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Tófeji templom

Hagyományteremtő falunap Gombosszegen

A házi rétesnek nagy sikere volt, mint a kígyózó sorok is mutatják.

A Göcsej szívében fekvő
egyutcás falu, Gombosszeg nyári programjainak egyik meghatározó része a falunap. A más-

kor nyugalmas órákat élő kis
településen e napon számos
autó moraja verte fel a csendet,
a faluház környéke benépesült

a helyiek és a vendégek sokaságával. A déli órákban fogadott ünnepként szentmisével
vette kezdetét a település
2018-as közösségi találkozója.
– Az előző években szervezett rendezvények tapasztalataiból kiindulva idén hagyományteremtő céllal egy mélyebb, igényesebb falunap létrehozását szerettük volna életre
hívni. Ennek az elhatározásnak
egyik részét képezte Kovács
Tihamér komolyzenét közvetítő gitárjátéka az ebéd fogyasztása közben – hallottuk
Németh Szabolcs polgármestertől.

A falunapi menüt a vendéglátó gombosszegiek kétféle leves kínálata, valamint a Pusztaedericsről érkezett több féle
ízesítésű házi rétes alkotta.
E közösségteremtő nap egyik
jelentős pontját Mányoki Attila
hosszútávúszó sikeres pályáját
felölő előadás képezte, kitartást
és küzdőszellemiséget bemutató videóval illusztrálva. A veszélyekkel és kalandokkal teli
éveket érintő élménybeszámoló minden korosztály érdeklődését felkeltette, köztük a világot látott felnőttét éppen úgy,
mint az álmokat szövögető
(Folytatás a 2. oldalon)
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Hagyományteremtő falunap Gombosszegen

Mányoki Attila filmes beszámolójára sokan voltak kíváncsiak.

(Folytatás az 1. oldalról)
tizenévesét, melyet a kiváló
sportolóhoz intézett kérdések
száma is jelzett.

A faluház udvarán régi kézműves technikák iránt érdeklődő gyerekeket vártak a népi
mesterségek művelői. A fafara-

gónál pörgettyű, a nemezelőnél
különböző figurák készültek az
ügyes kezek által. A Petrikeresztúrról érkezett Tuttu MikkaMakka és Ifjúsági Egyesület
széles választékot vonultatott
fel az agyaggal való formázás,
valamint a készségfejlesztő,
logikai játékok terén egyaránt.
A Zalaegerszegi Kutyasuli képviselői ebekkel és sok hasznos
tanáccsal szolgáltak az érdeklődőknek. A szabadtéri színpadon a gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola diákjainak néptáncbemutatója szerzett örömteli élményt a vendégsereg számára.
A faluház termének falain a
település történelmének egyegy emlékei, neves eseményeket, személyeket megörökítő fotók, valamint a jelent jelző
festmény, Monok Richárd alko-

tása látható, „Falunap 2018”
címmel. E környezetben találkoztak az itt élők és az elszármazottak, hogy a régmúlt
felidézésével, a távoli helyekre
sodródott gombosszegiek életútjának bemutatásával tegyenek hozzá a közösségépítéshez.
Az együtt töltött délután
méltó befejezéseként, immár
visszatérő szereplőként, a megyeszékhelyi, autentikus népzenét játszó Gyéres zenekar táncház jellegű műsora zárta a nyári
vigadalmat.
E kis közösség hagyományteremtő céllal szervezett idei
falunapi rendezvénye az itt
élők, az idelátogató felnőttek és
gyerekek számára egyaránt
szolgált tartalmas kikapcsolódással, valamint szórakoztató
feltöltődéssel.
Török Irén

90 év dióhéjban
Szabó Jánosné június 25-én
töltötte be 90. életévét, ez alkalomból családja mellett Scheiber Ildikó polgármester köszöntötte és a miniszterelnök
aláírásával hitelesített emléklapot adta át az ünnepeltnek
Nagylengyel Község Önkormányzata nevében.
A jeles nap arra is lehetőséget adott, hogy Jolán néni a
helyi önkormányzat munkatársainak is meséljen életéről.
Hóbor Jolán a szomszédos
településen, Rámban született,
de fiatal kora óta Nagylengyelben él. Joli néni hosszú
élete során járt például Ausztriában, Erdélyben, Lengyelországban, Olaszországban, Orosz-

országban és a Vatikánban, de
mindig örömmel tért vissza
szeretett falujába. Nagy boldogságot jelent számára két
gyermeke, három unokája és
nyolc dédunokája, akik bár
Budapesten és Győrben élnek,
amikor csak tehetik, meglátogatják a dédit, Nagylengyelben
élő lánya pedig gondoskodik
róla a mindennapokban.
Sok emlékezetes élményben
volt része, elmesélte például,
hogy a II. világháború idején
szövéssel foglalkozott és munkájával segítette az embereket,
hogy ruhához jussanak. Később
a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban is tartott szövés
bemutatót, amikor több hely-

Az ünnepelt családja körében.

beli fiatalt is bevontak, hogy
minél szélesebb körben ismertessék meg a hagyományos
mesterségeket. Ezt az akkori
Duna Televízió is megörökítette. Vállalkozó szellemű hozzáállását jól szemlélteti, hogy
az elsők között volt, akik vállalták, hogy a megyei kórházban akkoriban újdonságnak
számító ultrahangos vesekőzúzást alkalmazzák az operáció
során. Túl van több műtéten és

egy agyvérzésen is, ennek ellenére továbbra is érdeklődő,
közvetlen, szívesen mesél szeretteiről és élményeiről. Mindig
is fontos volt számára a vallás,
sok keresztény kegyhelyre volt
lehetősége elzarándokolni, ahol
nem csak a szeretteiért imádkozott, hanem a nagylengyeli
hívekért is. A továbbiakra is
jó egészséget kívánunk Jolán
néninek!
S.V

www.zalatajkiado.hu
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TOP információs nap a Megyeházán
2018. június 19-én került
megtartásra Zalaegerszegen, a
Megyeházán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezettjeinek munkáját segítő információs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós program keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötés-

re került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már
158 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelenése, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek ener-

Megyezászló a Körmendi
Rendészeti Szakgimnáziumnak

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

getikai korszerűsítésére önmagában 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges kedvezményezetti köre az önkormányzati szféra, így indokolt
az újabb pályázatok kellő időben történő előkészítése.

Az információs nap keretében Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyújtott az indikátorok teljesítéséről, az esetleges költségnövekmények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szakembereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott
A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezredesnek.

Június 16-án Körmend főterén tartotta hagyományos kibocsátó és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala Megyei Közgyűlés.
Az intézményt szoros szálak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zalaegerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős része itt szerezte meg a munkájához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók többsége is megyénkből került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a

megye jelenlegi rendőr tiszthelyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek statisztikáját nézve évente általában több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igazgatójának – Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntőjében
kiemelte az intézményben végzett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elismerését.
Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.

Dr. Sifter Rózsa

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Orbán Viktor miniszterelnök minap az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

A kormányfő szerint ma a
magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. „Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is.
A kormánymegbízotti körben csak egy helyen, JászNagykun-Szolnok megyében
történt változás. Zala megyében ismét dr. Sifter Rózsa, az
eddigi kormánymegbízott kapott bizalmat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Készülődő privatizáció
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BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakásbiztosítás már havi 1000 Ft díjért üolcsó kötelező gépjármű üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

– Én azt gondoltam, Kovácsné, hogy kivásárolom a felmosószettet, úgy talán biztosan megmarad a helyem…
(2003.05.29.)

Átmázolt történelem

üSzemélyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
üAutó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!
üLakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
üSzabad felhasználású jelzáloghitelek
üAdósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
üJelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
üTeljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
üFundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali
hitelek intézése.
üLakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere,
hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
üHitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely
kereskedőnél!
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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
– Arról mesélj nekünk, Gyula bácsi, hogyan robbantottátok
ki '56-ban a szocialista forradalmat.
(2003.10.16.)

„Pesti srácok”

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

– Azt mondják: mi állunk a jó oldalon. A „pufajkás” szomszédomnak mégis húszezerrel több a nyugdíja!... (2003.10.30.)

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

* 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.

2018. június
HIRDETÉS
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Több, mint 10 milliárd forint intézmények felújítására, építésére

Új óvoda épült Zalaegerszeg andráshidai városrészében.

Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán a Mindszenty-iskola felújítási ünnepségén arról beszélt, hogy a beruházás illeszkedik a város céljai közé, hisz elhatározott szándék, hogy 2020-ig megújuljon
minden, a jövőt, a gyermekeket
szolgáló intézmény. Erre 10
milliárd forintot költenek. A
most zárult rekonstrukció folytatásaként kormányzati támogatással, 2,5 milliárd forintból
tornaterem és vívócsarnok is
épül az iskola mellett. Kitért a
Mindszenty-programra is, melynek során már megújult a plébánia épülete, hamarosan elkezdődik a templom felújítása,
új orgona beszerzése, a botfai
kastély átalakítása modern zarándokszállássá, és a Mindszenty Józsefnek emléket állító
múzeum és zarándokközpont
megvalósítása is.
***
A zalaegerszegi intézményrendszer megújításának programja:
2016-ban a Landorhegyi Óvoda 30 millió forintos, az Adyiskola oktatási épületei 150 millió forintos, a Kölcsey Ferenc
Gimnázium pedig 120 millió
forintos ráfordítással újult meg.
2017-2018:
– Elkészült a Napsugár utcai bölcsőde felújítása 101 millió forintból
– Elkezdődött a Cseperedő
bölcsőde felújítása 150 millió
forintból
– Andráshidán új óvoda
épült 360 millió forintos ráfordítással
– Elkészült a Mikes utcai
óvoda felújítása 84 millió forintból
– Elkészült a Petőfi utcai
óvoda felújítása 150 millió forintból

– Hamarosan kezdődik a
Kodály utcai óvoda felújítása
127 millió forintból
– Ovi sport pályák épültek
– Jövőre kezdődik a Szent
Család Óvoda újjáépítése 350
millió forintos ráfordítással
– Elkészült az Ady iskola
tornatermének felújítása 147
millió forintból
– Elkészült a Landorhegyi
Általános Iskola felújítása 314
millió forintból
– 497 millió forintos ráfordítással megújult a Mindszenty
József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
– Új multifunkciós pálya
épült az Eötvös iskola udvarán
– Elkészült a Kaffka Margit
Kollégium 140 millió forintos
felújítása
– Szeptemberre elkészül az
Izsák Imre Általános Iskola bővítése 110 millió forintból
2018-2019-ben induló projektek:
– Dózsa iskola felújítása
(nyertes pályázat 303 millió
forint)
– Új tornaterem a Dózsa
iskola mellett (nyertes projekt,
zajlik a közbeszerzés, ősszel
alapkőletétel, 300 millió forint)
– Petőfi iskola felújítása
(nyertes pályázat, 278 millió
forint)
– Liszt iskola felújítása
(nyertes pályázat, 332 millió
forint)
– Eötvös iskola felújítása
(nyertes pályázat, 373 millió
forint)
– Pálóczi Horváth Ádám
Zeneiskola felújítása, zajlik a
felmérés
– Nyitott Ház felújítása,
zajlik a felmérés
– Zrínyi Miklós Gimnázium
felújítása (nyertes pályázat, 500
millió forint)

– Új tornacsarnok és vívócsarnok épül a Mindszenty iskola mellett (nyertes pályázat,
2,5 milliárd forint)
Emellett a zalaegerszegi
önkormányzat a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal, és kilenc helyi vállalkozással összefogva
létrehozta az ország első, az
iskolarendszeren kívüli, vállalkozói alapon működő duális
szakképző központot, 600 millió forintos beruházással.
Egyetemi beruházások, fejlesztések, projektek összege:
4,4 milliárd forint.
Emellett 433 millió forintos
ráfordítással megújult a város
minden szociális, idősügyi intézménye, klubja:
– Belvárosi Idősek Klubja,
Nyugdíjas Otthonház
– Landorhegyi Idősek Klubja
– Család- és Gyermekjóléti
Központ

– Szociális Klub
– Andráshidai Idősek Klubja
– Idősek Otthona
– Idősek Gondozóháza (átadás néhány hét múlva)
353 millió forintos ráfordítással megújult 8 felnőtt háziorvosi rendelő, 5 gyermekorvosi
rendelő, 17 védőnői körzet, valamint a Botfy utcai ügyelet.
Ebből a munkából már csak
egy zajlik, a Petőfi utcai védőnői szolgálat, a többi mind
megújult.
A felsorolásban nem szereplő intézmények felújítására
pedig egy közvetlen brüsszeli,
európai uniós pályázatot, az ún.
Elena projektet nyújtottuk be.
– Ez azt jelenti, hogy néhány év alatt több mint 10 milliárd forintos nagyságrendben
újítottuk meg az intézményrendszerünket nyertes pályázatokkal, és a munka tovább folytatódik – összegzett Balaicz
Zoltán.

TESKÁNDI
FALUNAP 2018
VIDÁMPARK, BÜFÉ, ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG, FOCI,
SPORT, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK,
BÁL ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK, BEMUTATÓK A
SPORTPÁLYÁNÁL FELÁLLÍTOTT SÁTORBAN

JÚLIUS 13. PÉNTEK

22 ÓRÁTÓL BÁL, ZENE: FÁRAÓ EGYÜTTES
(a belépés teskándi lakosoknak
(lakcímkártya felmutatásával) ingyenes, másoknak 1500 Ft)

JÚLIUS 14. SZOMBAT
09,00 SPORTPROGRAMOK, FŐZŐVERSENY - göcseji babos ételek
15,00 Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés
Helyi ovisok műsora
Maxima életmódklub
Tüsi Bohóc
Szélrózsa Tánckör
Ezer Rózsa Kertje Hastáncsoport
16.30 Merics Niki operett slágerek
17,00 Irigy Hónaljmirigy
Szabó-Koronczi Noémi retro slágerek
18,00 Zalaapáti Harmonika Zenekar
Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület népdalok
KÍSÉRŐ PROGRAMOK: VÉRNYOMÁSMÉRÉS,
VÉRCUKORMÉRÉS, VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR,
TEREPJÁRÓ BEMUTATÓ, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS,
ARCFESTÉS, Z.A.L.A. AIRSOFT CSAPAT
18,00 Öregfiúk mérkőzés
22,00 TŰZIJÁTÉK
22 ÓRÁTÓL BÁL, DYNAMIT ZENEKAR
(a belépés teskándi lakosoknak
ingyenes (lakcímkártya felmutatásával), másoknak 1000 Ft)

JÚLIUS 15. VASÁRNAP
TECHNOROLL KUPA; Németh István emléktorna
13,30 ÓRÁTÓL KUPAMÉRKŐZÉSEK
19,00 EREDMÉNYHIRDETÉS

17.00 Mc Hawer és Tekknő
18.00 Weekend zenekar

2018. június
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Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL
EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.
A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Útfelújítások Bödén
Felújított utak ünnepélyes
átadása zajlott 2018 június
hatodikán, szerda délután Böde
községben. Az átadáson megjelent Vigh László országgyűlési képviselő, Ujj Tibor polgármester, részt vettek a képviselő-testületi tagok és a helyi
lakosok. A közel 3200 folyóméterrel rendelkező községben
550 métert aszfaltoztak le 1600
2
m -en. Öt utcát burkoltak le
nyolcmillió forint ráfordítással,
amelyhez egymillió forintot
nyertek el pályázaton. A pályázat benyújtása kapcsán említésre került egy kerekesszékkel rendelkező lakos is,
akinek a közlekedését meglehetősen megnehezítette a régi
útburkolat, hiszen korábban
murva borította ezeket az
utcákat. Mostantól a lakosok
biztonsággal közlekedhetnek a

Hunyadi, Rákóczi Ferenc, Béke, Arany János és Dózsa
György utcákban. A kivitelező
cég egyszerre, egy nap alatt
végezte el az útfelújítási munkálatokat.
Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében kiemelte:
– Nem az a fontos, hogy hány
lakos él egy faluban, hanem
hogy az ott élők számára jó
utak álljanak rendelkezésre.
Egyúttal reményét fejezte ki,
hogy a falu minél több pályázati támogatást nyer a további
fejlesztésekhez.
Ujj Tibor polgármester elmondása szerint Böde bízik a
további lehetőségekben; a későbbi tervek között szerepel
még három utca burkolatának
felújítása, amelyek költségének
fedezéséhez idén is benyújtották a pályázatot. Az utak

Az átadás résztvevői.

járhatóságának megőrzésével
kapcsolatosan felmerült még a
nagy esőzések okozta víz- és
iszapátfolyások problémájának

megoldása is, amelyet minél
hamarabb teljesíteni szándékoznak.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea
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Idén is a Méhes-kertben kezdődtek
Nyári kalandok Nemeshetésen

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
n
e
s
s
e
d
Telefon: (92) 596-936; Hir
!
E-mail:
án lunk
zalataj@zelkanet.hu

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

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

A tavaly átadott Méhes-kert
játszótéren második alkalommal gyűltek össze a nemeshetési gyermekek egy afféle utó
gyereknapra, mely egyben re-

mek indítása a nyári kalandoknak.
Míg tavaly a rekkenő hőség
elől húzódtak a sátrak alá a jelenlévők, addig idén az áztató
eső ellen szolgáltak menedékként a pavilonok.
Magyar Kálmán polgármester köszöntője után a tavalyi
örökbefogadás óta született helyi apróságok fogadták jelképesen örökbe saját fájukat,
mely néhány esztendő múlva
árnyékot nyújt majd a játékos
órákra.
Az ezt követően érkező
zápor kicsit közelebb hozta
egymáshoz a jelenlévőket, hisz
a sátrak alá menekülve várták,
hogy az időjárás újra áldását
adja a közös játékhoz. S bár az
áldásra sokat nem kellett várni,
a vizes talajon néhány eredetileg tervezett játékelem
kényszerűen elmaradt.

Maradt viszont egyebek
mellett a kötélhúzás, melynek
talán még növelt is az élvezeti
értékén a frissen megáztatott,
csúszós talaj.
Volt közös fagylaltozás,
trambulinozás, játék traktorokkal lavírozhattak a kisebbek,
míg a legnagyobbak légpuskával tehették próbára célzó képességüket.
A játszótéren mindenkor elérhető játékok is nagyobb népszerűségnek örvendtek ezen a
napon, hiszen a közös homokozás, hintázás és csúszdázás különleges varázzsal bír.
Éhség ellen pedig bőséges
mennyiségű, gondosan elkészített szendvicsekkel küzdöttek a
szervezők.
A móka idén is kimerülésig
tartott és a tanév méltó lezárásának bizonyult.
Gellén Szilárd

2018. június
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Rendkívüli időjárás - újfajta szemlélet

Gazdaságilag soha meg nem térülő beruházás lenne az elvezető kapacitás jelentős bővítése.

Az éghajlatváltozás által okozott károk már jelentkeznek:
rendkívüli intenzitású és mennyiségű esők.
Az előző három év rendkívüli csapadék eseményei egyértelműen változást mutatnak, és ez a változás kedvezőtlen. Az előrejelzések a lokális, nagy intenzitású esőzések gyakoriságának
növekedését jelzik.
A rendkívüli csapadék események egyre nagyobb károkat
okoznak, éves és országos szinten ez már több milliárd forintban
mérhető. A jelenlegi csapadékvíz elvezető rendszerek ezeket a
rövid idő alatt leesett, nagy mennyiségű csapadék vizeket nem
tudják elvezetni azonnal, ezáltal elöntések, a víz által okozott
jelentős károk keletkezhetnek.
Általában ezen esetek vis maior eseménynek minősíthetőek,
így a felmerült kárt mindenkinek magának kell viselnie.
Fenti problémákra nem lenne tökéletes megoldás az elvezető
rendszerek jelentős kapacitás bővítése sem, ha lenne rá egyáltalán pénz. Gazdasági szempontból soha meg nem térülő beruházás lenne. A megoldás a korszerű, integrált csapadékvíz gazdálkodás, melynek megvalósítása a pénzen kívül sok odafigyelést,
rendszerszintű együttműködést, és nem utolsó sorban mindenkitől szemléletváltást követel.
Folyamatosan felhívjuk a figyelmet: amennyiben az intenzív
esőzések első 10-30 percében felfognák az ingatlantulajdonosok
az esővizet, a károk túlnyomó része elkerülhető lenne. És ezt
öntözési célokra használhatnák.
Ide kapcsolódó, hasonlóan fontos téma: A Zalavíz Zrt. működési
területén a szennyvíz elvezető hálózat elválasztott rendszerű, ami azt
jelenti, hogy csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezetni TILOS!
A vezetékek és szennyvíz átemelők az elvezetendő szennyvíz
mennyiségére épültek ki, azok többlet csapadékvíz elvezetésére
nem alkalmasak.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

m
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• Bérfőzés

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

Egy átlagos családi ház tetejéről 20 mm lehullott csapadékmennyiség esetében 2-3000 liter (2-3 m3) víz kerül elvezetésre. A
3
méréseink szerint 20 mm csapadék esetén 10-15 ezer m csapadékvíz kerül a szennyvíz hálózatba egyetlen nap alatt. Ez
azt jelzi, hogy az ingatlanok, ipari üzemek, intézmények közel
30 % bevezetheti a csapadékvíz legalább egy részét a szennyvízcsatornába.
Idén már több mint tíz alkalommal esett ennél jóval nagyobb
mennyiségű csapadék!
Mit okoz, ha a csapadékvizet a szennyvízhálózatba engedjük?
1. Zalavíz Zrt.-nek több tíz millió forint/év villamos energia többletköltséget, a szivattyúk, gépészeti elemek kopását,
gyorsabb elhasználódását, összességében szennyvízelvezetési
és tisztítási ráfordítások jelentős növekedését. Ez a
többletköltség jelenleg nem okoz díjnövekedést 2012 óta, de
jelentős forrásokat von el az alapfeladatoktól, így idővel
csökkenhet a szolgáltatás biztonsága és minősége, illetve ennek árát a következő nemzedékek fogják többszörösen megfizetni.
2. A túlterhelt szennyvíz elvezető rendszeren bekövetkező
kiöntések okozhatnak:
• Felesleges környezeti terhelést, esetleg környezeti kárt.
• Más fogyasztóknak, embereknek, intézményeknek elöntést, jelentős kárt, melyet – megfelelő ingatlanbiztosítás hiányában – senki sem térít meg!
Tulajdonképpen, aki szándékosan bevezeti a csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba, az hozzájárulhat környezeti károkozáshoz, vagy másoknak is kárt okozhat,
amiért felelősséggel tartozik. Felmerülhet továbbá az a tény
is, hogy gyakorlati értelemben jogtalan haszonszerzés végett,
kárt okoz.
A szabálytalan, szennyvízcsatornába történő csapadékvíz bevezetéseket folyamatosan ellenőrizzük és feltárjuk, a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő fogyasztóink és a rendszer
fenntarthatósága érdekében.
A szabálytalan csapadékvíz bevezetés esetén a jogszabálynak
megfelelően az üzletszabályzatunkban meghatározott pótdíjat
számolunk fel, hogy a felmerült többletköltségünk legalább egy
részére legyen pénzügyi fedezet.
Kérjük Önöket, ellenőrizzék, hogy megfelelően történik
ingatlanukról a csapadékvíz elvezetés, és erre szomszédjukat
és ismerőseiket is kérjék meg!
Köszönjük, hogy figyelnek mások, környezetünk és a jövő
nemzedék érdekeire!
Arnhoffer András
ZALAVÍZ ZRT.
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Napközis tábor Petrikeresztúron
Közel ötven gyerek öt napig
egy kultúrházban! Jól hangzik? Vagy inkább ijesztő? Elsőre lehet, hogy soknak tűnik,
de sem a résztvevőknek, sem a
szervezőknek nem volt sok az
együtt töltött idő, hanem inkább mesés, fantasztikus, élménygazdag.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata, a Tuttu MikkkaMakka Gyermek és Ifjúsági
Egyesület az idei évben is
napközis tábort szervezett a
településen és a környéken élő
gyermekek részére.
Az ötnapos tábor során
minden nap közel egy tucat
programmal készültek, hogy

mindenki találjon kedvére való
elfoglaltságot. A gyerekek megtanultak karkötőket készíteni,
képeket készítettek papírtányérból, levendulapárnát varrtak. Vetélkedtek egymással, fociztak, kreatív feladatokat végeztek. Tábori ki mit tudon szerepeltek, verseket találtak ki.
Agyagoztak, korongoztak, vasalós gyöngyökből képeket varázsoltak. Hajtogattak, jókívánság madarakat készítettek,
lenyomatokat festettek. Csipeszfogóztak, trambulinoztak és fociztak naphosszat kedvükre.
A tábor ideje alatt nem
mentek sehova, mivel az eső
megakadályozta, hogy kirán-

Ismét megmozdult a falu
Sportos közösségi nap Tófejen

Az eső sem akadályozta meg, hogy jól érezzék magukat.

duljanak, ennek ellenére annyi
élményt kaptak, annyi új barátság született, ami egy nyárra
feltölti az élménytartályokat.
A program az EFOP-1.3.516-2016-00928 Társadalmi sze-

repvállalás erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági
Egyesület támogatásával valósult meg.
Borvári Lili

Családi nap Babosdöbrétén

Repül a sodrófa…

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is „mozgott
a falu” Tófejen, egy sportos
közösségi nap keretein belül.
Az előző éjszakai viharból
még csak vizes fű sem maradt
hátra, így a hatalmas sportpálya
már délelőtt megtelt sportolni
vágyó helyiekkel. Gombamód
nőttek a sátrak is, melyek alá
egy-egy társaság tagjai telepedtek és pár óra leforgása alatt
ínycsiklandó illatokkal, jókedvvel töltötték meg a teret.
Mivel mozogni és persze
drukkolni idén is sokan jöttek,
így volt bőven jelentkező a futballmérkőzésre, a 11-es rúgó
versenyre, tekére és pingpongra, hogy a klasszikus sportágaknál maradjunk.

Az egyéni erődemonstrációra pedig lehetőség nyílt sodrófa hajítás, gumicsizma dobás,
traktorgumi fordítás és rönkhajítás számokban.
Több mint tíz főzőcsapat
gondoskodott az elhasznált
energiák pótlásáról, köztük az
Örök Tinik csapata, amely több
száz lángos alapanyagának ledagasztásával melegített be.
Az erőpróbák végeztével,
rendhagyó módon a gutorföldei
TMK Rock Band szolgáltatott
zenét a levezetéshez. A levezetés módját pedig volt aki táncban, mások éneklésben és voltak, akik a finom vacsora mellett egy jó beszélgetésben találták meg.
Gellén Szilárd

Június harmadik szombatján benépesült a templom, a
régi iskola, és az új közösségi
tér, valamint a sportpálya is
Babosdöbrétén.
Szalai Attila plébános minden évben megszervezi a plébániához tartozó öt község közös családi napját. Idén hozzánk jöttek a szomszéd településekről.
A program reggel 9 órakor
misével kezdődött. Ezt követően a fiatalok az atyával a
sportpályán métáztak, a kicsiket várta a kézműves játszóház

a helyi asszonyok segédletével.
A felnőttek a templomban előadásokat hallgathattak.
Közben elkészült a finom
ebéd, amit közösen, jó hangulatban fogyasztott el minden
vendég és házigazda.
A délutáni program vetítéssel összekötött élménybeszámoló volt.
Szeretnénk megköszönni a
segítséget mindenkinek, aki
részt vett, és bármilyen módon segítette a nap lebonyolítását!
B.B.

Évek óta megrendezik a közös családi napot.
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Közösségi délután Baktüttösön Fehérbe öltözött Petrikeresztúr

Dr. Székely Jánost köszönti egy kisfiú.

A Gutorföldi Római Katolikus Plébánia Baktüttösön rendezte meg az első közösségi
cigány délutánt a hagyományteremtés szándékával. Az
összejövetelre a plébániához
tartozó hat településről (Baktüttös, Pusztaederics, Tófej,
Gutorfölde, Szentpéterfölde,
Csertalakos) érkeztek résztvevők.
A közösségi délután gitáros
szentmisével kezdődött, amelyet dr. Székely János megyés
püspök és Bognár István plébános celebrált.

Ezt követően kötetlen beszélgetésre került sor, majd dr.
Székely János meglátogatott néhány cigány családot, megáldotta otthonaikat, Tófejen pedig
megkeresztelt egy kisgyermeket.
A közösségi délutánon a
jelenlévők ingyenes ruhabörzén
válogathattak felnőtt- és gyermekruhák közül.
A vendéglátás sem maradt
el: gulyás, lángos, palacsinta
csillapította az éhséget.
A rendezvényt a hat falu
önkormányzata és a helyi Karitász támogatta.

A világ számos pontján
megszervezik a Vacsora Fehérben elnevezésű rendezvényt,
Petrikeresztúr ehhez a programötlethez csatlakozva idén
június 23-án harmadik alkalommal rendezte meg az eseményt. A római katolikus
templom kertje fantasztikus
fehér dekorációt kapott és több,
mint száz vendég tiszta fehér
ruhában ünnepelte együtt a
nyár egyik leghosszabb éjszakáját. A vacsora, a hideg ellenére, remek hangulatban telt.
Budapestről érkezett Kodachrome együttes (Méhes Adrián és
Jobbágy Bence) akusztikus koncertje szórakoztatta a vendégeket, Simon and Garfunkel dalokkal készültek az estre, maguk a zenészek is fehér ruhában
léptek fel.
Az idei évben is a Gyuri
Csárda hozta a svédasztalos va-

csorát, ahol a glutén érzékenyekre, a vegetáriánusokra
egyaránt gondoltak.
Az estet Borvári Lili polgármester asszony és Nagy Péter plébános közösen nyitotta
meg. Mindketten a közösség,
az emberi kapcsolatok fontosságáról beszéltek. Kérték a
vendégeket, hogy ne csak egy
ilyen remek este gyűljenek
össze, hanem teremtsenek lehetőségeket, beszélgessenek minél többet. Legyenek együtt barátokkal, rokonokkal, élvezzék
a nyarat, az együtt töltött időt.
A részvétel ingyenes volt
minden vendég részére. A program az EFOP-1.3.5-16-201600928 Társadalmi szerepvállalás erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében valósult meg.
Borvári Lili

Játékos szünidőköszöntés Kisbucsán
Több éves hagyomány, hogy
Kisbucsa Község Önkormányzata a Kisbucsa Községért
Közalapítvánnyal
együtt rendezi
meg a szünidőköszöntő gyermeknapot. Idén
június 23-án, Szalonnát sütöttek.
szombat délután sereglettek a nyossá lett tábortűznél enyhíthelyi fiatalok a kisbucsai IKSZT hették kellemes fáradtságukat.
előtti térre, hogy a szünidő első
Időközben nyárson sült szakalandjából kivegyék részüket. lonnával, kolbásszal pótolták
A szervezők most sem bíz- az elhasznált energiákat és lelták a véletlenre a közös mókát, ket melengető beszélgetéssel
hiszen játszóházzal, arcfestés- erősítették a közösség kapsel, ügyességi játékokkal várták csolatát.
az érdeklődő gyermekeket, eseZáró akkordként Zsongi botenként a szülőket és nagy- hóc vidám műsorral szolgált,
szülőket.
nem csak a gyermekeknek,
A délutáni közös játék he- majd ajándék lufit hajtogatott
vében megfáradt gyermekek és minden gyermeknek.
kísérőik a szintén hagyomáGellén Szilárd

Svédasztalos vacsora várta a résztvevőket.

Kitáncolták a májusfát
Hottó zalaszentmihályfai településrészén június 9-én került
sor a májusfa kitáncolására.
A résztvevőket Halász István polgármester-helyettes köszöntötte, majd a csonkahegyháti, a teleki, valamint a házigazda Kishottói népdalkör adott
műsort. A fellépést egy-egy
csokor virággal köszönték meg
a szervezők a szereplőknek.
Ezt követően került sor a
májusfa kitáncolására, majd
csülkös körömpörkölttel és lángossal kínálták a résztvevőket.
A májusfa kitáncolása bállal
zárult.

