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Önálló esttel jubilált a tófeji Szivárvány Dalkör

A humoros produkciók sem hiányoztak.

A dalkör tagjai november
19-én egy önálló est keretein
belül ünnepelték fennállásuk
tizedik évfordulóját. Mindenki
által ismert, magyar örökzöldeket hallhatott a nagyérdemű,

hol kórusban, hol szóló előadásban, míg néhányat vendégénekesekkel duettben.
Olasz Jánosné, a dalkör
vezetője elmondta: a hátrahagyott tíz esztendő sokszor ho-

zott nehézségeket a civil életben is, de örül, hogy a csapat
mindig túljutott a holtpontokon, így számtalan fellépésen
át a mai előadásig vezetett a
társaság útja. A tizenöt főből
álló kórus majdnem háromszáz
dalt gyűjtött repertoárjába, köztük a tagok személyes kedvenceivel. Szintén a kórus vezetőjétől tudtuk meg, hogy nagy
örömmel szolgálnak karitatív
célokat fellépéseikkel és ennek
apropóján több eseményen is
rendszeresen részt vesznek.
– Mindnyájunk nevében
mondhatom, nagy öröm, hogy
ilyen sokan eljöttek és meghallgattak minket. Ez egy nagyon
fontos visszajelzés nekünk és

lendületet ad a folytatáshoz –
zárja gondolatait Olasz Jánosné.
A műsorra érkező tömeg
már jóval a kezdés előtt megtöltötte a helyi közösségi ház
nézőterét. Nevükhöz hűen, igazán színes zenei élményt prezentált a tizennégy hölgyet és
egy úriembert számláló csoport.
A kórusban előadott dalcsokrot, egy lélegzetvételnyi
pihenő után önálló, illetve páros produkciók váltották, a komolyabb hangvételű daloktól
az operetten át a mulatós műfajig minden igényt, magas
színvonalon kiszolgálva.
Pár dal erejéig a Delta zenekar néhány tagja is csatlakozott
(Folytatás a 2. oldalon)

Áldott
békés karácsonyt
és
boldog új évet
kíván a:
Zalatáj Kiadó

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.

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
8983Ormándlak,
Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
Tel.:30/
30/237
2373949
3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

2

Közép-Zala

2017. november

Példamutató összefogással
Fitt Park Teskándon

A rossz idő ellenére sokan részt vettek az átadási ünnepségen.

November 26-án, vasárnap
avatták fel és vették birtokukba
a teskándiák azt a Fitt Parkot,
ami 56 támogató (magánemberek és vállalkozók) összefogásával rekordidő alatt épült a
községben. Az ötlettől – ami
Tóth Szilvia és Szekér Lóránt
nevéhez fűződik – a megvalósításig mindössze 41 nap telt el.
Tóth Szilvia így vázolta lapunknak a Fitt Park megvalósításának történetét:
– Egyik kirándulásunk során, október 1-jén Balatonmárián találtunk rá egy kültéri
fitnesz parkra, és elhatároztuk,

saját testsúlyos kombigép,
amelyekhez a használatukat
segítő leírást is készült. Padokat, pergolát, kerékpár tárolót,
szemeteseket telepítettünk, megoldottuk a világítást is. A parkban elhelyezett felületen a támogatók nevei olvashatók. Azok
a fiatalok lettek a park védnökei, akik maguk is az első perctől részt vállaltak a munkában.
A legfontosabb üzenet, amit
képvisel a Fitt Park, a kölcsönös bizalmon alapuló összefogás. Ez volt a siker kulcsa.
Ötletgazdák és támogatók között elég volt a kimondott szó,
hogy beinduljon a gépezet. Az
adott szó mindenki számára
többet ért, mint az írásos
szerződés.

Tóth Szilvia

Jubileumi koncert
(Folytatás az 1. oldalról)
a Szivárvány Dalkör énekeseihez. A két együttes egyébként
több szálon is kötődik egymáshoz, hiszen amellett, hogy
közös lakhelyük révén ismerik
egymást, egykori tanár-diák és
szülő-gyermek kapcsolat is erősíti a jó viszonyt.
Szabó Péter, a Delta zenekar vezetője az őszinte elismerés hangjain nyilatkozott a
Szivárvány Dalkör produkció-

hogy a lakóhelyükön is létrehozunk egyet. Vállalkozásokat,
magánembereket kerestünk meg
az ötlettel, amire szinte mindenki igent mondott az első
szóra. Az önkormányzat területet adott a célra, és a Teskándért Egyesület is a kezdeményezés mögé állt. Némi keresgélés után kiválasztottuk,
megrendeltük az eszközöket,
amelyek pár napon belül meg is
érkezetek. Megkezdődhetett a
tereprendezés. S rekordidő alatt
elkészült a fitnesz park. A mintegy 200 négyzetméteres területen, 7+1 db eszközt állítottunk fel: lovagló, légbenjáró,
szörfdeszka, kombinált mellizomerősítő, lábizomerősítő és
derékmozgató, hátmasszírzó és

járól. Mint mondta: előfordult,
hogy együtt dolgoztak egy dal
megszólaltatásán és közös fellépésekről is volna mesélni
való.
Az előadást perceken át tartó vastapssal jutalmazta a közönség és a személyes elismerő szavak is mind célba értek.
Tófej Község Önkormányzata egy svédasztalos fogadást
szervezett az est zárásaként.
Gellén Szilárd

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

A teskándiak rögtön kipróbálták az eszközöket.

A

LENKER 99 Zrt.

Lenti, Takarék köz 4. sz. alatti üzlete

üveg, porcelán, használt ruha,
továbbá fenyõfa polcokkal, egyéb fa termékekkel
várja a kedves vevõket.
A közelgõ ünnepekre tekintettel
áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendõt
kívánnak vásárlóiknak!
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Harmonikaszóval ünnepeltek Közel a fényes éj
Élénk közösségi élet jellemző Hottóra. Mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy a
kisközség rendezvényein rendre élénk érdeklődés mutatkozik. Így volt ez legutóbb, a
november 18-án délután megtartott idősek napján is, amikor
közel félszáz szépkorú helybeli
jött össze a faluházba ünnepelni.
A Hottó község önkormányzata szervezésében lebonyolított rendezvényt Vincze
Ferenc polgármester nyitotta
meg és köszöntötte a megjelenteket, majd az ünnepi műsor következett. A fellépők
sorában elsőként a Csukás

István Oktatási és Nevelési
Központ diákjai szórakoztatták
a vendégeket. A körzeti gyermekintézményből három iskolás leány lépett színpadra, akik
népdalcsokrot adtak elő, két fiú
pedig szavalattal kedveskedett
a hottói időseknek. A programsorban az ifjú előadókat követően a Kishottói Népdalkör
lépett színpadra vidám, zenéstáncos műsorral, elmondhatjuk:
ezúttal is kitettek magukért.
Végezetül Mórocz László harmonikás adott műsort a finom
vacsora mellé. A hangulatos
estet vidám nótázás zárta harmonikaszóval.
farsang

A szerző illusztrációja.

Jól mulattak a hottói szépkorúak.

A Kishottói Népdalkör ezúttal is kitett magáért.

Ólomszürke lepelbe burkolt
napjaink renyhe tempóban fogynak a naptárból. December van.
A fák ágaira dermedt dér menyasszonyi csipkeruhát idéző,
csillogó hamisság csupán. A
természet szüreti lüktetése mostanra múltidő lett, az elcsendesedés időszakát éli a kinti
világ.
Advent van: a várakozás
ideje.
Ahogy a kinti világ vár az
első pezsdülést hozó fuvallatra,
úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Űznénk, hajtanánk a lassú időt,
hogy mielőbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony fényessége kiparancsolja lelkünkből bűneink sötétségét.

Betlehemi pásztorok vagyunk ebben az időben. Ahogy
kétezer év előtt ők dideregtek a
pusztai legelő sötétségében,
úgy didergünk magunk is, várva az égen feltündöklő csillagot, a jelet, mely felszólít
bennünket, hogy menjünk megtalálni a pólyába takart Gyermeket.
Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötétség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fogságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak adventi gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.
Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!
f.l.

Hónaptól hónapig… Közép-Zala
kö zéleti havila p

www.zalatajkiado.hu

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!
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* Múltidézés Flam rajzaival Szépkorúak napja Kisbucsán
Öntudat…

Méltó körülmények között köszöntötték az időseket.

– Ne nézzen minket holmi krumplihámozó ügynököknek, mi
a Kádár-szoborra gyűjtünk!...
(2001.08.30.)

Kisgazda rémálom

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.” – köszöntötte
2017. november 4-én Kisbucsán a község nyugdíjas korú
polgárait Gál Szabolcs alpolgármester. „A mi világunk
Önökkel: apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék
jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök
példáiból meríthetünk erőt hitet
és bátorságot.” – hangsúlyozta
beszédében az alpolgármester,
majd külön köszöntötte a falu

két legidősebb lakosát a 91
éves Smódics Józsefnét és a 83
esztendős Hompó Istvánt – akik
egészségi állapotuk miatt nem
tudtak részt venni a rendezvényen.
Az önkormányzat és a Kisbucsa Községért Közalapítvány
által közösen szervezett rendezvényen a Zalaapáti Harmonikazenekar szórakoztatta szépkorú meghívott vendégeinket.
A teremben egészen késő estig
igencsak vidám volt a hangulat,
köszönhetően szervezők munkájának, a bőséges és ízletes
estebédnek, és a vidám szórakoztató műsornak.
W.A.

– Olyan vízióim vannak, professzor úr, hogy egyszercsak
megjelenik az összes kisgazda elnök és mindegyik kiszakít
belőlem egy darabot…
(2011.09.27.)

Valahol Afganisztánban

www.zalatajkiado.hu

– Nézd meg Abdulka: a kecske, vagy cirkáló rakéta akar-e
bejönni?
(2001.10.25.)

* 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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Hétköznap is várják az egyéni látogatókat!
Zalaegerszegen a Seuso-kincsek
– Azt bizonyítja a Seusokincset bemutató kiállítás, hogy
Magyarország a napi küzdelmek mellett is megbecsüli
kulturális értékeit. A Seusokincsek sok más mellett azt
üzenik, hogy egyetlen civilizáció sem számíthat könnyű
jövőre, ha magától értetődőnek
tekinti biztonságát, és könnyelműen veszi az őt érő fenyegetéseket! – minden bizonnyal
ez az esemény jelentőségét leginkább kifejező mondat, amelyet Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentett ki a Seusokincseket bemutató zalaeger-

szegi kiállítás megnyitóján november 28-án.
A városi díszteremben megtartott megnyitó ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a nagyszámú vendéget, a megye és a város vezetőit, s Zalaegerszeg lengyelországi testvértelepülése,
Krosno küldöttségét. Beszédében szólt a város első írásos
említésének 770. évfordulójáról
is, majd köszönetet mondott a
kormánynak, valamint a Nemzeti és a Göcseji Múzeum
munkatársainak a magas szintű
munkájukért.
Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója

A megnyitó napján Dömötör Csaba államtitkár (k), Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (b) és Balaicz
Zoltán polgármester a vándorkiállításon.

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

beszédében a Seuso-kincset
bemutató vándorkiállítást a
magyar múzeumi élet jelentős ünnepének nevezte. A
főigazgató köszönetet mondott
a közreműködésért a város
vezetésének, Kaján Imrének,
a Göcseji Múzeum igazgatójának.
A Göcseji Múzeumban
egyébként december 17-ig tekinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint látogatható. Egyéni látogatók (családok, házaspárok, baráti csoportok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)
hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.
Hétvégén (szombaton és
vasárnap) egész nap 8.00-20.00

Őszi kézműves foglalkozás
Lelkes, kreatív csapat gyűlt
össze a Petrikeresztúri Kultúrházban, hogy alkosson, együtt
töltsön egy remek délutánt a
kézműveskedésnek szentelve.
A kis ügyes kezek festettek,
rajzoltak szorgalmasan. A télre
készülve madáretetőt készítettek a résztvevők. A foglalkozás
egyben a környezettudatosságra is felhívta a figyelmét a gyerekeknek, mert tejes dobozból
készítették a madáretetőket.
Fontos, hogy a nem költöző
madarakat segítsük, elsősorban
fagy, hó esetén, hideg télben,
hogy élelmet, vizet találjanak.
Az etetés fő időszaka Magyarországon az első fagyok beköszöntétől, ezek tartós megszűnéséig tart. Az énekesmadarak
téli etetésével kapcsolatban
(nagyon helyesen) mélyen beépült a köztudatba, hogy „ha
egyszer elkezdtük, ne hagyjuk
abba.” A madarak gyorsan
megszokják és számítanak az
élelemre, akár messziről is

visszatérnek a stabil etetők
közelébe telelni. Ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség
pótlását, és ezt véletlenül éppen
a tél leghidegebb időszakában
tesszük, a madarak akár el is
pusztulhatnak. Az etetőre járó
kistestű madarak, ha nem tudnak eleget enni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem töltöttük
fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg
éjszakán.
Az üvegfestés technikáját is
elsajátították az alkotók, őszi hangulatú mécseseket készítettek.
Festettek, leveleket ragasztottak dekorációként az üvegre.
„Társadalmi szerepvállalás
erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében” című pályázat a
Széchényi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg a
foglalkozás.

óra között várják az érdeklődőket!
Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett iskolás csoportok
10.00-11.30: egyéni látogatók
11.30-14.00: szervezett iskolás csoportok
14.00-15.00: egyéni látogatók
15.00-16.00: szervezett csoportos látogatók
16.00-20.00: egyéni látogatók
Hétvége (szombat-vasárnap)
08.00-20.00: egyéni látogatók
A kiállítással kapcsolatos
további tudnivalók megtekinthetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban
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25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró emléklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

Fennállásának negyedszázados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Elsőként Doucha Ferencet,
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.
– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult abban az időben, tőke és tapasztalatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult
meg a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, aminek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondhatom, hogy az alapítvány nagyszerűen kiszolgálta a zalai vállalkozásokat. Kezdetben gyakorlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vállalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkörünk, gondoljunk csak a pályázatokra.

Doucha Ferenc kiemelte:
az alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatékonyan szerepel a különböző pályázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar lehet megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munkaszervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változásokra. Kiváló a kapcsolat a KAVOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a beruházási hitelek is beindultak.
A kuratórium elnöke kiemelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kapcsolatot.
Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.
– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt helyezett ki a ZMVA, ami mintegy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalkozások, amelyek banki finanszírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikrohitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági
Minisztériummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt finanszírozást a vállalkozásoknak.
Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű tevékenységet folytat az innováció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projektekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.
– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mondja Nagy András. – A legnagyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a finanszírozás, aztán a piac hiánya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.
E.E.
Hu

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
ik

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

ar

Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
A feladatok általában hétvégeken adottak.
Előnyben részesül a sport iránti szeretet,
az ezzel kapcsolatos fotózás.

ng

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

• Palackozás

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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!

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

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

en
iH rdess !
k
nálun

8

Közép-Zala

Nagylengyeli november

A szürke őszi napok borongós hangulatába is sok kellemes pillanatot igyekeztek belecsempészni a nagylengyeli
önkormányzat munkatársai. A
november eleji kézműves foglalkozáson például színes la-

kásdekorációk készültek. A résztvevők aztán az apró ötletek
felhasználásával szinte észrevétlenül varázsolhattak kellemesebb atmoszférát otthonaikba.
Szintén a hónap elején indult
újra útjára két korábbi kezde-

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

ményezés. Az 50 felettiek tornáján ismét átmozgathatják tagjaikat a mozogni vágyók, a településen régóta működő Főzőcske
kör pedig megújult formában,
Gasztro klubként folytatja tevékenységét. A tervek szerint a közös konyhai munka mellett előadásokkal, filmvetítésekkel teszik tartalmasabbá a programot.
Szent Márton napjához kapcsolódva a helyi óvoda munkatársai az ovisokkal és szüleikkel együtt lámpás felvonulást
szerveztek. Az óvoda és a Hősi
emlékmű között tettek jelképes
sétát, amellyel a hagyomány
szerint a jó cselekedeteket
szimbolizáló fényt lehet eljuttatni az emberekhez. A gyerekeket a faluház előtti zöldterületen meglepetés is várta, hiszen az óvó nénik előzetesen
kis manókat helyeztek el a bokrok között, amelyeket a töklámpások fénye mellett kerestek meg a kicsik. A sikeres
kincskeresés jutalmaként aztán
a forró tea mellé törp-formájú
sütiket is kaptak. Az összejövetel jó alkalmat adott arra is,
hogy a gyerek és szüleik a
megszokottól eltérő körben találkozzanak és kötetlenül beszélgessenek az intézmény dolgozóival és egymással.
A Nagylengyelért Közalapítvány szervezésében ismét

2017. november
megrendezték a hagyományos
disznóölést. A kora reggeli munkálatok után hurkatöltő versenyen mérethették meg magukat
a résztvevők. A délután folyamán – az előzőleg szakmai
zsűri által minősített – házi
főzésű pálinkák versenyének
eredményhirdetése következett
a Göcseji Pálinkamustra keretében. A napot disznótoros vacsora, szórakoztató műsor,
majd mulatság zárta.
A nagylengyeli szépkorúak
köszöntésére november végén
került sor. A délutáni program
során Scheiber Ildikó polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadásra került
egy-egy kis ajándék a település
legidősebb lakóinak, Szabó Jánosnénak és Fitos Istvánnak.
Természetesen rajtuk kívül
minden helyi nyugdíjasnak készültek meglepetéssel a Faluház munkatársai: a településről
készült képekkel díszített falinaptárral a továbbiakban is jó
egészséget és sok szép pillanatot kívántak a jelenlévőknek.
A kulturális műsor keretében
verssel köszöntötte az időseket
a nagylengyeli Salamon Fruzsina és testvére, Botond, majd a
TASZACS, azaz a Teskándi
Amatőr Színjátszók Alkalmi Csapata nevettette meg a közönséget. Az este jó hangulatát a
becsvölgyei Cserta Táncegyüttes tagjai alapozták meg, a vacsorát követően pedig Pirzsók
Lászlóék zenéje szórakoztatta a
szépkorúakat.
A hónapban nem maradtak
el a könyvtári programok sem.
A gyermekek és a felnőttek is
szórakozhattak a KönyvtárMozi filmvetítésein a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárral
való együttműködésnek köszönhetően. Az óvodások játékos
délelőtt keretében egy régi kedves rajzfilmsorozat, a VízipókCsodapók egyik részét nézték
meg és a meséhez kapcsolódó foglalkozáson barátságos
pókokat készítettek. A felnőttek a máig népszerű Ízőrzők c.
sorozat egyik epizódját tekintették meg. A vetítést a
néhány hete újra aktívan működő, elsősorban a gasztronómia köré szerveződött közösség főzésével kötötték öszsze a szervezők, így a filmezés
után közös vacsorára is sor
került.
Scheiber Veronika

2017. november

Régi ízek, finom ízek
A Petrikeresztúri
Kultúrházat finom illatok lengték be, november 3-án pénteken, lelkes, minden
korosztályt magába
foglaló közönség gyűlt
össze. Gaál Zsuzsa
interaktív előadást tartott az Őrségi konyha
kincsei címmel, power pointos bemutatóval. Az előadás során az őrségi konyha
hagyományait, az Őrség néprajzi vonatkozásait mutatta be.
Gaál Zsuzsa Pityerszeren üzemeltet vendégházat, vendégasztalt. Érdekes előadásában saját tapasztalatait, a pityerszeri „banyaklub” tapasztalatait is megosztotta.
Régi recepteket bemutató könyve, főleg

Ha elolvasta,
adja tovább!

Közép-Zala
Elérhetõségeink:

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

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

Fõzni jó!
Ezek a fiatalok…

az idősekben kellemes, gyerekkori emlékeket ébresztett.
Többen beszámoltak róla, hogy
olyan ízek, emlékek elevenedtek meg, melyeket utoljára gyerekkorukban éreztek.
Az előadás után gazdag
ételkóstolóval vártak minden
vendéget, szörpöket, pálinkákat
is kóstolhattak az egybegyűltek. Nagyon finom volt a

tökmagolajas pogácsa, a különböző mákék, a hájas tészták.
„Társadalmi szerepvállalás
erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében” című pályázat a
Széchényi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program keretében valósult
meg a rendezvény.

Sándorral együtt utazunk
az autóban.
Én vezetek, ő pityeg a
telefonján. Régen találkoztunk. Úgy gondoltam, ez jó
alkalom lesz arra, hogy
megbeszéljük mi történt vele
az elmúlt évek alatt.
Sándor már elmúlt 50
éves. Már akkor volt mobil
telefonja, amikor még sokan
azt se tudták mi az. A munkájából adódóan sokat van
úton, ezért fontos, hogy elérjék. Sokáig hagyományos
telefont használt, hiszen egy
telefonhívással mindent el
lehetett intézni. Azonban pár
éve kénytelen volt ő is beszerezni egy okos telefont.
Az elején sokat kellett küzdenie az okos telefonjával,
de aztán belejött.
– Hogy van a család? –
kérdezem. Sándor pityeg a
telefonján, egy pillanatra
felnéz:
– Csilla most külföldön
tanul.
Pityeg tovább, majd
folytatja:
– Három hónap után itthon volt a hétvégén.
Pityeg tovább…
– Gondoltam megbeszéljük mi történt, de alig tudtam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Nem értem, régen mi nem
voltunk ilyenek. Valahogy
volt időnk egymásra. Közben pityeg tovább a telefonján.
– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fakadt ki Sándor –, alig lehet
velük valamit megbeszélni.
Sándor közben pityeg a
telefonján.
Sándorra néztem és elmosolyodtam:
– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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In memorián Hanna Huntley Halottak napjáról a Kemence-házban

Hanna emlékét megőrzik Pusztaedericsen (is).

Pusztaedericsen sok éve
fogadunk amerikai önkéntes
fiatalokat, akik azért jönnek,
hogy áldozatot vállalva magyar és szlovák fiatalokat tanítsanak játékosan angolra,
megszerettessék velük az angol nyelvet. 2013-ban Hanna
Huntley volt a vendégünk.
Gyorsan beilleszkedett a kis
falu életvitelébe, a gyerekek
nagyon megszerették. A napi
3 csoportfoglalkozás után estéit fáradhatatlanul töltötte a
fiatalok között. Mindenre nyitott volt, mindent megkóstolt,
mindent kipróbált, sugárzott
belőle az ÉLET és a szeretet.
De sugárzott belőle a hazaszeretete is, hiszen az amerikai függetlenség napján, melyet itt töltött, saját kezűleg
készített amerikai ételt, édességet, főzött teát tanítványainak, a fiatalokkal való esti
összejövetelen szinte könnyekig meghatódott, amikor felcsendültek az amerikai himnusz hangjai, kezét a szívére
szorítva megilletődötten hallgatta…
Hanna még ez évben
visszajött hozzánk, aminek
mindannyian szívből örültünk. A rövid idő alatt nagyon
jól megtanulta a magyart, úgy
váltunk el, mint szeretetteljes
családtagok. Hanna a következő évben mint programigazgató koordinátor jött
vissza, de ideje nagy részét
akkor is Pusztaedericsen töltötte. Szívesen találkozott a
gyermekekkel és a fiatalokkal

újra meg újra, de munkáját is
lelkiismeretesen végezte. Így
aztán Zala megyében – de
megyén kívül is – sokan megismerték és megszeretették. A
második évben Magyarországról Erdélybe indult, Böjte
Csaba árváihoz Tusnádfürdőre, ahol nem csak vele, de
édesanyjával is volt szerencsénk találkozni. Megható
volt látni, ahogy mindkettőjükön szinte csüngtek a gyerekek a legapróbbtól a nagyobbacskákig. Hannával a
világhálón magyarul leveleztünk. Voltak magyar gyökerei,
ittjártakor rokonait is megkereste.
Ez a fiatal amerikai lány –
alig volt 20 éves, amikor először találkoztunk – korán elkötelezte magát mások segítésére. Már otthon végzett
gyerekekkel karitatív tevékenységet.
Nemrég Örményországba
jött, szintén önkéntesként békefenntartó egységhez, ahol
szintén nagyon gyümölcsöző
munkát folytatott. Valamenynyiünket megdöbbentett a hír,
hogy Hanna Örményországban november elsején autóbalesetet szenvedett, és sérülései olyan súlyosak voltak,
hogy nem élte túl. Hanna a
megélt 23 éve alatt nagyon
gazdag életútat megtett, sokunk szívében hagyott egy
darabot a magáéból. Soha
nem fogjuk elfelejteni, emlékét szeretettel megőrizzük.
(g)

Mostanában Magyarországon is divat lett az angolszászoktól származó Halloween. A
saját hagyományaink ápolása
érdekében az őseink halottakkal kapcsolatos szokásairól
esett szó a teskándi Kemenceházban. A helyi önkormányzat
Marx Mária etnológust, azaz
néprajzkutatót hívta meg, hogy
beszéljen erről a témáról.
November elején emlékezünk az elhunyt szeretteinkre,
kimegyünk a temetőbe, gyertyát gyújtunk és felidézzük az
emlékeket. Bár ez a szokás a
halottak napjához kapcsolódik,
már mindenszentek napján is
természetessé vált. Ez abból
ered, hogy a zsidó vallásban
a naplementével kezdődik a
következő nap, azaz november elsején a sötétség beköszöntével már halottak napja van. Ebből is látszik, hogy

mennyire keverednek a különböző vallások és a népi hagyományok.
A gyertya fontosságát sem
szabad elfelejteni, ami az életet
jelképezi. A gyertya meggyújtása jelenti az élet kezdetét, a
láng kialvása pedig a végét. Ez
a jelkép is nagyon fontos hagyomány, ezért is gyújtunk a
síroknál gyertyát. A mécsesek
egyszerűsége és a gyertyák fehér színe jelenti a tisztaságot és
ártatlanságot, ami által kapcsolódik a halottak napjához. Sajnos már megjelentek LED-es
mécsesek is, amik a folytonos
világítással már nem tudják az
életet szimbolizálni.
Az előadás során nem csak
a halottak napjával kapcsolatos
szokásokról esett szó, így végül
egy kötetlen beszélgetéssel zárult a nap.
Tóth Bálint

Marx Mária tartott előadást…

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!

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

2017. november
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Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás Nemeshetésen
A közmeghallgatások alapvető feladata, átfogóbb képet
adni az önkormányzat munkájáról a választópolgárok számára. Ugyanitt alkalom nyílik a
lakosok és az önkormányzat
közti közvetlen kommunikációra is.
Magyar Kálmán, Nemeshetés polgármestere elsőként a
Start közmunkaprogram értékelésével indította az éves munka
összegzését. Mint mondta, a
jelenleg futó program 8 fő foglalkoztatását teszi lehetővé és
tekintettel az elvégzett munkára, sikeresnek és hasznosnak
értékelte azt.
Kiemelte, az idei évben kitisztították a használatos mezőgazdasági és önkormányzati
utakat, rendben tartották a
település belterületét, beleértve
a közösségi épületeket. A közmunkaprogram révén a nemrégiben telepített szelídgesztenyést is művelni tudták és a
kritikus nyári szárazság idején öntözni lehetett azt. Idén
került átadásra a községi játszótér is, melynek kivitelezési
munkálataiból is kivették a
részüket a közmunkaprogramban dolgozók.
Ezt követően a gazdasági
vonal került előtérbe, így a
jelenlévők számvetést kaptak a
községháza homlokzati felújításáról, csakúgy mint a jelenleg
is zajló udvari munkálatokról.
A Méhes-kert névre keresztelt játszótér megvalósulásának részletei is napvilágot

A játszótér avatását idézi fel a felvétel.

láttak a falugyűlésen, mely teljes egészében önerőből jött
létre. Az egyházközösség támogatására is jutott pénz idén, így
360 ezer forinttal járultak hozzá a templom régóta hallgató
harangjának szerkezeti cseréjéhez, míg százezer forinttal csatlakoztak ahhoz a közösségi
gyűjtéshez, mely a padfűtés ki-

építéséhez teremtette meg a
financiális hátteret. Tervek közt
szerepel a kultúrház homlokzati
felújítása, melyhez az szükséges, hogy az erre a célra benyújtott pályázat pozitív elbírálást nyerjen.
A kulturális események tekintetében is szépen teljesített a
település, hiszen az esztendő

majd minden hónapjára jutott
legalább egy rendezvény.
Végezetül a helyi szociális
ellátás helyzetét ismertette a
polgármester. Mint elmondta, a
helyi falugondnoki szolgálat
szorosan együttműködik a Támasz Alapszolgáltatási Intézménnyel és ezen keresztül a helyi gondozónővel, így a szociális étkeztetés és a házi gondozás is megoldott a településen.
Az önkormányzat többféle
támogatást is nyújtani tudott a
2017-es évben. Hozzájárultak a
gondozottak által fizetendő
költségekhez, minden gyermeket nevelő család kapott beiskolázási segélyt és támogatták
az iskolába járásukat is. Továbbá a sikeres pályázat útján
idén 43 köbméter szociális
tűzifát oszt szét a falu vezetése
az arra rászorultak között.
Gellén Szilárd
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Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA
a Lenti Fürdõbe érvényes
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Az új, modern fedett élményfürdõben
óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

LENTI TERMÁLFÜRDÕ Tele élettel, tele élménnyel!
Info: sales@lentifurdo.hu;
Tel: 0620/410 90 88
www.lentifurdo.hu
Kövessen bennünket a facebookon:
www.facebook.com/lentifurdo

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Minőségi, 25-30 kg-os húsfajta malacok
négyesmentes állományból (650 Ft/kg)
Zalaszentivánon eladók.
Ugyanitt szilveszterre konyhakész malac
előjegyezhető 1000 Ft/kg-os áron

Érdeklődni: 92/393-577 • 30/478-6485

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200

