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Petrikeresztúr,
Pátó-hegy

Petrikeresztúr,
Pátó-hegy

Immár második alkalommal
csatlakozott a község a Göcseji
Dombérozó programjához. Idén
már 24 faluban, településrészen
több, mint 40 esemény közül
válogathattak az érdeklődők. A
h -árom éve, a GöMagai Ágota,
csej Civil Társaság egyik ala-
pító tagja kezdeményezésére
életre hívott együttműködés
egyre színesebb és mind töb-
bekhez jut el a híre.

A nagylengyeli program
idén éppen a „domb ” -érozás de
rekán került megrendezésre,
hiszen július 18-án, szerdán
gyűltek össze a falubeliek, a
szomszédos településeken élők

Nagylengyelben is dombéroztak
és a Pest megyei Újlengyelből
érkezett vendégek. A délelőtti
program a Babosdöbrétéhez
tartozó, de nagylengyeli kötő-
désű és a falu határában fekvő
Kő-hegyen telt. A hegyi gazdák
ízletes, házi készítésű ételekkel
és italokkal kínálták a kikap-
csolódni és a természet közelé-
ben feltöltődni vágyókat. A
kóstoló után az érdeklődők
bejárták a gyönyörű panorá-
mával bíró területet, majd dél-
után „hegyen-tűzön főtt krump” -
ligulyás, illetve helyben termő
alapanyagokból készült ször-
pök várták a sétában megfáradt
és megéhezett vándorokat.

A nap további része a Szent
Domonkos templomban és az
épület kertjében, valamint a
Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász Szent Család Szociális
Központjában zajlott. Utóbbi-
ban kapott helyet Pozvai And-
rea bőrt -árgy- és népi játék

készítő, a Népművészet Ifjú
Mestere kamarakiállítása, ame-
lyet polgármesScheiber Ildikó -
ter nyitott meg.

Andrea a göcseji tájegység
ihlette kézműves alkotásaiból
állította össze a tárlat anyagát,

Sokan voltak kíváncsiak a rendhagyó templomi koncertre.
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A 2021-2027 közötti támo-
gatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető kör-
nyezet két olyan terület, amely-
re az Európai Unió több forrást
szán közölte az innovációs és–
technológiai miniszter Zala-
egerszegen -, az 1,4 milliárd fo
rint ráfordítással létesült hul-
ladékválogató üzem július ti-
zenharmadiki avatásán.

Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tuda-
tossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hul-
ladék keletkezzen.

Jövőnek szóló üzenet

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűl dr. Pálési képviselő,
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, , ZalaBalaicz Zoltán -
egerszeg polgármestere.

A és a3B Hungária Kft.
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműk -ödésével megvaló
sult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) pályá-
zatán 506 millió forint támo-
gatást nyertek el, a fennmara-
dó összeget önerőből finan-
szírozták ismertette– Nagy
Zoltán -, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

amelyben többek között tulipán
motívumos bőrtáskákat, nemez,
kukorica és gyékény felhaszná-
lásával készült tárgyakat, figu-
rákat és az egyedülálló göcseji
katolikus társasjátékot mutatta
be. Ez utóbbit testvérével,
Pozvai Szilviával együtt dol-
gozták ki és a kiállítás meg-
tekintése mellett, lehetőség volt
a játék kipróbálására is.

Szintén a Karitász épületé-
ben kapott helyet egy levendula
tematikára épülő kisebb ki -ál
lítás is. Ennek anyagát a szer-
vezők gyűjtötték össze, hogy
megmutassák: a nagy népszerű-
ségnek örvendő növény milyen
sokféle dísz- és használati
tárgyon megjelenhet színével,–
illatával jellegzetessé téve azo-
kat. A program a templomban
folytatódott, ahol Leblanc Győ-

ző, a Magyar Állami Operaház
magánénekese és szóTóth Éva -
lista, primadonna rendhagyó
nyáresti koncertet adott, ame-
lyet csodás hangjával Buzás
Krisztina ifjú tehetség vezetett
fel klasszikus dalokkal. A nagy
közönségsikert arató előadás
után a templomkertben nyílt
lehetőség levendula ízesítésű
sütemények és szörpök kós-
tolására.

A nap zárásaként pedig egy
estébe nyúló, különleges, „lé-
lekkerti beszélgetés” keretében
osztották meg gondolataikat
egymással a meghívott vendé-
gek és a spontán becsatlakozók,
göcseji értékekről, családról,
vallásról.

Köszönet minden segítőnek
és jövőre is várunk mindenkit
egy kis dombérozásra!

Scheiber Veronika

Nagylengyelben is dombéroztak

Lassan egy évtizede rende-
zik meg nyaranta a Hottói báb-
parádé névre keresztelt hétvégi
programot.

Az idei péntek 13.-i nyitó
estén Tasnádi István: Közellen-
ség című felnőtt előad -ását él
vezhették az érdeklődők a hot-
tói Magamura Alkotóműhely
lehengerlő előadásában.

A szombati napon három
előad -ással és kísérő progra
mokkal készültek a rendezvény
szervezői, a Magamura Alkotó-
műhely és a .Ziránó Színház
Első ízben A zöldszakállú ki-
rály című kesztyűsbábjáték
mintegy ötven percét izgul-
hatták végig a jelenlévő kicsik
és nagyok. Az izgalmakat idén
is fokozta a hottói bábparádé

Hottói bábparádé nyolcadik alkalommal

állandó vendége, a kiadós nyári
zápor.

Amint azt Varga Péter
Róbert, a Ziránó Színház ve-
zetője köszöntőjében elmondta,
nagyon örül, hogy idén is so-
kan kíváncsiak az eseményre és
külön öröm, hogy a rendez-
vényt nyolcadik éve kísérő eső
továbbra sem szegi senki
kedvét.

A nagysikerű előad -ást kö
vetően , a ZiránóPfeifer Zsófia
Színház hölgy tagja a kezde-
tekről és kicsit magánéletükről
mesélt.

Boráros Szilárd, a Magam-
ura Alkotóműhely vezetőjének
fejéből pattant ki az ötlet, hogy
tarthatnánk egy inspiráló szak-
mai napot, melyre meghívjuk a

hasonló műfajban tevékeny-
kedő kollégákat. Párommal
együtt mindenben támogattuk
az ötletet és első ízben saját
udvarunk adott otthont az ak-
kor „Banándobozos Bábpará-
dé névre hallgató szakmai dél” -
utánnak. Vincze Ferenc, Hottó
polgármestere azonnal meglátta
a kezdeményezésben a fantá-
ziát, így részben az önkor-
mányzat támogatásával a prog-
ram kikerült a falu lakossága és
a környékbeli látogatók elé –
meséli Zsófia.

Zsófia arról is mesélt, mi-
lyen régre nyúlik vissza isme-
retségük a Boráros családdal és
hogy valójában az ismeretség-
nek köszönhető, hogy a Zir -á
nó Színház tagjait is Hottóra
hozta a sors, ahol végül ma-

ga a színház is napvilágot lát-
hatott.

A délután folytatásában Lo-
vászi Edina zenekaraés szóra-
koztatta a közönséget egy báb-
játékos családi koncerttel. Záró
műsorként a Mesebolt Bábszín-
ház váltotta a zenés produkciót
Az égig érő fa című kesztyűs-
bábjátékkal.

Kísérő programként egész
délután a „Tekergőtér fantá” -
zianevű interaktív játszótér vár-
ta az érdeklődőket és nem ki-
zárólag a gyermekeket. A Tin-
taló Társulás jóvoltából egy
családi ügyességi játékkal is
megismerkedhettek a jelenlé-
vők és a Magamura Alkotó-
műhely jóvoltából bábkészítés-
re is lehetőség nyílott.

Gellén Szilárd

Telt ház előtt A zöldszakállú király.
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Már péntek 13-án megkez-
dődött a teskándi falunapok
programsorozata. A 22 órakor
induló bálon a hard-rock ked-
velői és mindenki más is jól
érezhette magát az igazi Fáraó
bulin.

Szombaton reggel focival
indult a műsor, majd ezzel egy-
időben készülődtek a főző ver-
senyen résztvevő csapatok,
akik ezúttal göcseji babos éte-
leket készítettek. Piedone elé-
gedett lett volna. Göcseji ba-
boskáposzta, babpörkölt, hagy-
más bab, ahogy Bud Spencer
szereti. Ezek mind szerepeltek
az étlapon.

Úgy tűnt, hogy az időjárás
nem fogadja kegyeibe a tes-

Programgazdag falunapok Teskándon

kándiakat, kétszer is menekülni
kellett a szakadó eső elöl. Az-
tán minden jóra fordult, mint a
mesében és semmi nem zavarta
a szikrázó napsütést és a
programokat.

A me-Szélrózsa Tánckör
zőségi és szatmári táncokkal
mutatkozott be. Feltűnően so-
kan vártak a műsorra. Németh
Ágnes is szerepelt a fellépők
között.

– Tavaly októbertől tánco-
lok rendszeresen – mondta a
teskándi polgármester. – Nincs
könnyű dolgom, mert ez egy
évtizedes múltra visszatekintő
tánckör. Viszont nagyon sze-
retem és szívesen veszek részt
a programokon.

Az has-Ezer Rózsa Kertje
tánc csoport először csak hob-
biként működött, de ezen na-
gyon hamar túlléptek. Országos
és nemzetközi versenyek győz-
tesei. Egy hónapja Pulában
világbajnoki címet és két
második helyet szereztek. A
csapatot a falunapon Bödör
Alexandra Horváth Eszterés
képviselték. Hatásos zene, szín-
vonalas előadás. Kizárólag
mosolygó arcokat lehetett lát-
ni a rendezvénysátorban. A
helybéli Szabó-Koronczi Noémi
retro slágereket énekelt, és
párja révén szombaton este
nagyon színvonalas tűzijáték
is volt.

Merics Niki operett slágere-
ket adott elő, majd következett
az országosan ismert Irígy Hó-
naljmirigy. Ha nem is a teljes
társaság, de Sipos Tomi, Papp
Feri, Varga Győző Uszkóés
Laci olyan dalokat csendítettek
fel, mint a Negró, a Nincs
Fuxa, Jáj, vagy az Origó.
Mindezt maximális telt házzal.
Ezt vers és a Kakaó Gengszter
Belehalokja követte. A legvé-
gén „Mindenki táncolt.”

Rengeteg érdeklődött von-
zott a terepjáró bemutató, ami
inkább egy igazi off - road
show volt a falunapon.

A hastánc sem hiányzott a programból.

– Az egész megyéből, Hot-
tóról, Bödéről, Bocföldéről és
Pákáról is érkeztek versenyzők
– tudtuk meg Csentericz Gá-
bortól. – A több mint évtizedes
múltú viadal feladja a leckét a
kihívásokkal teli vezetés ked-
velőinek. Két egymástól elkü-
löníthető szakaszt jelöltünk ki,
így gyorsasági és ügyességi fel-
adatok is szerepelnek a futa-
mokon. A két géposztály ver-
senyzőit külön értékeljük –
mondta befejezésül a szervező.

Több beszélgetésre nem ma-
radt idő, egymás után gördül-
tek a rajthelyre a terepjárók. A
kis kategóriában (1300 ccm-ig)
Bogár Richárd szerezte meg a
győzelmet ésZsiga Zoltán End-
rődi Boldizsár előtt. A nagyoknál
Román Norbert volt a legjobb,
aki testvérét, előz-Román Olivért
te meg. A 3. helyen Dömök Pé-
ter végzett. A viadal után pedig
kezdődhetett a nagy kaland. A pá-
lya lebontása után a közönség is
kipróbálhatta az off-road élményt.

Július 15-én, vasárnap ismét
foci következett. A IV. Tech-
noroll Kupa mérkőzésein Né-
meth Istvánra emlékeztek.

Ezután MC Hawer és Tekk-
nő Weekend, befejezésül a ze-
nekar fellépése zárta a sort.

z.t.

A Zalai Falvakért Egyesü-
letnek köszönhetően idén is
amerikai önkénteseket fogad-
hattak a falvak angol oktatás
céljából. A Learning Enterprise
program keretében összesen 11
főiskolás/egyetemista érkezett
hazánkba, köztük is.Teskándra

Ez a program kiváló le-
hetőséget nyújt az angol nyelv-
vel való ismerkedésre, tanulás-
ra és gyakorlására is. Az in-
gyenes órákra bárki jelentkez-
hetett kortól, nemtől és tudástól
független. Teskándon is a ki-
sebbektől az idősebb korosz-
tályig volt érdeklődés a helyi
önkéntes, Jared Gustafson
„óráira”. Miért is választja va-
laki azt, hogy belevág egy ilyen
nagy utazásba? Erre a kérdésre
is adott választ Jared.

– Egyetemi hallgatóként
már többféle programban részt

Önkéntes az óceán túloldaláról
vettem az Egyesült Államok-
ban és Hollandiában, ami az
angol nyelv oktatásában kap-
csolatos. Miután Hollandiában
végeztem a tanulmányaimmal,
nem szerettem volna egyből
hazatérni. Úgy éreztem, hogy a
Learning Enterprise program
kiváló lehetőség az angol nyelv
oktatására. Magyarországot
azért választottam, mert már
decemberben jártam itt turista-
ként és sok barátot szereztem.
Szerettem volna az ország töb-
bi részét is látni, nem csak
Budapestet.

Három héten keresztül lá-
togathatták az óráit az érdeklő-
dők az önkéntesnek. Bár sok-
nak tűnik ez az idő, hamar
elszállt az aktív órának kö-
szönhetően. Jared jól érezte
magát Teskándon, élvezettel
tanított és barátokat is szerzett.

Az amerikai önkéntesek Ma-
gyarország után Szlovákiában
töltöttek el szintén három
hetet.

Ha jövőre is indul a prog-
ram, Teskándon szintén lehet
számítani egy önkéntesre.

T.B.

Három héten keresztül oktatott Jared Gustafson.
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot

vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

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

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

� � �lakásbiztosítás már havi 1000 Ft díjért olcsó kötelező gépjármű teljes körű casco
utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások� � �

�Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
Autó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!�

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)�

Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány�

ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali�

hitelek intézése.
Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere,�

hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
Hitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely�

kereskedőnél!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND

„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!

Munkaidő: hétfőtől péntekig

Munkabér: megegyezés szerint

Tel: 30/2276-636

* Múltidézés Flam rajzaival

(2004.01.29.)

(2004.02.26.)

(2004.03.25.)

Reggeli mese

Viszonylatok

Jó füle van…

– És akkor a kiscica azt mondta, hogy rá sem bír nézni a
170 forintos tejre…

– Micsoda szerencsés maga, Lapiskáné. Magának nem kell
fogyókúrázia, és ez az istentelen gázár-emelés sem érinti…

– Hallotta, Kovács néni? A kormány csökkenti a gyógysze-
rek árát!
– Mit mond? Hogy megint választás lesz?...



HIRDETÉS
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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

Jelentős útfelújítások tör-
téntek az elmúlt időszakban
Zalaegerszegen, s újabbak is
indulnak majd. A Kossuth utcai

tömbbelsőben jelenleg parkoló-
kat alakítanak ki, így a gon-
dozási központ mögött tucat-
nyival több hely várja az autó-
sokat.

Az új beruházás adta az
ötletet, hogy összegzésre kér-
jük polgár-Balaicz Zoltán

mestert.
– A kormány 1,5 milliárd

forintot biztosított különböző
infrastrukturális felújításokra:
29 helyen zajlottak, zajlanak
munkák a városban. A 29
helyszínből a két legnagyobb
munka a városi sportcsarnok,
illetve a Keresztury Dezső
VMK előtti terület felújítása
lesz.

Balaicz Zoltán ezt követően
tételesen is felsorolta a már
befejezett, a folyamatban lévő,
s az ezután induló beru-
házásokat:

Megújuló utcák, terek Egerszegen

– 915 millió forintos beru-
házással elkészült a Zalaeger-
szeg - Nagypáli csomópont.

– 1,5 milliárd forintos ráfor-
dítással megépült a botfai kör-
forgalom, és onnan a 74-es út
zalaegerszegi szakasza a ha-
ranglábas körforgalomig.

– 350 millió forintos projekt
keretében a föld alatt futó köz-
művekkel együtt megújult a
teljes Rákóczi utca.

– 360 millió forintos beru-
házással elkészült a belső teher-
mentesítő út második szakasza.

– 227 millió forintos ráfor-
dítással október végéig teljesen
megújul az Arany János utca.

Az 1,5 milliárd forintos
infrastruktúra fejlesztési prog-
ram elemei:

– Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ előtti tér,
lépcsősor átépítése

– A sportcsarnok előtti tér
átépítése

– Kaszaházi úton a járda
felújítása (Kaszaháza)

– Az Arany János utca és a
Mártírok útja közötti új átkötő
út megépítése

– A Bíró Márton utcában az
áteresz átépítése az Avas-árkon
(Páterdomb)

– A Vizsla-árok bővítése
(Vizslapark)

– Járdaépítés Vorhotán
– A Vasút út keleti sza-

kaszának felújítása (Pózva)
– A Telekalja utcában bur-

kolatépítés (Ságod)
– Kossuth utcai tömbbel-

ső parkolójának burkolat-fel-
újítása

– A Takarékköz burkolat
felújításának harmadik üteme

– A Csörge utca felújítása
(Zalabesenyő)

– A Kinizsi utca felújítása
(Páterdomb)

– A Kinizsi utca 80. szám
előtt parkoló építése (Páter-
domb)

– A Toposházi út felújítása
(Bazita)

– A Mókus utca és a Köz-
társaság útja találkozásánál
parkoló építése (Kertváros)

– A Gyimes utcai parkoló
III. ütemének megépítése (Kert-
város)

– A Gyimes utca burkola-
tának felújítása a Köztársaság
utca és Általszegett utca között
(Kertváros)

– A Hegyalja utcai tömb-
belsőkben utak felújítása (Kert-
város)

– A Csilla utca felújítása
(Csács)

– Csácsi út burkolatának
felújítása csapadékvíz elveze-
téssel (Csács)

– A Mátyás király utca
felújítása (Kertváros)

– A Sport utca aszfaltbur-
kolatának felújítása az Anton
Kft. és több, a környéken mű-
ködő cég könnyebb megkö-
zelíthetőségét segítendő

– A FLEX „A” telephe-
lyénél, a Zrínyi úton található
parkoló bővítése

– Kerékpárút építése a Ber-
zsenyi úton a Ganzeg Kft. te-
lephelyének megközelítése ér-
dekében

– Az Andráshida utca és
Gazdaság utca közötti átkötő
útszakasz építése több, a kör-
nyéken működő cég érdekében

– A Bíbor utca korszerű-
sítésével útcsatlakozás a Forest
Hungary Kft. megközelítését
támogatandó

– Buszforduló létesítése az
Egervári úton a Schneider
Electric Kft. közelében.

Emellett 22 millió forintos
keretből megújul az Andráshida
utca, a Szenterzsébethegyi út
felújításának első ütemére pe-
dig 45 millió forint támogatást
biztosított az állam. Debrecen
után az országban második
helyszínként intelligens gyalog-
átkelő rendszer, vagyis „okos
zebra” segíti a biztonságos át-
kelést a Platán sor - Dózsa
György utcai csomópontnál, és
a tehermentesítő út - Vágóhíd
utca kereszteződésében is.

Zajlik az Arany János utca felújítása.

Közép-Zala
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Első alkalommal, ám min-
denképpen hagyományteremtő
szándékkal, egy hétre művész-
teleppé alakult közösségiTófej
háza. és TófejBuday Mihály
Község Önkormányzata, mint a
rendezvény szervezői, egy nyi-
tott alkotóműhellyel várták a
képzőművészet világába bete-
kinteni vágyókat.

Az egyhetes program célja
tehát a képzőművészet és az
emberek számára találkozási
pontot teremteni, ahol elérhető
közelségben ismerkedhetnek
meg a festmények születésével
a helyiek és környékbeliek.

A július 20.-i megnyitón
Buday Mihály köszöntötte a
jelenlévőket, majd Horváth
Zoltán, Tófej község polgár-
mestere megnyitotta a rendez-
vényt. A megnyitón fellépett a
Napsugár Hastánccsoport és a
helyi .Szivárvány Dalkör

Buday Mihály festőművész
hét kollégáját hívta meg, sza-
vaival élve „a jó csapatot ne
cseréld le” elvén olyan barátait,

Első Tófeji Nemzetközi Művésztelep
akikkel korábbi rendezvénye-
ken is dolgoztak már együtt.

A zalai táj és Tófej szűkebb
környezete sok festőművészt
inspirált, így a helyi harangláb
és egy valaha szebb időket is
megélt téglaépület is vászonra
került. Az inspiratív környeze-
ten túl a szervezők minden nap-
ra készültek egy kis program-
mal, melyek minden bizonnyal
hozzájárultak az alkotások
megszületéséhez.

Ennek megfelelően szom-
baton este a KISZÖV szenior
néptánccsoport műsorát néz-
hették meg a jelenlévők. Vasár-
nap a iro-Kis Hétrét Együttes
dalmi műsorát élvezhették a
művészek, mely keretein belül
megzenésített formában adtak
elő irodalmi műveket. Az új
hetet sporttal indították a mű-
vésztelep vendégei és a helyi
tekecsapattal egy döntetlenben
ki is egyeztek.

Szerdán utazott aLendvára
művész társaság, ahol kis ba-
rangolás után a Hetés tájegy-

ségben található Barátság Park-
ban várták őket terített asz-
tallal. Mint azt Balogh István
festőművész kiemelte, min-
dennél többet ért a festői
környezetben elfogyasztott ebéd
és a helyiekből sugárzó sze-
retet.

27.-én zárta kapuit a mű-
vésztelep, de ez egyben a
program kapcsán készült és a
művészek által korábban ké-

szített festmények kiállításának
megnyitóját is jelentette.

Buday Mihály a rendezvény
kapcsán elmondta, érdeklődők
folyamatosan érkeztek, tehát a
rendezvény elérte célját és már
a jövő évi folytatás is körvo-
nalazódni látszik. A helybéli
vendégszeretetről, a kísérő
programokról pedig elismerően
nyilatkozott.

Gellén Szilárd

A művésztelep záróműsorán Farkas Alexandra is fellépett.

2018. július
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Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkult -úra reneszánszát me
gyénkben.

Minap a Gyenesdiási Bor-
napok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többek között
Manninger Jenő országgyűlési

Hagyományőrzés és kultúra

képviselő. , aPácsonyi Imre
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról be-
szélt, megemlítve, hogy a Gye-
nesdiási Bornapok gazdag prog-
ramsorozata jelentősen hozzá-
járul ennek népszerűsítéséhez.

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

Miután a göcseji dombéro-
zó keretében gyalogtúrát szer-
veztek két alkalommal a bödei
energiadombra, ami a részt-
vevőknek tökéletes feltöltődést
jelentett, a későbbiekben a bö-
deiek ezt az összegyűjtött ener-
giát felhasználhatták a július
utolsó szombatján megrende-
zett falunapon.

Az önkormányzat számos
színes programmal készült,
hogy jó hangulatban teljen a
délután. A gyermekeket óriás-
csúszdával, légvárral, csillám-
tetoválással, lufihajtogatással
várták, a bátrabbak a rodeóbi-
kát is kipróbálhatták és teqball
bajnokságra is lehetett nevezni.
Főzőversenyt hirdettek meg,
amelyen négy csapat indult.
Fontos szabály volt, hogy a
főzés során egy füstölt csülköt
fel kellett használniuk a neve-
zőknek, amit az önkormányzat
adott a hozzávalókhoz, így
baboscsülök, bajorcsülök, pin-
cepörkölt, vadpörkölt ételeket

Falunapot rendeztek Bödén

Az EFOP-3.9.2-16-2017-
00050 – Humán kapacitások
fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében
elnevezésű pályázat keretében
Letenye Város Önkormányza-
ta négy éven át ösztöndíjat
adományoz a tehetséges, de
nehéz körülmények között
élő általános iskolai tanulók
számára.

Az első alkalommal az
ösztöndíjat Letenye Város
Önkormányzata a 2018/2019-
es tanévre vonatkozóan biz-
tosítja, 10 hónapon keresztül,
a tanév szeptemberétől júniu-
sáig terjedő időszakra.

Pályázni egy tanévre (10
hónapra) szólóan lehetett. Egy
tanuló több (akár négy) tan-
évben is pályázhatott.

Az ösztöndíjra az az álta-
lános iskolai 4., 5., 6., 7. év-
folyamos tanuló pályázhatott,
aki a projekt által lefedett
területén él, és bejelentett lak-
címmel is rendelkezik az
érintett 34 település valame-
lyikén. A pályázaton való
részvételnek nem feltétele,
hogy a projekttel érintett álta-
lános iskolába járjon a tanuló.

Tehetség ösztöndíj program
A projektterület települései:
Tófej, Pusztaszentlászló, Pusz-
tamagyaród, Szentliszló, Bu-
csuta, Oltárc, Várfölde, Bá-
nokszentgyörgy, Borsfa, Val-
konya, Petrivente, Fityeház,
Murakeresztúr, Molnári, Sem-
jénháza, Tótszerdahely, Tót-
szentmárton, Becsehely, Lete-
nye, Zajk, Kistolmács, Mura-
rátka, Csörnyeföld, Murasze-
menye, Kerkaszentkirály, Tor-
nyiszentmiklós, Szécsisziget,
Tormafölde, Szentmargitfalva,
Kiscsehi, Maróc, Lispeszent-
adorján, Lasztonya, Bázake-
rettye.

A pályázat beadási határ-
ideje június 15-én lejárt. A Te-
hetség Ösztöndíj Program
Ösztöndíj Bizottsága ezután
ült össze, hogy döntsön a pá-
lyázatokról. A bizottság dön-
tése értelmében 2018 szep-
temberétől 15 telep -ülés 38 ta
nulója részesülhet a támo-
gatásban.

Az ösztöndíj összege havi
8000 Ft.

Az ösztöndíj összegét a
szülő, gondviselő banksz -ám
laszámára utalja Letenye Vá-
ros Önkormányzata.

készítettek. Az önkormányzat
csapata főzte a vadpörköltet,
amivel később mindenkit meg-
vendégeltek. A 40 kg vadhúst a
helyi Ján-völgye Vadásztársa-
ság biztosította.

Délután veterán autókat ál-
lítottak ki a Zalaegerszegi Ve-
terán Autóklub jóvoltából. Kéz-
műves vásárt tartottak, amelyen
különböző kézzel készített
dísz- és használati tárgyakat és
fűzkosarakat lehetett vásárolni.

A sportpályán mindeközben
a barátságosBöde-Becsehely

mérkőz -ést lehetett megtekinte
ni. A kulturális programok
megkezdése előtt a rendez-
vénysátorban polgárUjj Tibor -
mester köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd szólt néhány szót a
fejlesztésekről, hiszen felújítot-
ták az úthálózatot Bödén. Azt is
elmondta, hogy szeretné, ha a
fejlesztések, törekvések a falu
lakói számára azt jelentenék,
hogy a közösséget mindinkább
összetartsák. Mindenki úgy
érezze, hogy jó itt élni és sze-
retné, ha ezt a település nap-
jának ünneplése is megerősíte-
né. Majd kihirdette a főzőver-
seny győzteseit, akiknek aján-
dékot adott át.

Ezután megkezdődtek a
kulturális programok. Először a
helyi lépett felKovács Anikó –

ritmikus táncgimnasztikát adott
elő , majd a– Teskándi Pa-
csirták léptek színpadra. Őket
követte a ,bödei tánccsoport
ABBA zenére táncolva, majd
ismét Kovács Anikó követke-
zett népdal előadással. Őt kö-
vette a színpadon az Iglice
néptánccsoport, majd a döbré-
tei dalkör. A színpadon láthat-
ták még a Cserta Néptánc-
együttest Ezer Rózsaés az
Kertje hastánccsoportot.

Este fél nyolctól lépett fel
Postás Józsi, kilenc órától pe-
dig az R-Stone-t láthatta a
közönség a színpadon. Befeje-
zésül a bálon folytatódott a
szórakozási lehetőség, amelyen
a zenét a Fantasy Duó szol-
gáltatta.

Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Sikere volt a rodeóbikának.

Színpadon a Teskándi Pacsir-
ták.
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Valljuk be őszintén, ami nagy-
anyáinknak egyszerű étel volt,
azok nagy részének mi, mai há-
ziasszonyok neki se merünk áll-
ni… Keressük és sorra találjuk
a kifogást, kicsi a konyhám, nin-
csenek jó lisztek, nincs időm,
nem vagyok elég ügyes… Így va-
gyunk a házi rétes nyújtásával is.

– Mi magunk szervezők sem
gondoltuk volna, hogy ekkora si-
kere lesz a programunknak, mely-
lyel az idei Dombérozó prog-
ramsorozatához kapcsolódtunk
– fogalmaz Teskánd polgár-
mestere . – A tes-Németh Ágnes
kándi Kemence Házban tartott
rendezvényünknek azt a címet
adtuk, hogy rétes nyújtás alap-
fokon. Nem titkolt szándékunk
volt, hogy az érdeklődőknek meg-
mutatjuk mennyire egyszerű
rétest nyújtani. Persze ehhez az
kell, hogy az alapanyagok, a

Rétes nyújtás alapfokon
Dombérozós teskándi terítéken: szilvás, mákos, túrós, káposztás

A nyújtás hozzáértést követel.

liszt kiválasztásától kezdve, a
dagasztásig mindent megmu-
tassunk.

Teskándon azonban nem előz-
mény nélküli a konyhai tudo-
mányok, a nagyanyáinktól el-
lesett fogások tanulása, Geren-
csér Rudolfné, Magdi néni ve-
zetésével több éven keresztül
tartottak főzőtanfolyamokat.

– Ezeken többször is szere-
pelt a rétes, így magam is itt, il-
letve nagyanyámtól tanultam
meg, lestem el a fogásokat –
mondja a polgármester, aki ma-
ga vállalta a nap folyamán a be-
mutatót. Természetesen voltak
szorgos segítők is – Salamon
Fe-rencné, Lukács Józsefné,
Vass Jánosné helyi asszonyok
sze-mélyében.

– Mi a titok? Az nincs. Jó
minőségű liszt kell, zsír és sós
langyos víz. Aztán jól ki kell

dolgozni a tésztát, hogy szinte
alálisztezés nélkül sem ragad-
jon előbb a tál oldalára, majd a
gyúródeszkára. Aztán melegen
kell pihentetni, én melegített lá-
bossal fedem le, miután meg-
kentem melegített zsírral a te-
tejét. Aztán ismét zsírozzuk és
rétesnyújtó abroszon mehet a
nyújtás.

A programra sokan voltak
kíváncsiak és nem csak nézni le-
hetett a műveleteket, hanem ki
is lehetett próbálni a nyújtást.

– A kezdés előtt már egy
adagot ledagasztottunk, hogy
mindjárt lehessen kóstolni is –
mondja Németh Ágnes. – Tú-
rós és tökösmákos készült el
délelőtt. Az egyik helyiségben
pedig egy korábbi réteskészítés
fotóit vetítettük le.

A bemutató során aztán ké-
szült még káposztás, meggyes-
túrós, almás és szilvás rétes is.
Voltak érdeklődök Keszthelyről

és egy zalaegerszegi család pe-
dig azért jött, hogy az éppen
Madridban élő lány és unokák
megtanulhassák a régi magyar
népi étek elkészítését. Ők a
Göcseji Dombérozó program
kínálatából választották a tes-
kándi rendezvényt.

A nap során a rendezők és a
vendégek nem csak közösen
készítették a rétest, de recep-
teket, ötleteket is cseréltek. Mi-
től lesz még jobb a tészta, mi-
lyen töltelékkel lehet még ízle-
tesebbé tenni, mikor kell a tész-
tára morzsát szórni, hogyan te-
gyük rá a túrót… És nem utol-
só sorban mi legyen a tészta
végével. S ha már főztek, sü-
töttek akkor szóba került egy
sor más, régi étel is. A program
végére már tervbe is került egy
dödöllenap, gánica program
vagy éppen lángos készítési be-
mutató.

-n-
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255.900 Ft255.900 Ft

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

Június utolsó hétvégéjén,
egy kiadós éjszakai eső száradó
nyomain várta az indulás pil-
lanatát a kalandvágyó nemeshe-
tésiek egy kisebb csapata.

Egy régóta tervezgetett ba-
latoni kerékpártúra első lépései
voltak ezek és a társaság min-
den tagja izgatottan nyújtotta át
kerékpárját .Pádár Andrásnak
Az újdonsült falubeli fiatalem-
ber ugyanis vállalta, hogy saját
terepjáróján Gyenesdiásig viszi
a kétkerekűeket, így a forgalmas
főutakon nem kell senki épségét
kockára tenni. Az első ízben meg-
valósuló túrát az Összefogás
Nemeshetésért Alapítvány pénz-
beli támogatással segítette.

Egy népszerű strand parko-
lójából indult útnak a tíz kerék-
pár, összesen tizenegy fővel, hi-
szen a legfiatalabb csapattag, a
háromesztendős idén mégElla

A Balatonnál kerékpároztak

nem saját bringájával vágott
neki a kalandnak.

Úti célként je-Badacsonyt
lölte ki a társaság és a legva-
dabb számítások szerint is az
ebédet már a célállomásnál fo-
gyaszthatja a csapat.

A társaság minden tagja al-
kalomszerűen hódol a kerékpá-
rozás örömének, így az első ki-
lométerek a Balaton karnyúj-
tásnyi közelségében máris ma-

radandó élményt okoztak. Ilyen
formában találkozni az ébrede-
ző tóparttal, a zsúfolt autóutak
helyett egy nyugodtabb szálon
fűzni a kilométereket, bizony
nagy újdonság még a legidő-
sebb kerékpárosoknak is. Tud-
niillik a tinédzser korú Takács
Dorinától kezdődően a csapat
korfája a tiszteletbeli korhoz
közelgő, ám mindig kaland-
vágyó Varga-családig terjed.
Ezen a túrán nincs sietség, ver-
sengés, ám a könnyed tempó al-
kalmat teremt meglátni és meg-
csodálni amit a folytonos roha-
nás közben nem lehet. Kis pi-
henőkkel és végig tartó beszél-
getéssel, vidáman gurul be a
kerékpárosok csapata az egyik
legszebb balatoni településre,
Badacsonyra.

Az ebédnek az időpont te-
kintetében és a kerékpárosok
ébredező étvágya tekintetében
is ideje volt már. Aztán a jó

hangulatú közös ebéd után kis
szabadprogram következett, így
voltak akik a mólón nézelődtek
még kicsit, míg mások egy finom
kávé mellé ültek le és élvezték
a Balaton nyári lüktetését.

A visszaút már mondhatni
rutinból ment, de látnivaló
most is akadt, hiszen az
ezerarcú táj máshogy fest mi-
kor a nap magasan jár és
megint máshogy, amikor még
csak a reggeli párát szárítja a
nemeshetési kalandorok előtt. S
ha már nyár és lüktető tópart,
akkor érdemes a vonyarcvas-
hegyi sörfesztiválra is betérni
kicsit.

Jó társaságban repül az idő,
nem csoda hát, hogy a nagyjá-
ból hetven kilométert teljesítő
csapat még a vacsorát is a ma-
gyar tenger mellett fogyasz-
totta, miközben már a jövő évi
ismétlés terveit szőtték.

Gellén Szilárd

A nemeshetési bringások.
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