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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeire em-
lékeztek . ANagylengyelben
délelőtti ünnepi szentmise után
az önkormányzat és a helyi ci-
vil szervezetek képviselői ko-
szorúkat helyeztek el a Hősi
emlékműnél.

Ezután a faluházban rövid
műsorral emlékeztek meg a
62 évvel ezelőtt történtekről.
Scheiber Ildikó polgármester

1956-ra emlékeztek
beszédében a megrázó esemé-
nyekre és '56 ifjú hőseire em-
lékezett. A nagylengyeli gye-
rekek, Bolla Dóra, Horváth
Ádám, Horváth Elina Szabóés
Csenge pedig versekkel eleve-
nítették fel a forradalom és sza-
badságharc történéseit. A meg-
emlékezést filmbejátszások és a
témához kapcsolódó könyvek,
újságcikkek tették teljessé.

S.V.

A megemlékezés résztvevői a Hősi emlékműnél.

„Eleink úgy tartották, hogy
ahol a szelídgesztenye jól érzi
magát, ott jól lehet élni. Ne-
meshetés pont egy ilyen hely” –
emelte ki , aMagyar Kálmán
falu polgármestere a nyolcadik
Nemeshetési Gesztenyefesztivál
megnyitóján. Az idei ünnepsé-
gen is több száz érdeklődő
talált kellemes kikapcsolódási
lehetőséget a zalai falucskában.

A mostani őszre jellemző
felhőtlen, nyárias időben már
kora délutántól várták a láto-
gatókat a rendezvény szerve-
zői, az Összefogás Nemeshe-
tésért Alapítvány Nemeshe-és
tés Község Önkormányzata.

Hagyománynak számít, hogy
a rendezvényt a Zalaegerszegi
Fúvószenekar nyitja meg, a

A nemeshetési gesztenyés üzenete
Fesztivál – immár nyolcadszor

település több utcáján végigha-
ladva majd visszatérve a ren-
dezvény helyszínéhez, ahogy
ez most is történt.

Magyar Kálmán, a település
polgármestere köszöntötte a
jelenlévőket, majd beszédében
a helyi csemegék kóstolására
bíztatott mindenkit. Kiemelte, a
négy éve telepített kétszáz
csemetéből álló ültetvény idén
már mintegy húsz kilónyi kós-
tolót termett.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő is tiszteletét tette
az eseményen és néhány mon-
datban köszöntötte az érdeklő-
dőket, illetve elismerően nyi-
latkozott a rendezvénnyel kap-
csolatban.

Zoltán Erika és táncosai a nemeshetési gesztenyefesztiválon.
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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

A nemeshetési gesztenyés üzenete
Fesztivál – immár nyolcadszor

Tódor Szabolcs plébános
beszédében szintén méltatta a
rendezvényt, kiemelve annak
pozitív közösségi hatását. Egy-
ben köszönetét fejezte ki a ne-
meshetési templom tetőszerke-
zetének felújítására irányuló
adománygyűjtésért, melyet tom-
bola, illetve a friss finomságok
vásárlásával támogathattak a
jelenlévők.

A nap kulturális blokkja
nagyon színesre sikerült, tele
hírességekkel. Elsőként az Or-
feum Vándorszínpad operett
műsorát láthatta a közönség,
majd egy igazi „nagyágyú”,
Zoltán Erika érkezett a gesz-
tenyefesztivál színpadára. A ze-
nés etapot a humor világa vál-
totta előadásá-Maksa Zoltán
ban, aki jócskán próbára tette a
közönség rekeszizmait. Vége-
zetül az egykor a helyi bálokat
szolgáltató, immár Retro Com-

pany névre hallgató formáció
zárta a műsort.

A fesztiválon most is több
üstben készültek a tartalmas
egytálételek, asztalszám sora-
koztak a sütemények és idén is
lehetett kóstolni helyi borokat a
gazdák jóvoltából. Persze a fő
attrakció, a rendezvény múzsá-
ja, a gesztenye is várta az
ínyenceket.

Bár korunkban a gesztenye
nem éli fénykorát, érdemes
mégis példaként tekinteni a ne-
mes növényre. A világ rapid
módon változik és amint az
idős ember, úgy a több tíz-,
esetenként több száz éves fák is
nehezen alkalmazkodnak a
megannyi változó hatáshoz.

Mégsem döntöttek úgy,
hogy feladják és gyökerestől a
földre vetik magukat. A nemes-
hetési szelídgesztenyés él és
fenntartja a helyet a sarjaknak.

Gellén Szilárd

Idén második alkalommal
került sor a elszár-Tófejről
mazottak találkozójára, amin
több mint 80 fő vett részt. A
szervezők körültekintőek vol-
tak az időpontválasztásban is,
hiszen a halottak napja előtti
hétvégére ütemezték a talál-
kozót, így lehetőség adódott a
távolabbról érkezők számára,
hogy összekössék a programot
a megemlékezéssel és gyertyát
gyújthassanak itt nyugvó hoz-
zátartozóik sírjánál – tudtuk
meg Lakatos Györgytől.

Elszármazottak találkoztak Tófejen

A program a vasárnapi
szentmisével kezdődött, majd
ünnepélyes koszorúzással foly-
tatódott a világháborús hősök
emlékművénél. Az emlékműnél
Lakatos György alpolgármester
köszöntötte az egybegyűlteket,
majd – a „Kincs-Tóth Nóra
kereső” Általános Iskola 7 osz-
tályos tanulója – Bornemissza
Endre: Kötődések című versét
szavalta el. Ezt követően Bog-
nár István plébános osztotta
meg idevágó gondolatait a je-
lenlévőkkel. A program a fa-

luházban folytatódott Horváth
Zoltán polgármester köszön-
tőjével.

Az ünnepi ebéd után a helyi
Szivárvány Dalkör szórakoz-
tatta retro slágerekkel a zalai
település egykori lakóit. A dél-
utáni műsor további fellépői-
ként tag-Pál Kriszti Acoustic
jainak műsora aratott nagy
sikert.

Tóth Nóra verssel fogadja az elszármazottakat.

Az estébe nyúló beszélgetés
alatt digitalizált régi tófeji ké-
pek projektoron történő nézege-
tése idézte fel a régi emlékeket.

Közös múltidézés a rég nem
látott ismerősökkel, remek tár-
saság és hamisítatlan tófeji, szí-
vélyes vendéglátás tette mara-
dandó, szép emlékké az együtt
töltött időt.

Gellén Szilárd

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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
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Hűvös őszi reggelre ébred-
tünk október 14-én. Települé-
sünk utcáin még ki sem huny-
tak a közvilágítás fényei, mikor
szorgos bakancsok léptei hal-
latszottak a harmatos fűben.
Mire a falu lakossága felébredt,
már hosszú kocsisor állt Pet-
rikeresztúr főutcáján. A jelen-
ség nem ért senkit meglepe-
tésként, hisz a korábban gondos
kezek által kitáblázott és piros-
fehér szalagokkal feldíszített
utcák hírül vitték: ezen a va-
sárnapon ismét főszerepben
lesz a természetjárás, a telje-
sítmény, valamint a gyaloglás.

57 településről összesen
315 lelkes túrázó, köztük egé-
szen kicsitől a sok vidéket be-
járt nagyokig érkeztek Petri-
keresztúrra, hogy igazolófüzet-
tükkel a kezükben útnak in-
duljanak a Pálóczi Teljesít-

57 településről érkeztek…
Pálóczi Teljesíténytúrák Petrikeresztúron és környékén

ménytúrák valamelyikén. A ta-
valyi nagy sikerre való tekin-
tettel idén is úgy gondoltuk,
hogy túrázóinknak megmutat-
juk azt a kincset, amiben élünk
és nap mint nap körülvesz ben-
nünk. Négy távon is volt le-
hetőség nevezni: 10 és a 40
km-es túraútvonalunk érintve
Iborfiát Patóhegyenhaladt a ta-
lálható – Füle-család birtoká-
ban lévő – „Füle-pincéig”, ahol
résztvevőink találkozhattak a
20 és 30 km-es útvonalon ha-
ladó túratársaikkal. Itt helyi
asszonyok által szorgosan ké-
szített zsíros- és vajaskenyeres
tálcák várták az érkezőket, fris-
sítőként pedig gőzölgő tea és
helyben termett gyümölcsből
készített pálinka szolgált.

Kis pihenő után a jelzéseket
követve ismét Petrikeresztúron
találta magát a túrázó. A gon-

dosan karbantartott sportpá-
lyánál búcsúzott el a 10 km-es
távon indulók gyalogló serege,
hisz az ő utuk visszavezetett a
célul kitűzött kultúrházhoz. A
többiek érintveGyőrfiszeget

továbbhaladtak irá-Barlahida
nyába, ahol helyi segítőnk me-
leg szeretettel és kérésre forró
kávéval várta az ideérkezőket.

Ezt követően a barlahidai
tavak partján haladva jutottak
el az ötszáz évesre becsült Rá-
kóczi tölgyhöz, majd a legme-
részebbek érintve aParaszát
kustánszegi tájháznál érvénye-
síthették az eddig megtett távot.
Ugyanis aki a térképen meg-
jelölt pecsételő helyek mind-
egyikére eljutott, a célban a tel-
jesítménytúra hivatalos logójá-
val és a teljesített távval ellátott
kitűzőt vehette birtokába.

A többi útvonalon tovább-
haladók eljutottak a gesztenye-
fákkal tarkított vörösszegi sző-
lőhegyre, a többfelekezetű
templomáról ismert Pálfiszeg-
re, továbbá a mesébe illő há-
zairól híres .Gombosszegre
Győrfiszegre még egy pecsét
erejéig visszatértek túrázóink,
ahol helyi segítőink biztató
szavaikkal lelkesítették az át-
haladókat. A célban hatalmas
üstben elkészült paprikás-
krumpli várta a megfáradt
túrázókat.

Kioldott cipőfűzők, kigom-
bolt ingek, kissé elfáradt, de
elégedettségtől mosolygó arco-
kat látva zárásként csak annyit
mondanék: köszönöm minden
résztvevőnek, hogy jelenlétük-
kel színesítették és öregbítették
a Pálóczi Teljesítménytúrák
hírnevét! A legnagyobb köszö-
net pedig annak a segítő csa-
patnak jár, amelynek tagjai nél-
kül mi, szervezők nem tudtuk
volna ezt a napot megvalósítani!

Németh Zsófi tollából

Főszerepben volt a természetjárás.

Fotó: Várnai TiborFotó: Várnai Tibor
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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.

Szeptember 26-27-én került
sor a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer (KSZR) regioná-
lis találkozójának megyeiZala
programjára. A szakmai meg-
beszélésre negyedévente kerül
sor, ahol a zalaiak mellett Ba-
ranya, Somogy Tolnaés megye
megyei könyvtárainak vezetői
és könyvtárosai képviseltetik
magukat. Az első napi tanács-
kozásnak a nagylengyeli Falu-
ház, illetve Nagylengyel Könyv-
tári, Információs és Közösségi
Hely, mint a KSZR-be tartozó
intézmény adott helyet.

Scheiber Ildikó polgármes-
ter és Kocsisné Egyed Zsuzsan-
na könyvtáros mutatta be a
települést és a könyvtárat, illet-
ve a csoport rövid sétát tett a
falu szabadidős parkjában és a
gyógynövény kertben. Ezután
kezdetét vette a szakmai prog-
ram, amelynek keretében a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, valamint a résztvevő
megyék ellátási körzetébe tar-
tozó nyilvános könyvtárak
megállapodási szerződéseit vizs-
gálták felül.

Ezt követően az egyre meg-
határozóbbá váló minőségbiz-
tosítási téma következett, szin-
tén a kistelepülési könyvtári

„Négymegyés” találkozó
– a kistelepülési könyvtári szolgáltatások fejlesztéséért

ellátás tekintetében. A szakmai
program könnyed lezárásaként
késő délután a résztvevők a
zalaegerszegi Elf Kisüzemi Sör-
főzde kézműves italkülönleges-
ségeivel ismerkedhettek meg. A
második nap Alsónemesapáti-
ban Pereszteginézajlott, ahol
Cziráki Katalin, a község veze-
tője és könyv-Krápicz Lászlóné
táros köszöntötte a résztvevő-
ket. A vendégek megtekintették
a Bodza-tanyát, ami egy turisz-
tikai célokat szolgáló faházikót,
kiskertet és játszóteret takar –
amelyek kellemes természeti
környezetben helyezkednek el.

A szakmai program magját
a KSZR elmúlt 5 évben nyúj-
tott szolgáltatásainak értékelése
és a további fejlesztési lehető-
ségek adták, továbbá az adat-
védelmi irányelvek áttekinté-
sére került sor. Utóbbi azért is
lényeges, mert májustól szük-
ségszerűvé vált a GDPR (az
Európia Unió új Általános
Adatvédelmi Rendelete) gya-
korlatba való átültetése a kiste-
lepüléseken is. A kétnapos zalai
tanácskozás nem az utolsó volt
az évben, november végén Ka-
posváron találkoznak ismét a
bibliotékák szakemberei.

S.V.

Könyvtárosok a nagylengyeli könyvtárban. Középen Kiss Gá-
bor a DFMVK igazgatója, jobbján Scheiber Ildikó polgármester,
a kép jobb szélén Kocsisné Egyed Zsuzsanna könyvtáros.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2005.01.27.)

(2005.02.10.)

(2005.02.24.)

Hárommillióan létminimum alatt

Gyurcsány-patika

Kettészakadt ország

– Látom, szomszédasszony, maga azért javítja a statisztikát,
mert százas égővel világol.

– Ott volt a hosszú nyár, Rozi néni. Igazán száríthatott volna
egypár gyógyfüvet a nyavalyáira, és most nem sírna itt ne-
kem a gyógyszerár miatt!...

– Nekünk többé nincs közös platformunk, Kovácsné. Magá-
nak az Orbán-beszéd tetszett jobban!

2018. október
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Babosdöbrétén az önkor-
mányzat kivételes napot ren-
dezett a szépkorú lakosok szá-
mára október 13-án szombaton
a faluházban.

A polgármester asszony,
Szinayné Csarmasz Bernadett
szívélyesen köszöntötte az idő-
sebb korosztályt az összejö-
vetelen. Köszöntőjében kife-
jezte minden tiszteletét az idős-
korúak felé, amely magában

Idősek napja Babosdöbrétén

foglalja az elfogadásukat, tá-
mogatásukat, szeretetüket és
kiemelte, hogy az idős kor-
osztály mennyire megbecsült
tagja a közösségnek. Azt is el-
mondta, hogy bármikor számít-
hatnak segítségre az önkor-
mányzattól, a közmunkások kész-
séggel mennek ki hozzájuk és a
téli időszakra való felkészülés-
ben az önkormányzat tűzifával
támogatja a rászorulókat.

Luczi Jenő gellénházi őrs-
parancsnok tartott előadást az
időseket fenyegető csalók el-
leni védelemről. Hasznos taná-
csokat adott a bűncselekmé-
nyek megelőzéséhez és saját
biztonságuk növeléséhez, amely
a megfelelő óvatossággal és
körültekintéssel nagymértékben
elősegíthető.

A közös vacsorát megelő-
zően a Babosdöbrétei Dalkör
szerepelt. Idősekhez szóló da-
lokkal és versekkel léptek a
közönség elé.

A hívogatóan megterített
asztalokon pogácsa, üdítők és
bor fogadta a megközelítőleg
ötven vendéget. A szalvéta alatt
a helyi Hagyományőrző Egye-
sület részéről egy doboz bonbont
találhattak a látogatók. A válto-
zatos főételt és a süteményeket
a falugondnok és a közmun-
kások készítették a vacsorához.

A vacsora után harmoni-
kával kísért tánccal és kö-
zös énekléssel folytatódott az
összejövetel.

T.T.

A Babosdöbrétei Dalkör előadása.

A elő-Göcseji Múzeum
adássorozatot szervezett Göcsej
beszélő tárgyai címmel a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja kere-
tében. Az előadások célja, hogy
felhívja a közösségek figyelmét
a még fellelhető néprajzi em-
lékanyag megőrzésére és a te-
lepüléseket látogatva beszélje-
nek az emberekkel a göcseji
falvakban gyűjtött tárgyakról és
az épített örökségről, hogy a
házakat próbálják megmenteni.

Az előadássorozat négy ál-
lomása közül az elsőt a hottói
faluházban tartotta meg az
előadó, etnográfusMarx Mária
október 11-én.

Összesen négy portával sze-
retnék bővíteni a falumúzeu-
mot. Nemcsak az épületek
megjelenítése fontos, hanem
gondoskodni kell a korhű be-
rendezésről is. Az előadáson
elsőként a középületek közül a
csárda és a vegyesbolt került
szóba, amelyet Pusztaapátiból a
20-as évekből származó búto-
rokkal rendeznék be. A máso-
dik épület, amivel bővíteni sze-

Utazó múzeum Hottón
retnék a falumúzeum házainak
sorát, az a falusi iskola. A
Klebelsberg-program iskolái,
amelyeket egybe építettek az
imaházzal, a harangtoronnyal
és a tanítói lakásokkal.

Az előadás során hallhat-
tunk a falumúzeumba bekerült
kökényesmindszenti kápolnáról
és a köré épített temetőről, amit
szeretnének kőemlékekkel bő-
víteni, és öntöttvas sírjelekkel,
ami viszont sajnos már nagyon
nehezen fellelhető.

A mai kor elvárásainak
megfelelően fontos, hogy min-
den építményben kiállításokat,
kreatív helyeket alakítsanak ki.
A Barabás-házban a zalai nép-
hagyományok kiállítását, a pá-
linkafőző épületben a zug pá-
linkafőzés kiállítását alakítják
ki, a famíves házban famíves
mesterségek bemutatását, a
gazdasági épületben szerszám-
kiállítást, a cigánymesterségek
házában a jellemző cigánymes-
terségek kiállítását tervezik. A
gazdasági épületek a szentmi-
hályfai uradalom épületei közül

kerülnek be a múzeumba,
amelyeket nemrég mértek fel.

A harmadik és negyedik
porta Iborfiáról fog bekerülni; a
városi polgárház megjelenésű
Szelestei-ház lesz az egyik,
amely a Pannónia csipke háza
lesz. A Nagykanizsáról szárma-
zó Pannónia csipke technikával
készített darabokat fogják ki-
állítani ebben a házban. A má-
sik porta egy lopott tornácos
ház, a „kanász ház” lesz.

Tervben van még a mellék-
épületek bekerülése a múzeum-
ba, mint az aszaló, mosóház,
fonott kukoricagóré, katlan,
sütők. Viszont sajnálatos mó-
don továbbra is hiányozni fog a
tűzoltószertár, az istállóépület
és a fodrászműhely.

A falumúzeum szívesen fo-
gad információt a nehezen be-
szerezhető korhű berendezések
és tárgyak fellelhetőségéről.

Trojkó Tímea

Marx Mária etnográfus tartott előadást.
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A fagyok előtt érdemes el-
lenőrizni a vízmérőket, vala-
mint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének meg-
őrzéséről a kötelesfelhasználó
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyez-
ni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti ta-
vasszal az ingatlantulajdo-
nosokat.

Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, le-
hetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszi-
getelő anyaggal védeni.

Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket. A tartós fagyok el-
múltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házak-
ban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem vár-
hatóak fagyos éjszakák.

Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mé-
gis ivóvíz-áramlást mutat, va-
lahol szivárgás lehet a háló-
zaton, ezért érdemes szakem-
berrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fo-
gyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a há-
lózaton.

Köszönjük, hogy odafi-
gyel vízmérője állapotára, hi-
szen a vízmérők rendelte-
tésszerű működtetése közös
érdekünk!

Fagytalanítsa vízmérőjét!

A zalaegerszegi tanács
1955-ben, a szovjet megszállás
10. évfordulóján állíttatta a
„Felszabadulási Emlékművet”.
Alkotója az a Mikus Sándor
volt, aki 1950-ben a „híres”
(hírhedt) budapesti Sztálin
szobrot is készítette, melyet
1956. október 23-án este a for-
radalmárok ledöntöttek.

Nem járt másként Mikus
Sándor zalaegerszegi alkotása
sem. Az október 23-i budapesti
események hatására a zalai me-
gyeszékhelyen október 26-án
elsőként a közgazdasági techni-
kum tanulói tartottak tüntetést
Csány László, az 1848-as már-
tír szobránál. Az iskolához vissza-
érő menetet hatalmas tömeg
fogadta, majd együtt vonultak a
megyei tanács elé. A vasútállo-
máshoz érve a forradalmárok
leverték a tetőről a vörös csilla-
got, a téren pedig ledöntötték
az egy évvel korábban állított
felszabadulási emlékművet, a
kommunista diktatúra és a szov-
jet megszállás szimbólumát.

Az események a pártbizott-
ság Ady utcai székházánál

Egy egerszegi emlékmű története

A kép a ledöntött emlékművet ábrázolja, a fotó a balatongyörö-
ki Balla Vince tulajdona.

folytatódtak, ahol átadták köve-
teléseiket a kommunista párt
megyei első titkárának, Dénes
Istvánnak. A tüntetők másik
csoportja a megyei bírósághoz
indult, hogy kiszabadítsa a bör-
tönben tartott politikai foglyo-
kat, útközben pedig ledöntötték
az 1919-es népbiztos, Ham-
burger Jenő szobrát.

Este a tömeg a megyei párt-
bizottság épülete előtt Dénes
István lemondását követelte,
aki nem volt hajlandó tárgyalni,
sőt, lövetéssel fenyegette meg a
tüntetőket. Az épületet egy
államvédelmi (ÁVH) osztag,
valamint felfegyverzett párt-
munkások védték, a külső őr-
séget katonák adták. A katonák
könnygázgránátokkal próbálták
feloszlatni, és a pártház elől
eltávolítani a tömeget, de ered-
ménytelenül. Ekkor lövések
dördültek az ablakokból, a sor-
tűzben ketten meghaltak, 24 fő
megsebesült. A pártbizottság
tagjai és az államvédelmi egy-
ség fegyveresei ezután Kör-
mendre menekültek az ott állo-
másozó szovjet alakulathoz, a

forradalom így Zalaegerszegen
is győzött.

Az 1956-os forradalom so-
rán ledöntött felszabadulási
emlékművet a szovjet csapatok
fegyvereinek árnyékában vissza-
térő kommunista vezetés 1957-
ben visszaállította, 1990 után is
a helyén maradt, és csak 27
évvel a rendszerváltoztatás
után, 2017-ben került elbontás-
ra. Emellett ugyancsak 2017-
ben elszállításra került a TV
torony melletti felszabadulási
emlékoszlop, valamint lekerült
a volt helyőrségi klub épületé-
ről a kommunista párt 1945-ös
helyi megalakulását dicsőítő
emléktábla is.

A bontás során az emlékmű
domborművének leemelésekor,
a hátoldalon egy hatalmas kő-
táblán szép vésett felirat került
elő, Pető Sándor: Élet vagy
halál című versének egy
részlete:

„A Kárpátoktul le az Al-
Dunáig

Egy bősz üvöltés, egy vad
zivatar!

Szétszórt hajával, véres
homlokával

Áll a viharban maga a ma-
gyar.”

– Akár az 1956-os hősökre
is utalhatna ez az évtizedekig
rejtett szöveg… Rövid kutatás
után kiderült, hogy az 1927-ben
Budapesten felállított, majd
1951-ben Rákosiék által elbon-
tatott Kossuth szoborcsoport
eredeti feliratos kőtáblája került
elő a zalaegerszegi emlékmű-
ből. Az 1951-es szétbontás után
tehát a kőtáblát újrahasznosí-
tották, és Mikus Sándor fel-
használta a zalaegerszegi „Fel-
szabadulási Emlékmű” 1955-ös
megalkotásakor. A kőtáblát a
történet bemutatásával együtt a
Modern Városok Program ke-
retében megújuló Göcseji Mú-
zeum új várostörténeti kiállí-
tásának részeként, vagy a leen-
dő Mindszenty József Múzeum
és Zarándokközpont kommu-
nista diktatúrát bemutató kiállí-
tásának elemeként helyezzük
majd el – mondta a tervekről
Balaicz Zoltán polgármester.

Közép-Zala
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.

Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehe-
tőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye ki-
vételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munka-
helyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

Felzárkózási fórum a Megyeházán
hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.

Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrá-
nyos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahe-
lyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkri-
mináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabá-
lyokkal, illetve azokat be is tartanák.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyé-
ben elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szer-
vezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Ko-
vács Ferenc.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Ez alkalomból a hónap
végén köszöntötték a nagylen-
gyeli nyugdíjasokat a faluház-
ban. polgár-Scheiber Ildikó
mester elmondta, hogy már egy
apró figyelmességgel is sokat
tehetünk azért, hogy idős sze-
retteink, ismerőseink, szomszé-
daink ne érezzék egyedül ma-
gukat. Egy jó szó, egy kis
segítségnyújtás, vagy csak egy

Október az idősek hónapja

érdeklődő kérdés is elég lehet,
ha többre nem is jut idő a
mindennapokban. Fontos, hogy
tiszteljük elődeinket, akik pél-
dával járhatnak előttünk és
tapasztalatukat átadva segíthet-
nek minket.

A kedves szavak után Szabó
Csenge a nagylengyeli gyere-
kek nevében verssel köszön-
tötte a szépkorúakat. A szóra-

koztató műsor során Merics
Nikolett sanzonénekesnőtől
hangzottak el ismert melódiák,
majd a Milejszegi Amatőr
Színjátszók csoportja mutatta
be A lónak véltBaranyi Ferenc
menyasszony c. művének gö-
cseji-zalai átiratát. Ez volt az a
színdarab, amellyel az év elején
a Nemzeti Színház által szer-
vezett III. Pajtaszínházi Szem-
lén mutatkoztak be főváro-
sunkban.

A vidéki amatőr színjátszás
örömünnepének is nevezett
programon az Ecsedi Erzsébet
által rendezett darabot adták
elő sikerrel. A színművésznő
egyébként nem csak a felké-
szülésben segítette a csoportot,
mentorként továbbra is figye-
lemmel kíséri munkájukat és
Nagylengyelbe is eljött megte-
kinteni a produkciójukat.

A továbbiakban az önkor-
mányzat munkatársai látták
vendégül a megjelenteket, il-

letve ajándékokkal kedves-
kedtek nekik. Az ezüstkorú
vendégek kis kézműves megle-
petésekkel gazdagodtak: Págyi
Zsóka képzőművész kerámia
alkotásával és a helyben mű-
ködő egyházmegyei karitász
dolgozói által készített leven-
dulás dísztárggyal. Utóbbihoz a
növényi alapanyagot a faluház
mögött lévő gyógynövénykert
virágai adták.

Külön köszöntötték a falu
legidősebb lakóit is, Szabó
Jánosné Jolán nénit Gold-és
finger Lászlót. Isten tartsa meg
sokáig erőben, egészségben
őket és minden szépkorút!

S.V.

Merics Nikolett hangjával és közvetlenségével elvarázsolta az
ezüstkorúakat.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A ZMVA mentorai munka közben.

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását

------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatott-
ságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti ál-
láskeresőknek, a GYES-ről, GYED-
ről, ápolási díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülőknek. To-
vábbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképes-
ségűek, inaktívak, tartós munka-
nélküliséggel veszélyeztettek, vala-
mint a közfoglalkoztatottak jelentke-
zését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingye-
nes munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat köz-
reműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biz-
tosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munka-
vállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismerte-
tése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci ta-
nácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segíté-
se, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában mun-
kaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kap-
csolatos tanácsadást is biztosíta-
nak. A tevékenység olyan eszközö-
ket foglal magában, amelyek tá-
mogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik
a munkavállalót ügyeik intézésére,
megkönnyítik a munkaadóval foly-
tatott kommunikációt és konflik-
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
tanácsadók a megyei Kormányhiva-
tallal együttműködésben valósítják
meg, a hatályos jogszabályokkal és
a kormányzat munkaerő-piaci in-
tézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók mun-
kájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmi-
szer-, vegyi áru eladó, 22-en vállal-
kozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgálta-
tásban részesült.

Agármustra megtartására került sor október hatodikán,Bödén
szombaton. A programot 2011 óta rendezik meg évente egyszer,
általában őszi időpontban, ami a vadászati szezon kezdetét is
jelenti egyben.

A programhoz a rendszeresen anyagi ésbödei önkormányzat
tárgyi támogatást nyújt. Bödén a régi futballpálya helyén a te-
rületet az önkormányzat gondosan előkészítette a rendezvényhez,
és a résztvevők számára szállást biztosított a faluház nagy-
termében. Azonkívül a környező települések nyújtotta szállás-
lehetőségeket vették igénybe néhányan. Körülbelül hatvan-hetven
érdeklődő érkezett az ország különböző pontjairól a rendezvényre.
Tóth Zoltán, a rendezvény szervezője elmondta, hogy az érkezők
közül rendszeresen huszonöt-harminc résztvevőt állandó vendég-
ként fogadhat, a többi érdeklődő alkalomszerűen jelenik meg az
eseményen.

Több agárfélét fedezhettünk fel a seregszemlén. A résztvevők
között fellelhető volt magyar, afgán, olasz agár, Whippet, Hortaye
és angol agár. Szépségversenyt is rendeztek, amelyen négy kate-
góriában osztottak ki díjakat. Jutalomban részesült a legszebb
kétéves kor alatti fiatal agár nőstény, a legszebb kétéves kor feletti
agár nőstény, a legszebb fiatal kan két éves korig, és a legszebb,
szintén két éves kor feletti kan kutya tulajdonosa, ők Tóth Zoltán
festményeit vehették át a verseny győzteseiként. Tóth Zoltán
festőművész agaras témájú művei az esemény ideje alatt a bödei
faluház nagytermében is megtekinthetőek voltak.

Az összejövetelen műnyúl segítségével próbafuttatásokat tar-
tottak a terepen. A futtatás, a szórakozáson kívül a kutyákban

Próbafuttásokra is sor került.

Bödei agármustra

meglévő űzési ösztön mértékét is bizonyítja, és egyúttal meg-
mutatja azt is, hogy az agártenyésztés mennyire halad jó irányba –
tudtuk meg Tóth Zoltántól.

A rendezvényen tűzikovács bemutatót tartott Tóth Dávid
Kornél Tóth Milánés . A hagyományőrző vásáron lovas sisakot,
pajzsot, kardokat árultak. Sokan családtagjaikkal együtt érkeztek,
ezért a gyerekek számára ugrálóvárat állítottak fel. Étel és ital
fogyasztáshoz büfékocsi állt rendelkezésre a helyszínen.

Kép és szöveg: Trojkó Tímea
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A Zalai Civil Életért Köz-
hasznú Egyesület sikeres pá-
lyázatának köszönhetően Vas
megyei tapasztalatcserére utaz-
hatott minap egy zalai kül-
döttség Szombathelyre, ahol a
nyugdíjasok mindennapi életét
érintő kérdések szerepeltek
napirenden. A delegációt Pá-
csonyi Imre Zala Megyei, a
Közgyűlés Zala Me-alelnöke, a
gyei Idősügyi Tanács elnöke
vezette.

– A Zala Megyei Idősügyi
Tanács tagjai megosztották ta-
pasztalataikat a szomszédos

Középpontban a nyugdíjasok

megye szakembereivel. Ki-
emelték a nagykanizsai, zala-
egerszegi rendezvényeket, a
szenior akadémiát, a fiatalok
bevonását a számítástechnikai
és nyelvoktatásba, hiszen ezek-
nek nagyon jó tapasztalatai
vannak Zalában. A Vas Megyei
Nyugdíjas Szövetség és a Vas
Megyei Önkormányzat Nyug-
díjas Klubjának tagjai is meg-
osztották tapasztalataikat zalai
kollégáikkal, így mindkét fél
számára hasznos volt az eszme-
csere – foglalta össze a találko-
zó lényegét Pácsonyi Imre.

A zalai küldöttség…

Az elmúlt időszakban szá-
mos új beruházás valósulhatott
meg a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében. Minap adták
át a 65 millió forintosLentiben
költséggel megújult a „Nap-
sugár” Család- és Gyermek-
jóléti Központ és Szolgálat len-
ti szervezetének helyet adó
épületet.

Számos új beruházás valósulhat meg
– A Zala Megyei Önkor-

mányzat egyik legfontosabb
feladata az európai uniós for-
rások felhasználásának koordi-
nálása, ellenőrzése, támogatása
– mondta az átadáson dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés el-
nöke. – A megyei jogú városok
kivételével 23 milliárd forint
áll rendelkezésre a megye te-
lepüléseinek fejlesztésére, eb-

ből már több mint 90 százaléka
támogatási szerződéssel ren-
delkezik. Sok-sok új beruházás
valósulhat meg ebből, legyen
az kerékpárút, egészségügyi
vagy szociális ellátást biztosító
épület. Az elkészült fejleszté-
sek azt mutatják, hogy ezek a
források jó helyre kerültek.
Lentiben szociális és gyermek-
jóléti intézményt avattunk, érté-
ke kettős, hiszen egy régi épü-
letet mentett meg ezzel a város,
a gyermekeknek, rászorulóknak
pedig kényelmes, komfortos,
míg a családsegítő szolgálat
munkatársainak jól használható
intézmény áll rendelkezésükre.

Nem sokkal előtte Nagylen-
gyelben a megújult óvoda ava-
tásán vett részt a megyei köz-
gyűlés elnöke.

– A Területi Operatív Prog-
ramban létező forrásból 1,7
milliárd Ft állt rendelkezésre
óvodák, bölcsődék felújítására,
amelyből Nagylengyel a be-
nyújtott pályázattal nyert for-
rást. A felújítással a község
megmentett egy majdnem 100
éves épületet és megőrizte an-
nak értékét, és a legfontosabb,
hogy otthont adott a benne lévő
gyermekeknek. Ahhoz, hogy
fejlett megyévé, fejlett ország-
gá váljunk, három fontos dol-
got emelnék ki: a népesség-
fogyás megállítását, olyan fej-
lesztések és beruházások meg-
valósítását, amelyek versenyké-
pessé teszik a gazdaságot és a
kultúra és keresztény konzer-
vatív gyökerek megőrzésének
szem előtt tartását.

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

városközpontjában tulajdonostól eladóZalaegerszeg

egy szépen felújított, téglaépítésû

12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.

Az ingatlan per- és tehermentes,

64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.

Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Eladó lakás Egerszeg központjában

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND

„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,

Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon

előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból

eladók. Ár: 650 Ft/kgmalacok, süldők

Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485
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Október 14-én, egy szép
napsütéses délután tartották
meg az idősek napját .Bödén

Minden jelenlévőt ebéddel
fogadtak, amit derűs hangulat-
ban, beszélgetések közepette
fogyasztottak el.

Ujj Tibor -, a település pol
gármestere köszöntő beszédében
elmondta a megjelenteknek,
hogy köszöni mindazt a sok jót
és szépet, amit az idősek tettek
azért, hogy a mai fiatalabb
generációk itt élhessenek, ta-
nulhassanak, dolgozhassanak.

– -Ilyenkor, októberben meg
próbálunk nagyobb figyelmet
szentelni az idősebb korosz-
tálynak, persze mi fiatalabbak
sem felejtjük el, hogy nem csak
ilyenkor, hanem egész eszten-

Időseket köszöntöttek Bödén

dőben figyelnünk kell rájuk –
mondta.

Később a Botfai Búzavirág
néptáncegyüttes tartott táncos,
dalos humoros előadást, min-
denki elégedettségére, majd a
botfai „favágók” kaptak színte-
ret, akik tréfás műsorukkal
fakasztották mosolyra a néző-
közönséget.

A teljes műsort tapssal há-
lálták meg az idősek.

Befejezésül Ujj Tibor pol-
gármester hozzátette, hogy a
maga és az önkormányzat ne-
vében kívánja, hogy boldogság
aranyozza be az idősek min-
dennapjait, békés évtizedeket
és jó egészséget kíván minden
szép korúnak.

Árva Viktória

Az idősek elégedetten nézték az előadásokat.

A tavaly negyvenegy nap
alatt elkészült és azóta is nagy
népszerűségnek örvendő Fitt
Park első születésnapi rendez-
vénye már kora délelőttől várta
a mozogni, sportolni vágyókat
elsőként a 6 km-es felnőtt
futással .Teskándon

Mint azt azTóth Szilvia,
esemény egyik főszervezője és
a Fitt Park társ ötletgazdája
köszöntőjében elmondta: ezút-
tal a versengés helyett a sport, a
mozgás öröme és a közös él-
mény a program fő célja. A
sportolás vonatkozásában a le-
hetőségek tárháza szinte kime-
ríthetetlen volt, hiszen a felnőtt
6 km-es futást követően az
iskolások három kilométeren,
majd az ovisok háromszáz mé-

Sportnappal ünnepelték az egy éves Fitt Parkot Teskándon
teren tehették magukat próbára.
Az izmok kellő mértékű felké-
szítéséről tanárnőImre Ildikó
gondoskodott egy kis bemele-
gítő tornával. Az összesen 104
futó emléklapot és egy kis
ajándékcsomagot vehetett át a
célvonalnál.

Ezt követően közös alakfor-
máló torna várta az érdeklő-
dőket majd az egészséges
életmód jegyében Fülöp Zol-
tán, az Ezerjófű Kft. ügyve-
zetője tartott előadást a termé-
szet gyógyító erejéről. Délután
három önkéntes edző 45 perces
blokkokban kemény tornával
várta a mintegy 55 érdeklődőt.

A rendezvény kísérő prog-
ramjai között szerepelt az ug-
ráló vár, hagyományos népi fa

játékok, arcfestés, állatsimo-
gatás, kézműves foglalkozás és
egészségügyi szűrés. Persze le-
hetett találni a zalai vidékre
jellemző finom falatokat is és
mindenek előtt remek társasá-
got a nyárias időben. Tombola
és a helyben készült ételek
megvásárlásával – melynek el-
lenértékét mindenki maga ha-
tározta meg – lehetett támogat-
ni a játszótér bővítését és a fia-
talok közösségi terének felújítá-
sát. Ennek kapcsán Tóth Szil-
viától megtudtuk, a korábbi tá-
mogatásokból már két játékkal
bővíteni tudták a helyi játszóte-
ret. A futásra és tornára regiszt-
ráltak közül a felajánlott siófo-
ki wellness hétvégét sorsolták ki.

Németh Ágnes, a település
polgármestere lapunknak el-
mondta: az ünnepi esemény a
helyi önkormányzat, illetve az
óvoda és iskola támogatásával,
Tóth Szilvia és a helyi jegyző,
Fazekas István szervezésében
valósult meg. A helyi sport-
létesítményekkel kapcsolatban
Ágnes így fogalmaz: „Nagy

öröm a faluba érkezve azt látni,
hogy a megannyi sportlétesít-
ményünk folyamatosan ki van
használva. A továbbiakban a
helyiek igényeit felmérve fo-
lyamatosan szeretnénk fejlesz-
teni a közösségi tereinket.”

A Fitt Parkkal kapcsolatban
a polgármester elmondta: úgy
érzi, a helyiek országos példát
szolgálhatnak az összefogásuk-
kal, hiszen a Fitt Park a helyiek
munkája által rekord gyorsa-
sággal készült el. A minden-
kori összefogás folytonosságá-
nak fenntartását is segíti ez a
rendezvény, melyet elmondása
szerint egy önkormányzatnak
fel kell karolni.

A Fitt Park népszerűségéről
pedig megtudhattuk, hogy az
iskola immár bevonta a torna-
órák foglalkozásaiba a tavaly
átadott létesítményt. Ezen felül
nap mint nap használják he-
lyiek, de az sem ritkaság, hogy
a keresztül haladó kerékpá-
rosok mozgatják meg magukat
egy kicsit a parkban.

Gellén Szilárd

Sikeres sportnappal ünnepeltek.
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Alábecsülte a nézőszámot
Bogár István Teskándi KSE, a
elnöke a Nemzeti Sport október
31-i számában megjelent nyi-
latkozatában. Mint említette, a
bajnoki mérkőzésekre általá-
ban 150-200-an járnak, a Deb-
recen elleni kupatalálkozó-
ra ennek háromszorosát vár-
ják. Ez ugye 450-600 nézőt
jelentett volna, de ennél is töb-
ben, nyolcszázan voltak kí-
váncsiak az NB I-es, hétszeres
magyar bajnok vendégjátékára.

Teskándi fociünnep
Ennyien vannak például az
élvonalbeli , vagyPaks Puskás
Akadémia hazai bajnoki talál-
kozóin.

Nagyszerű idő, remek han-
gulat, rangos ellenfél, három
osztály különbség a két csapat
között. A kupamérkőzés előtt a
Teskánd a megyei I. osztály 5.
helyén tanyázott, míg a Deb-
recen a 4. helyet foglalta el az
NB I-ben.

Nem született csoda, ahogy
az újságírói panelszöveg meg-

fogalmazza: kidomborodott a
tudásbeli különbség, s ez gó-
lokban is megmutatkozott.
Pontosan annyi góllal nyert a
Debrecen, ahány osztály elvá-
lasztja egymástól a két együt-
test. Három…

A Teskánd egyébként nem
vallott szégyent. Egy kellemes
koradélutánnal ajándékozta meg
a labdarúgás zalai barátait az-
zal, hogy tétmérkőzésen ven-
dégül láthatta a sokszoros ma-
gyar bajnokot.

E.E.

Megtelt a lelátó Teskándon.

Közös fotó a két csapatról.

Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

Tel.: 30/ 237 3949
E-mail: greenparkormandlak freemail.hu@

1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
eladásra,ezüst- és normand fenyőimet

1 méterestől 2 méteresig 2000 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)

Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.

Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.

Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

Tel.: 30/ 237 3949
E-mail: greenparkormandlak freemail.hu@

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
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