többet pedig az oktatásinevelési intézmények építésére,
korszerűsítésére. A munkálatok
jelentős része már lezárult, a
még zajló felújítások a tervek
szerint a jövő év elején fejeződnek be.
Mint kifejtette: 200 millió
forint ráfordítással felújították a
Landorhegyi Idősek Klubját, a
Család- és Gyermekjóléti Központot, a Belvárosi Idősek
Klubját, a Nyugdíjas Otthonházat, átadták a Szociális Klubot
és a Gasparich úti Idősek
Otthonában elvégzett kisebb
felújítást. Már csak az And-

ráshidai Idősek Klubjának teljes felújítása zajlik ebből a
keretből, továbbá 233 millió
forintból folyik még az Idősek
Gondozóházának komplex korszerűsítése.
Ugyancsak a végéhez közeledik a zalaegerszegi egészségügyi alapellátási intézményhálózat teljes rekonstrukciója,
amelynek keretében nyolc háziorvosi és öt gyermekorvosi
rendelő, 17 védőnői körzet irodája, valamint a központi ügyelet épülete újul meg. Az együttesen 353 millió forint költségből megvalósuló beruházások
közül már csak két rendelőben
zajlik még a felújítás, amit a
központi ügyelet rekonstrukciója követ majd rövidesen –
jelezte a polgármester.
Balaicz Zoltán elmondta:
annak ellenére, hogy a zalaegerszegi oktatási-nevelési intézmények közül már csak az
óvodák és a bölcsődék vannak
a város fenntartásában, továbbra is felelősséget éreznek valamennyi helyi oktatási intézmény állapota iránt, így ezek
beruházásaira 3,3 milliárd forintot meghaladó összeget költenek a TOP-forrásokból.
Elkészült a Napsugár bölcsőde felújítása 101 millió fo-

Új óvodát építettek Andráshidán.

rint ráfordítással, de zajlik még
a Cseperedő bölcsőde 150 milliós korszerűsítése is. Lezárult
a Petőfi utcai óvoda 100 millió
forintból megvalósított rekonstrukciója, a Mikes Kelemen utcai óvoda 84 millió forintos
korszerűsítése, és jövőre zárul
le a Kodály óvoda közel 100
millió forintos beruházása. Mindezen felül az andráshidai városrészben 360 millió forintból
új óvodát is építettek, amelyet
adventkor adnak át.
A Liszt, a Dózsa és a Petőfi
iskola energetikai korszerűsíté-

sére egyenként mintegy 270
millió forintot fordítanak, az
Ady gimnáziumra 147 millió
forintot, a Landorhegyi úti intézmény teljes rekonstrukciójára 314 millió forintot költenek,
az Eötvös, valamint a Zrínyi
iskola hasonló beruházásaira
pedig 353, illetve 430 milliót.
Mindezeken felül 300 millió
forintból új tornaterem épül a
Dózsa iskolában, az Izsák iskolát pedig 90 millió forintból
bővítik – részletezte Zalaegerszeg polgármestere.
Forrás: MTI

Könyves hét Nagylengyelben
Október első hetében a
könyvek és a könyvtár volt a
középpontban Nagylengyelben,
hiszen a település idén is részt
vett az Országos Könyvtári
Napokon.
Az idei programsorozat
mottója a „Csak tiszta forrásból!” volt, ezért jól illett a
nagylengyeli programba Pingvin Pityu interaktív környezetvédelmi előadása. A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár által támogatott rendezvényen a helyi
óvodások vettek részt, akik a

kedves pingvinnek köszönhetően sok érdekes információt
hallottak többek között a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról és a globális felmelegedés veszélyeiről.
A héten KönyvtárMozi is
várta az érdeklődőket, amelynek keretében – szintén a
program jelmondatával összhangban – a Vad Magyarország: A vizek birodalma című
filmet tekintették meg az
érdeklődők a könyvtárhelyiségben.
S.V.

Pingvin Pityut figyelik a kicsik.

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

www.zalatajkiado.hu
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Népszerűa tanuszoda, készül a KRESZ park
Újdonságok a teskándi óvodában
A nyári szünet után – amely
kinek-kinek felújítási munkát
jelentett – elindult az élet a teskándi óvodában. Lőczi Tamásné intézményvezetővel arról beszéltünk, miben más az idei év
a korábbiaktól. Megtudtuk, hogy
lényegében nem változott, azaz
biztonságos, kiegyenlített működésről beszélhetünk, de azért
érdemes felemlíteni, miben lépett előre az intézmény.
Az idén négy csoportban,
102 gyermekkel kezdte meg a
tanévet az óvoda. A jelentős létszám részint a teskándi népszaporulatnak tudható be, másrészt
a környező falvakból és Zalaegerszegről is járnak ide óvodások.
– Különösebb változás nincs
az életünkben, hiszen az óvodánk minden igényt kielégít, a
tárgyi és a személyi feltételek
egyaránt adottak, hogy eleget
tegyünk kiemelt feladatunknak,
a gyerekek szeretetteli, boldog
és örömteli oktatása mellett a
testi nevelésnek, mozgásnak és

a környezettudatos nevelés kialakításának is. A 2005-ben
épült óvodánk azért is nagyon
vonzó, mert itt van helyben a
tanuszoda, amelyben napközben a pancsolás és vízhez szoktatás, valamint az úszás oktatása is megoldott a gyerekek
számára.
– Az intézményben e célok megvalósítására rendszeresen programokat, rendezvényeket szervezünk. További fontos
célunk, amely szintén a nevelési év kezdetéhez kapcsolódik,
hogy már most törekszünk az
újonnan érkezett gyerekek és a
többi gyermek családjaival is
egyaránt a jó kapcsolat kialakítására, hiszen ez az alapja az
„együtt nevelésünknek” – osztotta meg velünk Lőczi Tamásné.
Az ősz egyik kiemelt programjaként november közepén
rendezik meg az immár hagyományos sorrendben az ötödik
„Én is ügyes vagyok” nagyszabású találkozót. Az öt éve út-

Az akció a megjelenéstől november 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A tanuszoda révén nagyon népszerű a teskándi óvoda.

jára indított rendezvénysorozat
állandó színhelye Teskánd, hiszen itt fogant meg az ötlet. A
találkozón öt környező falu:
Bagod, Becsvölgye, Csonkahegyhát és Zalaszentgyörgy óvodásai és óvodapedagógusai jönnek össze. Vidám műsort adnak
egymásnak, a picinyeket megvendégelik, a pedagógusok számára pedig lehetőség nyílik kötetlen eszmecserére, tapasztalatcserére.
– Az intézmény működésének anyagi feltételeiről mit
tudhatunk?
– Biztosítottak a feltételek a
működéshez és a fejlődéshez

egyaránt, elsősorban az önkormányzatnak köszönhetően. A nyár
folyamán a tornaterem padlózatát cseréltük ki, ez a felújítás a
korábbi árvíz miatt vált szükségessé. Nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a szülői munkaközösséggel, amelynek a tagjai nagyon aktívan részt vesznek az
életünkben és rendszeresen segítenek a rendezvényeink lebonyolításában és a tárgyi eszközeink fejlesztésében, beszerzésében. Az SZMK összefogása
révén most éppen az udvar árnyékolását tervezzük. A következő napokban már indul is ez
a projekt, amelynek során a ma
még teljesen nyitott terasz egy
részét árnyékoljuk be falábakon
álló, az épület egészéhez illeszkedő tetővel. Folyamatban van
a KRESZ pályánk megvalósítása itt az udvaron, amelynek a
térkövezése a nyár folyamán
megvalósult. Elkészültek a gyermekméretű KRESZ táblák is,
ugyancsak az SZMK részvételével. A rossz idő miatt a felfestésre már nem került sor, ezzel megvárjuk a tavaszt, amikortól már tanulhatják a közlekedés szabályait az óvodásaink. Az udvar virágosítását, fásítását is tervezzük, s az udvar
bejáratát is szeretnénk térköveztetni. Ugyancsak nagyszabású rendezvényünk a Zöld
óvoda címhez kapcsolódik,
amelyet már kétszer elnyertünk, s harmadik alkalommal is
pályázunk. Ide tartozik a Föld
Napjának a megünneplése, már
most készülnek a gyerekek. Minden évben egy-egy földrész növény- és állatvilágát jelenítjük
meg. Szakembert hívunk, aki
gyermeknyelven tart előadást az
óvodásainknak, azon a napon
zöldbe öltözünk, rajzkiállítást rendezünk a témával kapcsolatban.
Egyedülálló módon az év végén a nagycsoportosaink számára bátorságpróbát tartunk. A
ballagás után az óvodában maradnak a gyerekek, akiknek estére, éjszakára programokat szervezünk.
Kép és szöveg: Farsang Lajos
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A régit még Rákóczi-kori honvédek is hallhatták…
Új harang készült Zalaszentmihályfára

A helyére került Zalaszentmihályfa új harangja.

Jeles eseményre, harangszentelésre készülnek Hottón
Zalaszentmihályfa településrész
lakói. Történt ugyanis, hogy a
régi harang – talán az automata
működtető szerkezet hibája
miatt, vagy mert rosszul állították be a nyelvét és rosszul
találta el az ütőgyűrűt, talán az
anyag hibája következtében,
talán egyszerűen most fáradt el
az egykori mester által megöntött remekmű bronz anyaga –
egyszer csak falsul kezdett
szólni. Ahogy szemrevételezték, kiderült, hogy elrepedt a

harang köpenye és ez már sosem fog szépen szólni. A sajnálkozást hamar tettek váltották
fel. A településrészről kiindult
kezdeményezés nyomán a képviselő-testület döntött róla,
hogy új harangot készíttetünk.
Nagy nehezen találtunk vállalkozót, aki vállalta az új harang
elkészítését – tudjuk meg Vincze
Ferenc polgármestertől a harangláb tövében, miközben odafönt folyik a szerelési munka.
Amikor kiderült, hogy újat
kell önttetni, az is nyilvánvalóvá vált, hogy nem kis összeg-

be kerül egy félmázsás új harang elkészíttetése. A helybeliek javasolták, hogy gyűjtéssel
egészítsék ki az önkormányzati
forrásból elérhető összeget. A
falu lakói mintegy 150 ezer
forintot gyűjtöttek össze, a Hottóért Alapítvány is hozzájárult a
cél megvalósításához mintegy
90 ezer forinttal… Így aztán
elkészülhetett, s tanúi lehettünk
annak, ahogy a régi harangot
felváltotta az új mestermű.
Az új harangot a Gomboscsalád neve által fémjelzett évszázados cég készítette. Az eredetileg Pesten alapított, majd
egy államosítást is túlélt vállalkozás, amely ma Őrbottyánban működik, ezernyi harangot
készített. Gombos Miklós és
fia, Ferenc egyik legnevezetesebb alkotása a sevillai világkiállításra készített harangjáték
volt. Ám szívesen vállalják a
Zalaszentmihályfa nagyságrendű kis közösségek számára is
harangöntést.
– Mit tudhatunk a régi harangról? – kérdeztük Hottó polgármesterét, miközben Gombos
Ferenc leszerelte a régit a kis
harangláb tetején – ami nem
mellesleg Zalaszentmihányfa
ékessége.
– Úgy tudjuk, műemléki értékkel bír, de ezt Szalai Attila
atya, a környező községek plé-

bánosa nem erősítette meg. Kíváncsian várom, mi van ráírva… Ha 1700 előtt készült, akkor mindenképpen fel kell vennünk a kapcsolatot a műemléki
hivatallal. Amikor lekerül a
harang, akkor láthatjuk…
– Egy év! – veti közbe odaföntről az ifjabb Gombos mester – 1699 a ráírt dátum!
– Így minden bizonnyal
műemléki védettség alá kerülhet! – örül a föntről, de korántsem légből kapott friss hírnek Vincze Ferenc. – Nem is
adjuk senkinek! A község helytörténeti gyűjteményében helyezzük el, hogy mindenki láthassa ezt a történelmi relikviát.
Perceken belül láthatjuk a
nagy idők tanúját. A dátum felett latin felirat teszi könnyebbé
az azonosítást, a másik oldalon
pedig Szűz Mária minuciózus
aprólékossággal
kidolgozott
domborműve látható.
Rövidesen helyére kerül a
csillogó új harang, rajta a falu
címerével és a felirattal: „Isten
dicsőségére, Szent Mihály tiszteletére, Elődeink emlékére
önttettek engem. Hottó 2017.”
– Hamarosan szeretnénk
felszenteltetni, Mindenszentekre mindenképpen szólnia kell
az új harangnak – fűzte hozzá
Vincze Ferenc polgármester.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

Mindenszentekre készültek… Hetedszer fesztiváloztak...
A Pusztaedericsi Idősek
Klubjának tagjai – kihasználva
a verőfényes őszi napsütést –
egy délutánt a helyi temetőben
töltöttek. Megtisztították és árvácskával ültették be a közös
keresztet, ahol mindenkinek lehetősége van egy-egy mécsessel, gyertyával megemlékezni
távoli temetőben nyugvó szeretteiről, esetleg olyan rokonokról, akiknek sírjáról, nyughelyéről nem is tudnak.
Temetőnkben nyugszik Deák
Ferenc – a haza bölcse – unokahúga is, az ő sírja, illetve síremléke előtt is ültettek virágot. Köszönet a munkáért, a szervezésért.
(g)

(Folytatás az 1. oldalról)
A délután derekán a Sramlikings zenekar vette át a színpadot és lopott bajoros dallamokat a zalai falucskába. Ismét
a magyaros dallamok és lépések következtek, így színpadra
lépett az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület Népdalkör
majd a Szélrózsa tánckör végül
a Zalaszentmihályi Nóta és
Népdalkör zárta a népies témájú produkciók sorát.
A szervezők egy igazi nagy
durranást tartogattak a műsor
végére, hiszen a 60-as, 70-es
években nagy népszerűségnek
örvendő zenekar állt újra színpadra. Az Óváry-Zuggó-Horváth-Verebi Retró Zenekar, két

korábbi tagjuk fotójával a színpad két sarkán repítette a fiatalság éveibe a rendezvénysátornyi tömeget.
A hosszúra nyújtott délután
folyamán, bárki szabadon kóstolhatta a gesztenyés és nem
gesztenyés süteményeket, melyek a helyi konyhákban látták
meg a napvilágot. Volt itt helyi
bor, üstben készült ételek és
természetesen sült gesztenye.
A kisebbek légvárban ugrálhattak, csúszdázhattak de lábbal hajtható négykerekűek is
üzemeltek a móka kedvéért.
Kora estétől a Rió zenekar biztosította a tőlük megszokott, sziporkázó hangulatot, kifulladásig.
Gellén Szilárd
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő

Fõzni jó!

E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

Trendinek lenni…

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Hónaptól hónapig…
Közép-Zala
kö zéleti

havilap

1991-ben szentelték fel az emlékhelyet.

Éppen 26 éve, hogy felszenteltük azt a hősi emlékművet Pusztaedericsen, amelyet a helyi lakosok belső értékrendje követelt meg, hiszen
a környéken mindenhol volt
már emlékhelye a háborús áldozatoknak, kivéve nálunk. A
rendszerváltás első összefo-

gása volt, hogy 1991. október
23-án felszentelhettük az emlékhelyet, ahol azóta is évente
megemlékezést tartunk. Nem
csak október 23 emlékére, de
belefoglalunk minden háborús
hőst, elesett katonát, eltűnt hozzátartozót a megemlékezésbe.
-g-

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!

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

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

Trendinek lenni nem
könnyű feladat. Folyamatosan figyelnie kell, hogy mi
lesz a divat és követnie kell
az aktuális trendeket, amik
tarthatnak pár hónapig, de
akár 5-6 évig is. Ez rengeteg
idő és pénz. Persze ezt is
lehet jól csinálni, csak érteni
kell hozzá. Az a lényeg,
hogy azt kell vásárolni, ami
trend lesz, és akkor egyre
több elismerést fogunk kapni másoktól is, hogy ez milyen jól néz ki. Azonban a
trendiség olyan, mint a tőzsde, néha nagyon mellé lehet
nyúlni is, és akkor az elismerés helyett csak „ez meg
hogy néz ki” marad. A várt
eredmény elmarad. Ezért
trendinek lenni nem könnyű
feladat. Valószínűleg ezért
próbálják többen választani:
– a bennünket nem érdekelnek a trendek irányvonalat. Na, ők vannak igazán
nehéz helyzetben, mert a
trendeket kitalálók tudják,
hogy ők vannak többen.
Ezért a trendi színek nem
csak bizonyos termékeknél
jelennek meg, hanem szinte
mindenhol. Ezeket látják,
amikor bármerre járnak. Még
egy egyszerű napi bevásárlásnál is. Ennek az a hatása,
hogy észrevétlenül a trendek
hatása alá kerülnek, középszerű trendivé válnak. (Ez
így van kitalálva és működik...)
Na és! – gondolják most
sokan. Mi itt a probléma.
Hát csak annyi, hogy nem
tudják önmagunkat megvalósítani. Ezért egy otthon berendezésénél nem engedhetik meg magunknak azt a
luxust, hogy nem tudják mi
a trend. Ha nem akarnak középszerű trendivé válni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A Pölöskei Szörp
kreatív könyvelő főmunkatársat keres:
Ha korábbi munkahelyeiden sikeresen elérted a könyvelési
részleg pontos, határidőket betartó és zökkenőmentes működését,
és kitörnél a rutinfeladatokból egy 3 fős könyvelői csapat élharcosaként,
akkor fejlődj növekedő gyártó cégünkkel.
Egy regisztrált mérlegképes könyvelőt várunk családias légkörrel.
Bízunk a tanulási hajlandóságodban, ezért térítjük az éves
kötelező továbbképzésedet.
Tisztességes és etikus hozzáállásodat átlagon felüli fizetéssel és
autófutási költséged térítésével díjazzuk.
Kitartó munkád gyümölcse a szabad hétvége.
Felmondási időd lejárta után sok új feladattal várunk milliárdos,
70 főt foglalkoztató stabil vállalatunknál.
Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr@poloskeiszorp.hu email címre
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a
„könyvelő főmunkatárs” pozíció megjelölésével.

A Pölöskei Szörp
könyvelő munkatársat keres:

Fagytalanítsa vízmérőjét!
A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

Ha bizonyíthatóan eredmény-orientált voltál eddigi pozíciódban, ha tudsz
alkalmazkodni a változó feladatokhoz, kibontakozhatsz nálunk
a gazdasági vezető által koordinált napi feladatok elvégzésében.
Beérkező számlák, bank és pénztár könyvelése és
a változó, napi pénzügyi feladatok tartoznak majd a munkakörödbe.
Családias légkörrel, szabad hétvégékkel, átlagon felüli fizetéssel és
autófutási költséged megtérítésével díjazzuk hét közbeni erőfeszítéseidet.
Jelentkezz, ha váltanál, építsd nálunk a karrieredet!
Várjuk fényképes önéletrajzodat a hr@poloskeiszorp.hu email címre
a nettó fizetési igényed és a tárgy mezőben a
„könyvelő” pozíció megjelölésével.

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• CSOK ügyintézés.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése
• Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

NYEREMÉNYJÁTÉK! Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!
• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com
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

