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Gombosszeg, harangláb

A vihar is megvárta a végét…
Falunap Gombosszegen
– A falunapra a Gombosszegről elszármazottak közül
sokan elfogadták a meghívást
és sok gyermek szereplőt is
hívtunk, akiket a szülők is
elkísértek, így a lakosság többszöröse vesz részt az ünnepen –
mondta Németh Szabolcs polgármester.

A 13 órakor kezdődött szentmisét követően Nagy Péter
gellénházi plébános megáldotta
a haranglábat.
– A falu címerében is szerepel a harangláb, ez Gombosszeg nevezetessége – tudtuk
meg a polgármestertől. – A
(Folytatás a 2. oldalon)

Tófeji motoros hétvége
Sikere volt a divatbemutatónak.

Az erdők által körülvett
völgyben húzódik az ország
egyik legkisebb települése,
Gombosszeg. A Becsvölgyére vezető bekötő utat a Pető-

fi Sándor utca keresztezi.
Június 16-án, vasárnap délután jóval több autó parkolt itt,
mint ahány ház van az utcában.

A korábbi helyszínt kinőve,
idén már Tófejen került megrendezésre a Road Wanderers motoros klub találkozója. A hosszú
évek óta formálódó rendezvény

kapui idén is mindenki előtt
nyitva álltak szombat reggeltől.
A tófeji eseménynaptár legfrissebb színfoltjáról Horváth
(Folytatás a 2. oldalon)

Nemes Tibor Harley Davidsonja is megmérettetett a hangpróbán.

Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465
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A vihar is megvárta a végét…
Falunap Gombosszegen
(Folytatás az 1. oldalról)
vadonatúj fa zsindelyekkel pedig messze környéken a legszebb haranglábat tudhatjuk a
magunkénak.
A falunap szervezése komoly feladat. Zillichné Fekete
Tündének szép számmal akadt
segítője, de az alpolgármester,
falugondnok személye ilyen
alkalmakkor mindig előtérbe
kerül.
„Leplek és Maszkok” címmel a Faluház nagytermében
Haász Katalin festőművész
kiállítását tekinthették meg az
érdeklődők, akivel Salamon
János filozófus beszélgetett.
Közben kinyitott a söntés,
ahol nem csak alkoholos italokat, de különleges limonádékat
is lehetett kapni. Ebédre zöldséges csirkeragu készült rengeteg gombával vagy gomba
nélkül. Mindenki kedvére választhatott. A mákos-meggyes,
almás és túrós rétes egyaránt
nagy sikert aratott. A gombosszegiek saját készítésű süteményekkel is vendégül látták a
résztvevőket.
Zalai Béla a bodzapuska
készítés rejtelmeibe vezette be

a gyerekeket. Néhány előre
elkészített „fegyver” is akadt,
ezekkel lehetett nagyobb távolságra lőni.
A Binkó Néptáncegyüttes
sokat mutatott gazdag repertoárjából. Vajdaszentiványi, erdélyi, zalai és kalocsai táncokat
is láthattunk.
– Aki gyermeknek érzi
magát, az máris beállhat a
sorba egy fagylaltért! – közölte Németh Szabolcs polgármester.
A táncosoké volt az elsőbbség, akik a nagy melegben sem
takarékoskodtak az energiájukkal. Fergeteges produkciót láthattunk.
Mogyoró Hedvig népzenész
népi hangszereket mutatott be.
Megtudhattuk, hogy milyen
apró különbségek vannak egy
erdélyi és egy dunántúli furulya
között és a hangszer milyen
zenére alkalmas. Néhány hangszer és egy kevés ének, máris
érdeklődő gyerekek hada vette
körül a népzenészt.
Nagy közönséget vonzott
Lisztes Győrfalvai Mónika Fehérnépes ruhakollekciójának divatbemutatója. A ruhákat a

Nagy Péter plébános áldotta meg a haranglábat.

Szarkaláb Néptáncegyüttes tagjai mutatták be. Lisztes Győrfalvai Mónika és családja
Gombosszegen tervezi a letelepedést.
– A férjem most jurtát épít,
ezért nincs itt – mondta az öltözék tervező. Nagy a családunk, tizenhárman költözünk a
faluba.
A kis falu egy élő település.
A nemrég még 37 fős lakosság
rövidesen meghaladhatja a 60
főt. Aki részt vett a falunapon,
egy fejlődő, sok programot adó
településen érezhette magát. Az
épített akadálypályát és a focit
csak a nagy hőség enyhülésével
próbálgatták a gyerekek. Aztán
a két csapat, megerősítve egykét vállalkozó kedvű felnőttel,
nagy csatát vívott.

Fülöp Zoltán biokertész, az
Ezerjófű Kft. kitalálója rendhagyó előadásra hívta az érdeklődőket. Érdekességeket hallhattunk az egészséges táplálkozásról, a gyógynövények és a
csíráztatás csodálatos világáról.
Közben többféle gyógynövényből és csírából egy saláta is
elkészült. Ezt rögtön megkóstolhattuk.
A Szarkaláb Néptáncegyüttes látványos önálló produkcióval is jelentkezett. Befejezésül
a karakteres Kis-Hétrét zenekar
következett.
A gyerekek és a felnőttek is
nagyszerűen szórakoztak. A vihar is kivárta az utolsó dal végét.
Ez volt a falunap 2019.
június 16-án Gombosszegen.
Samu László

Tófeji motoros hétvége
(Folytatás az 1. oldalról)
Zoltán, a község polgármestere
így nyilatkozott:
– A klub tavaly új helyszínt
keresett a soron következő találkozóhoz, a település vezetése pedig felajánlotta a helyi sportpályát erre a célra, illetve mások
mellett szponzoráljuk is az idei
eseményt. Volt már némi kapcsolatunk a tagokkal, hiszen a klub
XX. jubileumi ünnepségére némi közbenjárással segítettem,
hogy a Zalakerámia Zrt. elkészítsen egy kerámia emlékplakettet, illetve Mihalicz Balázs személyében helyi klubtagunk is
van – emeli ki a polgármester.
Molnár Edvin, a találkozó
egyik szervezője kérdésünkre
elmondta: a klub programjainak mindenkori célja népszerűsíteni a közösségépítő motorozást, mely messze túlmutat a
motorkerékpárok használatán.
Mint mondja, „itt mindenki barátja a másiknak és mindenki
érzi, hogy egy jó közösség
tagja, akikkel jó kimozdulni a
szürke hétköznapokból”

– A Road Wanderers minden rendezvénye ingyenesen
látogatható, ez nálunk alapszabály. A fellépő zenekarok többsége ezt szem előtt tartva ingyen vagy kedvezményes gázsiért zenél a programjainkon.
A Kis-Hétrét zenekar például
ingyen vállalta fellépését, az
MR8 pedig velünk közösen
vásárolta meg a jótékonyági
céllal megfőzött étel alapanyagát, melyet a helyiek készítenek el. Kereszténységünket
büszkén viselve a tófeji találkozót a helyi plébános nyitotta
meg, áldását adva az összejövetelre – így Edvin.
A program pedig idén is
igazán sokszínűre sikeredett és
bármely korosztály kiélhette
magát a kisautók, egyedi építésű mini tank, íjászat, múlt század eleji stabil motorok kiállítása, ugráló vár, zalaszentiváni önkéntes tűzoltók, zalai
kézműves portékák és persze a
motorok kavalkádjában, melyek egész idő alatt rendelkezésre álltak, ingyen.

Megtelt a tófeji sportpálya a Road Wanderers találkozóján.

Némi interaktív foglalkozás
is gazdagította a műsort mely
során a motorosok „hangolhattak” kicsit a motorokkal egy
decibel-mérő társaságában, de
voltak ügyességi játékok és famotorokkal gyorsulási verseny.
Délután kettőtől pedig a
zenekarok váltották egymást a
színpadon mások mellett a
Move, DBC, Bistrock, Red Vision, Bad Ferro illetve a TGM
zenekar.
Nemes Tibor, a hétvége másik szervezője a klub megalakulásáról elmondta, az egykori
motoros baráti kör gondolta
anno úgy, hogy „kerek” formát

adnak a társasági életüknek és
klubbá alakultak immár huszonkét éve. Kezdetben 30 tagot számláltak és főként a közös motorozás töltötte ki tevékenységüket. A mostani rendezvényeken kiemelt figyelmet
szentelnek annak, hogy a motoros találkozón túl, egy remek
családi program is lehessen a
részvétel.
A Road Wanderers ezúton
is köszöni Tófej Község Önkormányzatának a támogatását,
a tiszta kulturált helyet és a
helyi civileknek az önként
ajánlott segítséget!
Gellén Szilárd
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mxm lakberendezés rovata
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Szünidőköszöntő Családi Nap Nemeshetésen
Közel kilencven résztvevőt mozgósított

Fõzni jó!
Ezt nem így kell mondani…
A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben része, itt az ideje, hogy bepótolja.
A grillezett húsoknak és
a zöldségeknek van egy
utolérhetetlen ízük, amit
csak a szabadtéri tűzön lehet
elérni. A hangulatról, a sok
ökörködésről nem is beszélve, mert ez a férfiak sportja.
De figyelem, a feleségeknek
is lesz bőven tennivalójuk,
mert az előkészítésből és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli előrehaladtával egyre nagyobb mennyiségben elfogyasztott alkoholnak, mert hát ugye a tűz
mellett egyre melegebb van,
és mi, férfiak csak nem
száradhatunk ki. Egy ilyen bulin voltunk mi is a családdal
a Balatonon.
Vendéglátónk a régi magyar vendéglátási tradíciókat
vallotta:
– Inkább több legyen,
mint kevés. Maradt is étel
rendesen. Barátunk felesége,
Tünde felismerte a problémát: ennyi étel nem fog
beférni a hűtőbe a buli után.
Megoldást keresve, többször
kínált bennünket: egyetek
még!
– Dugik vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz.
Ekkor szinte mentőövként ismerősök tűntek fel a
nyaraló előtt. Tünde kapott
is a lehetőségen. Gyertek be!
Maradt még egy csomó kaja.
Felesége szavait hallva,
férjéből kitört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így
kell mondani: Gyertek be,
mert a legjobb falatokat
tettük félre nektek!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Nemeshetés Község Önkormányzata az EFOP 1.5.2. Projekt keretében a község belterületén családi túradélutánt szervezett. Szervezőként olyan „gyerekek és volt gyerekek” jelentkezését vártuk, akik vállalták,
hogy a kijelölt túraútvonalon
felállított állomásokon ügyességi és logikai feladatokat oldanak meg.
A község kultúrházából négy
csapat kelt útra, hogy próbára
tegye magát. A játékos feladatok megoldása közben nemcsak a végállomáshoz kerültek
közelebb, hanem községünk történelméhez is. Már az első állomáson megismerkedhettek Varga László előadásában falunk
kül- és belterületinek régi, de
napjainkban is használatos elnevezéseivel, sok-sok más régi
név között a csapatok a térképen is jelölték pl. a Balázsi
hegyhát, Gondóta, Csobánk,
Főszeg, Bezdán… területét. A
gyerekek és felnőttek alkotta
csapatok vállvetve oldották sorra az állomások feladatait: vicces ügyességi játékokon túl így
ismerkedve templomunk történetével, községünk históriájával. Végül a túra útvonala a
Méhes-kert játszótérre vezetett,
ahol minden érdeklődőt frissítő, szendvics, fagylalt, aprósütemény várt, a gyerekeket

A játék sem maradhatott el.

pedig légvár, trambulin, elektromos és lábbal hajtható kisautók és még sok más érdekesség fogadott.
A délután folyamán, az immár 3 éves hagyománynak megfelelően a község játszóterére a
legifjabb nemeshetési lakosokat vártuk, hogy számukra ültetett díszfákat örökbe fogadhassák.
Az aktívan töltött délutánt
követően, este hat órától Ecsedi
Erzsébet interaktív gyermekműsora szórakoztatta a kicsiket
és felnőtteket egyaránt.
Az apró, 261 lelkes falunk
játszótere élettel és kacagással
telt meg. A Nemeshetési Családi Nap közel kilencven résztvevőt mozgósított, akik remél-

hetőleg újabb ismeretekkel és
élményekkel tértek haza.
(w)

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Ha jönnek a számlák
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TESKÁNDI
FALUNAP 2019
VIDÁMPARK, BÜFÉ, ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG,
FOCI, SPORT, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
PROGRAMOK, BÁL ÉS KULTURÁLIS
PROGRAMOK, BEMUTATÓK A
SPORTPÁLYÁNÁL FELÁLLÍTOTT SÁTORBAN

JÚLIUS 12. PÉNTEK
22 ÓRÁTÓL BÁL, ZENE: FÁRAÓ EGYÜTTES
(a belépés teskándi lakosoknak (lakcímkártya
felmutatásával) ingyenes, másoknak 1500 Ft)
JÚLIUS 13. SZOMBAT
09,00 Kispályás labdarugó torna, FŐZŐVERSENY
- göcseji ételek
15,00 Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés
TESKÁND KÖZÖSSÉGÉÉRT DÍJAK átadása
– Aztán a magukét mennyivel dobták meg a Gyurcsányhazugságok?
(2006.11.23.)

Ragadós

Vendégünk lesz Gundel Takács Gábor
Helyi ovisok műsora
Gyermek program
Andráshidai Szélrózsa Tánckör
16.00 Babosdöbrétei dalkör
17,00 Bonjour L'amour -Merics Nikolett
sanzonénekesnő és Joaquin Serrano gitárművész

17.30 Unique
19,00 Debrei Zsuzsa és Hertelendy Attila
operett slágerek
19.45 Zalaapáti Harmonika Zenekar
21,00 Stand Up Comedy - Gáspár Zsolt és
Porkoláb Tamás
21, 30Hestia Tűztánc - tűz zsonglőrök

– Azt mondják, Maris, hogy te szivárogtattad ki a zárt pletykafészkünkben elhangzottakat!
(2006.11.23.)

Azóta minden más

VÉRNYOMÁSMÉRÉS, VÉRCUKORMÉRÉS,
VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR, TEREPJÁRÓ
BEMUTATÓ,
ARCFESTÉS,
Z.A.L.A. AIRSOFT CSAPAT
23 ÓRÁTÓL BÁL, Crazy zenekar
(a belépés teskándi lakosoknak ingyenes
(lakcímkártya felmutatásával), másoknak 1500 Ft)

JÚLIUS 14. VASÁRNAP
TECHNOROLL KUPA; Németh István emléktorna
13,30 ÓRÁTÓL KUPAMÉRKŐZÉSEK
19,00 EREDMÉNYHIRDETÉS
17.00 Mário (Kunu)
19,15 Weekend Zenekar

– Jusson eszedbe, Elvira, hogy azt a kisbundát még a balatonöszödi beszéd előtt ígértem meg…
(2006.12.14.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában
A Zala Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó.
Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese felszólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.
Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a grémiumot a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább előtérbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kommunikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyében szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.
Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében végzett munkájáért.
Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll.
A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.
Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás
„Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” elnevezésű projekt „Adj
egy ötöst” hálózatépítő konferenciasorozat munkacsoport hatodik találkozójára került sor
június 19-én Lentiben.
A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktualitásait:
– Időarányosan jól állunk,
a vállalkozóvá válás 40 főnél
megvalósult, ennyien alapítottak vállalkozást a szakmai támogatottak közül. A megyei

paktum 2021-ben fejeződik be,
időarányosan addig kell teljesítenünk az indikátorokat.
Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munkavállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató
szempontjából is előnyös volt,
hiszen a foglalkoztatottaknál
az állam támogatja a bért és a
járulékokat. Kiderült továbbá,
hogy új elemként megtörténik
a projektben a helyi termelők,
kézművesek felmérése, róluk
adatbázis készül, amely előse-

www.zalatajkiado.hu

Pácsonyi Imre ismertette a projekt aktualitásait.

gítheti a vevők és termelők közötti kapcsolatok kialakulását.
Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere a
találkozón a Széchenyi program keretében megjelent támogatásokat részletezte.
Filó Gabriella, a vállakozásfejlesztési alapítvány lenti
irodavezetője kiemelte a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 10 millió forint keretösszegű támogatását, ahol opció, hogy 1 és 10 év között milyen futamidőre veszik igénybe ezt a vállalkozók, melyet

3,9 %-os kamattal adnak. Másik lehetőség saját forrásból
adott hitelük, amely ugyancsak
10 millió forintig igényelhető.
Itt mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások támogatására
is lehetőség van. Igyekeznek
minden fórumon tájékoztatást
adni a lehetőségekről, irodáik
a megye öt városában megtalálhatóak, a jó termék aztán
„szájról-szájra” is terjed, hiszen aki felvette, elmondja az
ismeretségi körében a lehetőségeket, kedvet teremtve ezzel
másoknak is.
dj
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Energiaudvar létesült Lentiben

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.
Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és takarékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a projekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.
Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m2 déli tájolású felületre a nyári
hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasznosítani. 1 m2 napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek
0
50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható napenergia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m2 hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.
2
A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt
hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.
Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos energiát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üzemeltetni vele.
A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte korlátlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasztót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.
A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil növényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm3-es
mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.
Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhasználóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Falunap Ormándlakon
2019 július 20.-án rendezik a hagyományos falunapot Ormándlakon. A
részletes program a következő:
14:30: polgármesteri köszöntő, majd beszédet mond Vigh László országgyűlési
képviselő
14:40: A Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola Gellénházi Gyermek Néptáncegyüttesének műsora
15:00: Mutyi bohóc
16:00:ABinkó néptánccsoport előadása
17:00: Éder Gabee műsora
18:00: Csordás Pisti műsora
19:15: Norton koncert
20:15: CsanakiAttila zsonglőr-tűzzsonglőr fellépése
21:00: Roller buli - Vörös Pistiék
Délután 14:00 órától játékok a gyerekeknek a sportpályán

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Régen várt felújítás kezdődött
A zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ
nem csak a megyeszékhely lakosságának nyújt tartalmas és szórakoztató programokat, hanem a város környékén lévő települések
polgárai közül is sokan előszeretettel látogatják. S mivel Egerszeg
egyik legnépesebb lakótelepének frekventált helyén fekszik, nem
mindegy, hogy milyen környezet fogadja a látogatókat.
Június 26-án a sajtóbejárás keretében rengeteg információval
lett gazdagabb az újságíró.
Balaicz Zoltán polgármester és Makovecz Tamás önkormányzati képviselő sok adatot megosztott a sajtó képviselőivel. Az önkormányzat önerőből évente nagyjából 200 millió forintot tud az
utakra és járdákra fordítani, de ez elenyésző összeg ahhoz képest,
hogy 869 út és járda van a városban. Európai uniós forrás nem
fordítható a városi utak és járdák felújítására, csak az állami
támogatás jöhet szóba, ezért nagy segítség, hogy a kormány 1,7
milliárd forint támogatást biztosított, amiből az arányos városfejlesztés jegyében szinte minden városrészben újultak meg
közterületek az egyes városrészekben. A programból három helyszín maradt hátra: a Mátyás király utca (napokon belül kezdődik),
a sportcsarnok előtti tér (még ősszel elkezdődik), valamint a landorhegyi városrészben a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ előtti lépcsősor és tér, ahol már folyik a munka. Ennek a
csomagnak nem része (tehát más forrásból valósul meg) az Arany
János utca közműveinek és burkolatainak felújítása, a Mártírok
útja és az Arany János utcai átkötő út és a vizslaparki sétány
építése, valamint a Petőfi utca aszfaltozása.
Amikor 2014-ben az új városvezetés és közgyűlés megkezdte
a munkáját, Balaicz Zoltán polgármester és Makovecz Tamás önkormányzati képviselő gondoskodott a volt Skála melletti lépcsősor felújításáról. Akkor ígérték meg azt is, hogy a ciklus végéig
megújul a VMK előtti tér is, s ez most szintén valóra válik.
Balaicz Zoltán polgármester lapunk kérdésére összefoglalta,
hogy milyen is lesz a tér a felújítás után:
– Ez egy nagy forgalmú tér, amely közösségi helyként is
funkcionál. Jelentősek a magassági különbségek, de kényelmes
lépcsőkkel, rámpákkal, akadálymentesítéssel a kor követelményeinek megfelelő terület lesz. Korszerű kerékpártároló, parkoló
épül a helyszínhez illeszkedő térvilágítással. Új növényzetet telepítünk. A landorhegyiek büszkék lesznek erre a térre!
S most nézzük részletesen is, hogy mi történik!

Balaicz Zoltán (balról) és Makovecz Tamás tartott tájékoztatót.

A VMK előtti lépcsősor és tér 298 millió forintos ráfordítással
teljes mértékben megújul, figyelve az alatta lévő közművekre is:
Új csapadékcsatorna épül; ivóvízvezeték rekonstrukció valósul
meg; megújul a szennyvízcsatorna a tér alatt is; új közvilágítási
hálózat és vezetékrendszer épül ki a föld alatt; új parkolóhelyek
létesülnek a Landorhegyi út nyugati oldalán; kényelmes lépcsősorokat alakítanak ki; egyszerűen közlekedhető hosszú rámpák
épülnek a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők részére;
egyedi gyártású ülőpadokat helyeznek el; új hulladékgyűjtők
kerülnek ki; korszerű kerékpártárolókat telepítenek; a térhez illeszkedő új kandelábereket építenek ki; továbbá természetesen
megújul a teljes zöldfelület is.
Mindezt önerőből soha nem tudta volna az önkormányzat kialakítani, ezért nagy segítség a folyamatos és jelentős állami támogatás. A landorhegyi városrészben 2014-2019 között számos
felújítás zajlott, a teljes ciklusban mintegy 3,5 milliárd forintot
sikerült a landorhegyi városrészre irányítani, amire sok-sok évtized óta nem volt példa.
A munkálatok részeként 20 millió forintos ráfordítással zajlik
a Landorhegyi úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója 215 méter
hosszúságban a Landorhegyi Általános Iskola és a PTE Egészségtudományi Kar kollégiuma között. A szakemberek augusztus
elejére végeznek vele.

Számos területen hasznosítható
A Boldogasszonyi Levendulás területe háztáji veteményesként volt művelve éveken
keresztül. A tihanyi levendulás
látogatásakor érlelődött a gondolat, hogy a vasboldogasszonyi terület megfelelő lenne a
sokoldalúan felhasználható és a
szemet gyönyörködtető gyógynövény telepítésére.
2016 márciusában 600 tő
ültetésével kezdődött el a levendulás vállalkozás. Azóta a két
szomszédos terület is a tulajdonos birtokába került, így mára
1600 tőről nyílnak a lila virágok.
A levendula alkalmazási területeiről érdemes tudni, hogy

mind a gyógyászat, mind a
szépségipar felhasználja. Kitűnően alkalmazható például
izomfájdalom, égések, vágások, sebek gyógyítására, fáradtság, szédülés, rosszullét, álmatlanság ellen. Hatásos a legyek,
szúnyogok riasztásában is.
A konyhában felejthetetlen
ízvilágot lehet teremteni felhasználásával. Szorgos háziasszonyok szörpöt készíthetnek
belőle, illetve sütemények ízesítésére is kiváló. A levendulából készített tárgyak, illetve csokrok nem csak a lakás
díszei, hanem azzal együtt jótékony hatásait is élvezhetjük.

A levendula felhasználásának népszerűsítésére már tavaly
is látogatható volt a levendulás
a virágzás ideje alatt. Idén
három hétvégére hirdetett nyílt
napot a tulajdonos, amely során
nem csak gyönyörködni lehetett a látványban, hanem saját
kezűleg szedhették a látogatók
a megvásárolni kívánt virágokat. Ajándéktárgyak, levendulaolaj és levendulavíz várta az
oda kirándulókat, illetve saját
készítésű szörp és sütemény
kóstolóval kedveskedett a tulajdonos.
A levendula iránt érdeklődők számának növekedését jól

tükrözi, hogy szép létszámmal érkeztek a vásárlók az
idei évben. A Boldogasszonyi
Levendulás népszerűségének
emelkedését mutatja az is, hogy
nem csak a környékről, hanem
Kőszegről és Kaposvárról is
érkeztek látogatók. A tulajdonos örömére szolgált az is,
hogy nem csak a „díszvirág”
miatt jöttek a nyílt napra – az
idén júniusban 3 hétvégén –,
hanem sokan érdeklődtek a levendula felhasználhatóságáról is.
A jövő tervei közt szerepel
a levendulából készült termékkínálat és a levendulás területének bővítése is.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

A nagy meleg sem hátráltatta a focistákat.

Június végén sportnapot
rendezett a helyi önkormányzat
és a sportegyesület Nagylengyelben. A délelőtt folyamán a
sportpálya kispályás labdarúgómérkőzéseknek adott helyet, illetve a nagy melegben hűsítő vízi
foci játékra is lehetőség volt.
A zalaegerszegi Új Nemzedék Közösségi Tér jóvoltából
a vállalkozó kedvűek kipróbálhattak egy újdonságnak számító sporteszközt, a futballon
alapuló teqball asztalt.
További szórakozásként a
rodeó bikára is fel lehetett ülni,

illetve a trambulinban is ugrándozhattak a kisebbek.
A gyerekeknek kedvezve
népi fajátékok is színesítették a
játéklehetőségek palettáját, valamint kézműves foglalkozás és
mini sorverseny várta őket.
A közösen elfogyasztott
ebéd után a futballmérkőzések
eredményhirdetése következett,
majd reanimációs bemutatóra
és egészségügyi előadásra került sor.
A program zárásaként testépítés-, illetve táncbemutatón
vehettek részt az érdeklődők.

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.

Zajlik a „vizes” játék.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

2019. július
HIRDETÉS

Közép-Zala
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Új orgonát avatnak Magyarföldön, a Fatemplom fesztiválon

Rendkívül gazdag program várja az érdeklődőket.

A Fatemplom fesztivál keretében új orgonát avatnak Magyarföldön, a különleges hangszert Rákász Gergely szólaltatja
meg július 13-án, az esten a
Budapesti Tomkins Énekegyüttes is közreműködik. A hármas
határ térségében július 12. és
14. között szabadtéri koncertek,
a fatemplomban és a pajtában
kialakított alkalmi színházban
szakrális előadások és irodalmi
műsorok váltják egymást – hangzott el a Göcseji Falumúzeumban elhelyezett zalacsébi fatemplomban tartott sajtótájékoztatón.
A programsorozat pénteken
Szarvas József önálló színházi
estjével, az életregénye nyomán írt Pustol a hó, avagy
könnyű neked Szarvas Józsi című előadással kezdődik. Petra
Widmar, a Musica Femina pályázat győztese Szlovéniából
érkezik a fesztiválra és a fatemplomban énekel Ratvaljaje
Anasztázia hárfakíséretével Harcsa Veronika – mondta el
Gryllus Dániel, a fesztivál főszervezője.

Ha elolvasta,
adja tovább!

Közép-Zala

Rátóti Zoltán színművész
Hamvas Béla a Bor filozófiája
című művéből mutat be részleteket, Huzella Péter bordalokat és megzenésített borverseket ad elő. Az estet a Louisiana Double műsora zárja.
A tavalyi nagy siker után
idén ismét a nagyszínpadon lép
fel Ferenczi György az első
Pesti Rackákkal, majd a Csík
Zenekart hallhatja a közönség.
Ugyancsak a fesztivállátogatók kívánságára ad koncertet
szombaton Szörényi Levente és

a Vujicsics zenekar. Műsoruk tavaly az ítéletidő miatt elmaradt,
így az elmúlt évben váltott karszalagok idén is érvényesek lesznek – jelezte Gryllus Dániel. Hozzáfűzte: a Zegasztár néptánc,
népzene kategóriájának győztesei is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, és július 13-án
ad koncertet a szlovén Kontrabant zenekar és a Romengo.
Az 50 éves jubileumát ünneplő Kaláka koncertjén vendégművészként Huzella Péter
és Mikó István is részt vesz. A
színművész dalszerzőként kevésbé ismert, de a Kaláka repertoárjában számos dal szerepel,
amelyeket ötven esztendővel
ezelőtt Mikó István írt –
mondta el Gryllus Dániel.
Kitért arra is, hogy a fatemplomban lesz szólóestje
Balogh Kálmán cimbalomművésznek, a közönség hallhatja a

Hangraforgó játékát, ott lép fel
Berecz András mesemondó
énekes és ad koncertet Borbély
Mihály és Binder Károly. A
rendezvénysorozat július 14-én,
vasárnap a fesztivál fellépőinek
részvételével ökumenikus istentisztelettel zárul.
Rátóti Zoltán elmondta: az
„alapfaletétel” 10. évfordulóján
a fesztivál méltó keretet ad az
új orgona felavatására. A 286
sípból álló hangszert a Pécsi
Orgonaépítő Manufaktúra szakemberei július második hetében
építik fel Magyarföldön. A költségeket – a fatemplom építéséhez hasonlóan – adományokból
finanszírozzák.
A templom felszentelésének
10. évfordulójára jó lenne, ha a
fennsíkon, a fatemplom mellett
egy harangláb is felépülhetne,
amely egyben kilátótorony is
lenne – fűzte hozzá.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Szünidőköszöntő gyermeknap Kisbucsán
Kisbucsán a gyermeknapot
nem május utolsó vasárnapján hanem, amint neve is
mutatja a nyári szünidő első
szombatján rendezzük meg. A
rendezvényre, amit a Kisbucsa
Községért Közalapítvány az önkormányzattal közösen szervezett, június 15-én délután
került sor.
Programjaink közt tréfás
ügyességi és sportjátékok, tudás-totó, arcfestés, hajfonás, játszóházi foglalkozás, illetve szabadon választott játékok szerepeltek. A délutánt Ecsedi Erzsébet műsora, majd tábortűz és
szalonnasütés zárta.
Egész délután lehetőség volt
arcfestésre és csillámtetoválás
készítésére, gyönyörű hajfona-

tok készültek, ami nagy sikert
aratott a gyerekek körében. Kicsik és nagyok türelmesen várakoztak, hogy sorra kerüljenek, Volt, aki az arcán viselt
motívum mellé mindkét karjára
csillogó mintákat festetett. A játszóház keretein belül szorgos kezek bőrből készítettek karkötőket és kulcstartókat. Nagy sikere volt a trambulinnak, a bátrabbak a segwayt is kipróbálhatták.
A délutánt Ecsedi Erzsébet
és Ecsedi Csenge vidám gyermekműsora zárta.
Már esteledett, mikor az immár hagyományos tábortűz lángja fellobbant. A tűz mellé telepedett gyerekeknek a szülők és
a segítők készítettek nyársra szúrt

Azártkerti gazdálkodás újraindítása

A hagyományos tábortűz sem maradt el.

finom falatokat, amit a tűz lelohadása után a parázson megsütöttek és jóízűen el is fogyasztottak.

Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a gyermeknap sikeréhez.
(w)

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

Sajnos egyre több az elhagyott zártkert.

Fontos a hagyományos, zártkerti gazdálkodás újraindítása,
ezért a kormány idén is meghirdeti a falvak és kistelepülések határain lévő zártkertek revitalizációs programját – mondta minap
Nagy István agrárminiszter.
Hozzátette: a 2 milliárd forintos keretösszegű programban a települési önkormányzatok és ezek konzorciumai pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra.
Hangsúlyozta: a régen virágzó elővárosok zártkertjei elhagyatott területekké váltak, a
kormány pedig azt szeretné,
hogy az emberek használják ki
ezeket az erőforrásokat és induljon újra a hagyományos gazdálkodás, lehetőleg őshonos gyümölcsfajták telepítésével.

Mint mondta, a területek vonzóbbá tételéhez a pályázat keretében infrastrukturális fejlesztésekre, vízelvezető rendszerek
megépítésére, kutak fúrására, vadvédelmi rendszerek és villanyvezetékek kiépítésére is nyújt
támogatást a kormány. A pályázat során egyenként legfeljebb 10 millió forint támogatást
lehet nyerni, a villamosenergiaellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez pedig ez az összeg
legfeljebb 20 millió forint – fűzte hozzá.
A kivitelezést megkönnyíti,
hogy a projekt 75 százaléka
előfinanszírozott, így akik 2019ben sikeresen pályáztak, 2020
elején már megvalósíthatják az
újításokat az érintett területeken – tudatta Nagy István.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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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

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
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