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Böde – mézeskalácsból
November 30-án Bödén megkezdték az adventi időszakra
való felkészülést ünnepi koszorúk készítésével. A Böde Faluért Egyesület és az önkormányzat a faluházba koszorúk kötésére invitálta a helyi lakosságot, amelyhez az alapanyagot
ingyenesen biztosították a résztvevőknek. Az összejövetelen
egy nagykoszorút is elkészítettek, amit a falu központjában
helyeztek el. A koszorúkat mindenki elvihette az otthonába –
mondta el Gyalogné Lakatos
Ildikó, az egyesület elnöke.
Ugyanezen a délutánon
meg lehetett tekinteni a kiállított mézeskalácsokból készített
falu modelljét. A település
háziasszonyai és a lelkes fiatalok sütötték a tésztaépületeket,
fákat, házi állatokat és utakat
az egyesület és az önkormányzat biztosította alapanyag
felhasználásával. A Bödén található 108 db házat, középületeket, utcákat a valóságnak
megfelelően helyezték el egy
nagy asztalon. A mézeskalács-

ból készült falu „térképén” a
helyi látogatók felfedezhették a
saját házukat. A kiállított mézeskalács falu megvalósításához mindössze két hétre volt
szükség. A sütés előtt a sablonokat kellett megcsinálni, a
díszítés a kiállítás helyszínén
történt – tudtuk meg Radics
Lászlóné Erzsébettől, a Böde
Faluért Egyesület tagjától, a
település fő épületeinek megalkotójától. A mézeskalács házakat egészen karácsonyig a kiállított állapotban tartják.
– Öröm kicsiben is ránézni
a falura, hiszen idén gyarapodott
a középületek száma a településen a sportöltöző megépítésével – fűzte hozzá Ujj Tibor polgármester. – Az elmúlt 3 év alatt
összesen 145 millió Ft-ot sikerült
a település fejlesztésére fordítani önerőből és pályázati úton.
Utakat tudtak leaszfaltozni
a közelmúltban 2360 négyzetméteren és sor került a csapadékvíz-elvezető árkok felújítására vis major pályázattal. Az
egyházközség pályázaton nyert

Karácsonyig látható a mézeskalács-falu.

10 millió Ft-ot a templom felújítására, amellyel a fazsindelyek felületkezelését, festést,
térkövezést és vízelvezetést oldják meg; és külön 15 millió Ft-ot
a régi iskola, jelenleg kápolnaként használt épületének külsőbelső felújítására.
Ősszel három sikeresen elbírált pályázatot tudhat magáénak a település, amelyekre még
keresik a kivitelezési megoldást. TOP-program útján a faluház energetikai megújítására
24 millió Ft-ot fordítanak, amelyből az épület belső gépészeti
felújítását, hőszigetelését, vizesblokk kialakítását, napelemek
létesítését, nyílászárók cseréjét
valósítják meg. Leader pályá-

zaton pajtaszínház építési projekt útján 10 millió Ft-ból
nyolcszögletű fedett közösségi
teret létesítenek. Az építmény
adottságait majd nyári programok, színházi produkciók alkalmával szeretnék kihasználni.
Végül zártkerti pályázaton elért
10 millió Ft-ból „Tündérkert”
létesítését tervezik; a program
önkormányzati területen, őshonos
gyümölcsfák telepítését, hegyi
utak felújítását foglalja magában.
A falu folyamatos fejlődésének és elhelyezkedését tekintve kedvező környezeti körülményeinek köszönhetően egyre nagyobb az érdeklődés az itt
található ingatlanok iránt.
Trojkó Tímea

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Messiás születik
Fellobban az adventi koszorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortalanul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a karácsony.
A várakozás hosszú, dermedő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében megszületik a Világosság Gyermeke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium évről évre újjászületik karácsonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi jászolban szunnyadó kisded képe minden esztendőben elbájol
bennünket.

A mindennapok testet-lelket felőrlő hajszája után elérkezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a várakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítkezik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.
Lobog a gyertyaláng a koszorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszkedik, átível téren és időn, s képzetünkben eljut a 2000 év előtti Betlehemig, hogy ott a Megváltó születését jelző csillagként megálljon egy rongyos
istálló fölött.
Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.
F.L.

Rajz: Farkas László

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendezték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.317-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttműködések”).
A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett helyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacsoportokba.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, Györe Edina köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projektben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasználása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos helyzetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapasztalatairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaegerszegi került terítékre.
Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezésekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támogatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.
Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen felmért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.
Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról beszélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Jelenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.
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Színes ünnepi programok, hangulatok Nagylengyelben
November végén az Életfa
Nagylengyeli Óvoda-Bölcsőde
Márton-napra emlékezve tartott
kreatív délutánt. A program
töklámpások faragásával vette
kezdetét, majd az ovisok az
óvónők segítségével felelevenítették a Márton püspökhöz kapcsolódó keresztény hagyományokat. Az ünnepekhez köthető
mondókák, szólások-közmondások megismerésével könnyebb
közelebb hozni a kicsikhez a
jeles napok mondanivalóját.
Ezek közös feldolgozása fontos
területe a gyerekek nevelésének. Most aktuálisan a püspök
életéhez kötődő libás, időjósló
és a pásztorszokásokat idéző játékok kerültek sorra, a könnyed
tanulás zárásaként pedig lámpásokkal vonultak fel a falu
utcáin.
A falubeli ezüstkorúakat
szintén novemberben ünnepelték Nagylengyelben. Scheiber
Ildikó polgármester köszöntőjében elmondta, hogy hálával
tartozunk az időseknek fáradozásaikért, kitartásukért és a továbbiakra is jókedvet és jó
egészséget kívánt. A legidősebb
lakosokat külön köszöntötték,
akik már a 90. életévünkön is
túl vannak. Dömötör Béla, a
nyugdíjasklub elnöke a korábbi
közös programokon készült
képekből összeállított, hangulatos vetítéssel kedveskedett a
résztvevőknek. A Zalaapáti
Harmonikazenekar gondosko-

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

dott róla, hogy az idei együtt
eltöltött este is kellemes emlékeket idézzen később a szépkorúakban: vidám zenés műsoruk után ráadásként minden
nyugdíjasnak eljátszották a legkedvesebb nótáját.
A havi rendszerességgel
szervezett virágkötészeti foglalkozás aktuális témája az adventi időszak beköszöntével
nem lehetett más, mint a koszorúkészítés. Tóth Gyöngyi
virágkötő mesterként fontosnak
tartja, hogy ízlésesen összeállítva, természetes anyagokból
épüljenek fel a dekorációk. A
koszorúk készítésénél is azt
hangsúlyozta a rekreációs foglalkozáson résztvevőknek, hogy
minél több zöld ágat, növényi
részt, termést használjanak fel
és mindezeket arányosan, „a
kevesebb több” elv mentén
rendezzék el. Az első adventi
vasárnap délutánján pedig már
nem csak egyéni, hanem közös
díszítésre is várta az önkormányzat a falubelieket. A kooperatív dekorálás célja, hogy a
település több pontja, a Szent
Domonkos templom, a Hősi
emlékmű, valamint a faluház és
az előtte lévő zöldterület is ünnepi díszekbe, fényekbe öltözzön – eközben pedig erősödjön
a kisközösségek összetartása is.
A szépen „felöltöztetett” faluba pár nappal később a Mikulás is megérkezett. Nagy várakozás előzte meg a nagysza-

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

Közös nótázás a harmonikazenekar tagjaival.

kállú jöttét, hiszen a kicsik
minden évben lelkesen készülnek a Mikulás-váró műsorra.
Saját kezű rajzok készítésével,
ünnepi versikék és énekek tanulásával telnek a programot
megelőző hetek. A Télapó érkezését várva énekükkel jelzik,
hogy hova is kell pontosan jönnie, hol várja a gyereksereg.
Hogy gyorsabban leperegjenek
az izgatottsággal teli percek, a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával a KisKocsi zenekar adott mókás téli
műsort a gyerekeknek. Végül
persze megjött, akit annyira
vártak, átadhatták rajzaikat, elmondhatták verseiket a Mikulásnak és megkapták a finomságokat rejtő piros kis csomagokat.
Az év utolsó hónapjának
további hétvégéire is tartogatnak még programokat a szervezők: újdonság az advent második hétvégéjére tervezett
„forralt bor-túra”, amely a
Nagylengyelt körülvevő szőlőhegyek jobb megismerését segíti. A szőlősgazdák természetesen nem csak forró italokkal,

hanem finom falatokkal is készülnek a családok, baráti társaságok, érdeklődők számára.
Az Új-, Kő-, Kis- és Tordahegyi pincék érintésével a
kirándulók természeti szépségeket fedezhetnek fel, közben
érdekességeket lehet megtudni
a szőlőművelésről, valamint a
pincék rejtekében régi használati tárgyakkal is találkozhatnak.
A harmadik adventi hétvégén a Faluházban Karácsonyváró műsort rendeznek az Életfa Nagylengyeli Óvoda-Bölcsőde, a nyugdíjasklub, a Nagylengyeli Dalárda, valamint
Szalay Ráchel, illetve Kelemen
Gyula (Énekmondó együttes)
közreműködésével. A szervezők azt kérik, hogy aki teheti,
hozza magával saját karácsonyi
bögréjét, hogy még meghittebb
hangulatban és környezettudatos szemléletben teljen az este.
Az adventi programsorozatot
december 24-én délután a
Szent Domonkos templomban
ünnepi karácsonyi műsor zárja
a helyiek fellépésével.
S.V.

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
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* Múltidézés Flam rajzaival Vállalkozói est Babosdöbrétén
Gatyába rázták…

Hagyományteremtő szándékkal rendezték az összejövetelt.
– A szocialisták már legalább ötször rázták gatyába a gazdaságot, mégis a béka feneke alatt vagyunk!... (2009.12.17.)

Megtalálták

Idén először, hagyományteremtő szándékkal vacsorára
hívták Babosdöbréte vállalkozóit, valamint azokat, akik egész
évben munkájukkal önként segítették az önkormányzatot.
Az estet megelőzően a polgármester Szinayné Csarmasz
Bernadett által felnevelt és felajánlott libákat a helyi asszonyok levágták, feldolgozták, a
tollakat félretették a tollfosztóra.
Mivel a Márton-nap közel
volt, libasülttel várták a meg-

hívott vendégeket. A falugondnok vezetésével összeálltak az
asszonyok ismét, és elkészítették a finom vacsorát a vendégek tiszteletére. Szép számmal érkeztek a meghívottak, a
polgármesteri köszöntő után el
is fogyasztották a finom étkeket. Vidám beszélgetéssé alakult az est.
Bíznak abban, hogy a jövőben is jó lesz az együttműködés
a helyi vállalkozókkal, segítőkkel és köszöntésük hagyományossá válik.

Hirdetésszervezõket
– A szocialisták máris hozzáfogtak a reformokhoz! Mesterházi leborotválta a szakállát…
(2009.12.17.)

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

Focibotrány

www.zalatajkiado.hu
– Félreérti a szitut, mester! Egyszerűen csak arról van szó,
hogy egy kicsit fázékony vagyok…
(2009.12.17.)

* 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.

2019. december
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Idősek napja Tófejen
Hosszú évek hagyományát követve idén is színes programmal készültek Tófej idősebb korosztálya számára.
A kora délutáni eseményt
Horváth Zoltán, a település polgármesterének ünnepi köszöntője nyitotta, majd a szívhez szóló gondolatok erejével Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte a
hatvanadik életévüket betöltött
ünnepelteket.

A nyitó gondolatok után egy
perces csenddel és gyertyagyújtással emlékeztek azon egykori
tófejiekre, akik már nem ülhetnek az ünnepi asztalnál.
A néhány keserű pillanat után
kizárólag vidám, ünneplésre okot
adó momentumokat tartogatott
a délután, így a szervezők Kollerics Lajosnét, mint a falu legidősebb hölgy tagját és Domonkos Jánost, a legidősebb tófeji
férfit köszöntötték. Ezek után felAdvent első lángja is fellobbant az idősek napján.

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
Ebédszünet: 1100-1200
00

30

00

00

szolgálták a helyi asszonyok mesterművét, az ünnepi ebédet, melyhez ezen a délutánon bőven akadt
jó társaság is.
Ebéd után a faluház udvarát ékesítő adventi koszorún, Bognár István plébános
ünnepi gondolatai mellett, meggyújtották advent első gyertyáját.

Míg a közelgő ünnep első
lángja fellobbant, a közösségi házban már készülődött a meglepetés műsor, melyet a Tófeji
Örökmozgó Gyermekek tánccsoportja nyitott.
A táncos produkció után a
humor került előtérbe, így a Tófeji Örök Tinik Társasága három vidám színpadi jelenettel
emelte a jó hangulatot. A helyi
Szivárvány Dalkör is színpadra
lépett, ők népszerű dalokat gyűjtöttek csokorba és jó szívvel át
is adták azt az ünnepelteknek.
Végezetül, de cseppet sem utolsó sorban, Bognár Gyula dalés nótaénekes népszerű dalokkal énekeltette meg a jelenlévőket.
A színpadi program ezzel
véget ért, ám a jó hangulatban
zajló beszélgetés, emlékezés és
tervezgetés még hosszasan zajlott.
Gellén Szilárd

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
k!
E-mail:
nálun
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeg és a klímavédelem
Zalaegerszeg városvezetése
a klímavédelem és az ökováros
program keretében azt a célt
hirdette meg, hogy 2019-2024
között, 5 év alatt 5 ezer új fát
ültetnek a megyeszékhelyen.
– Novemberben összesen
6100 facsemetét ültettünk el
Zalaegerszegen: 5500 darabot a
Parkerdőben, 500 darabot Alsóerdőn, 100 darabot pedig az
egyes városrészekben kiemelt
területeken. Mivel a közösségteremtés és a tudatformálás is
fontos a környezetvédelem
szempontjából, ezért az ültetésben részt vettek a zalaegerszegi
óvodások és iskolások is, nem
véletlen, hogy éppen annyi fát
rendelt az alapítvány, ahány
érintett zalaegerszegi gyermek
van a helyi intézményekben –
emelte ki Balaicz Zoltán polgármester.
Számos intézmény és vállalkozás jelezte már, hogy csatlakozni szeretne a városi programhoz (rendőrség, kórház,
egyetemek, Flex, stb.), így a
következő években a faültetések folytatódnak a megyeszékhelyen. Mivel az eredeti cél,
vagyis az 5 ezer fa elültetése 5
év alatt, 2024-ig ilyen hamar
teljesült, nem túlzás kijelenteni,
hogy 2024-re akár a 10 ezres
számot is elérhetik.
Balaicz Zoltán lapunknak
részletezte, hogy milyen lépéseket határoztak meg a környezetvédelem jegyében. Ezek a
következők:
– Vállaltuk, hogy a klímaváltozás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
2020-ra klímastratégiát dolgoz
ki, melyben tíz évre határozzuk
meg az intézményrendszer energiatakarékos felújítása, vala-

mint új beruházások leghatékonyabb és legbiztonságosabb
energiafelhasználása terén elérendő célszámokat.
– Csatlakoztunk Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz. A szövetség tagjai vállalták, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátásukat az 1990-es évek értékeihez képest.
– Jelentős forrásokat fordítunk az egészséges ivóvíz ellátásra és a biztonságos szennyvíz kezelésre.
– Megvalósul a búslakpusztai hulladéklerakó környezetkímélő megoldással történő bővítése.
– Az északi ipari parkban
napelem park épült.
– 10 milliárd forint pályázati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a káros anyag kibocsájtás csökkentése céljára 2024-ig.
– Az Elena program keretében Búslakpusztán újabb három hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladéklerakó területén.
– Ugyancsak az Elena program keretében 20 önkormányzati intézményre napelemeket
helyezünk el, 15 önkormányzati intézményen pedig energetikai korszerűsítést hajtunk
végre a káros anyag kibocsájtás
csökkentése érdekében.
– A városban már 17 elektromos töltőt építettünk ki, és továbbiak is elhelyezésre kerülnek.
– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektromos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.
– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított

Már 17 elektromos töltő van a városban.

helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású buszok közlekedjenek. Ez illeszkedik az új állami buszstratégiához is.
– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat szakaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a mindennapokban, akár munkahelyekre is kerékpárral közlekedni.
– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálását, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, illetve a környezetvédelmi közösségi akciókat.
– 2020-ban kísérleti jelleggel a Munkácsy Mihály Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában bevezetjük a „PET palack mentes iskola” programot,

és ha működik, ha beválik, akkor kiterjesztjük a többi zalaegerszegi iskolára is.
– Ugyancsak 2020-ban kiköltöztetjük a belvárosból, a
Dísz tér környékéről a Restart
országos sportfesztivált, melyet
Restart Planet néven megújítunk, környezetvédelmi elemekkel bővítünk, és ez lesz az
első műanyag (pohár, tányér,
evőeszköz) mentes zalaegerszegi fesztivál.
– A következő években kiemelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és ehhez kapcsolódóan hirdettük
meg, hogy 5 év alatt 5 ezer fát
ültetünk. Az eredeti cél a 6100
facsemete elültetésével teljesült, de a program folytatódik,
melynek egyébként része a
meglévő fasorok és faállomány
szakmailag átgondolt, ütemezett megújítása is.

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
blokktéglából épült társasházban 56 m2-es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
2
2
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két
telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Választások után Teskándon
Az októberi önkormányzati
választáson megbízatást nyert
teskándi képviselő-testület nagy
elánnal fogott bele a tervek megvalósításába. Ennek első lépéseként felmértük a legfontosabb
feladatot jelentő területeket.
A faluban helyszíni szemle
során tekintette meg a képviselő-testület a jelenlegi helyzetet. Ezek közül kiemelt feladat a járda veszélyességének
megszüntetése; valamint az új
építési telkek, és épületek létrejöttének következménye, hogy
a régi, a csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat nem tudja ellátni a feladatát. Ezen problémák megoldására komoly
anyagi források szükségesek.
Folyamatos tárgyalások során egy önfenntartó hivatal működésére teszünk kísérletet,

mely az eddigi 5 településhez
képest biztos, hogy létszámbeli,
és feladat-ellátási hely tekintetében is növekedést kell, hogy
hozzon, de biztosat csak a végleges határidő lejárta, december
13. után mondhatunk. Az új
hivatalnak új jegyzője is lesz,
hiszen november 15-tel nyugdíjba ment Fazekas István, és
helyét december 31-ig Bencze
Ildikó, a pénzügyi csoport vezetője vette át, és már ki van
írva a pályázat az új jegyző
személyére.
A képviselő-testület már négy
maratoni hosszúságú gyűlésen
van túl, ahová meghívtuk a
civil szervezetek, az egyház, a
fenntartott intézményeink, illetve a fiatalok képviselőit, akik
megismertették velünk a működésük területeit, eredményeit,

A felvétel az idősek köszöntésén készült.

és a jövőbeni közös feladatainkról is szót válthattunk.
Kísérletet teszünk a Kemenceház hatékony kihasználására.
Folyamatban vannak a tárgyalások egy gyalogátkelőhely megvalósítására, és több közlekedési tábla kihelyezésére, valamint közvilágítás megoldására.
Ünnepeink méltó megünneplése jegyében beszereztünk
nemzeti zászlókat, melyekhez
zászlótartót helyi szakember
készített, és október 23-a alkalmával fellobogóztuk a falu
főutcáját. Megünnepeltük az
idősek napját, ahol az ovisok,
és az iskolások műsorral, köszöntőkkel, Horváth Károly és
társai pedig igazi minőségi népzenével emelték a rendezvény
színvonalát. Az önkormányzat
vendéglátással, és egy kis ajándékkal kedveskedett a megjelenteknek. Az érdeklődés mértékét jelzi, hogy az iskola aulája helyett a tornatermet kellett
használnunk a vendégek leültetése céljából. Itt köszöntöttük
Dormán Jenőt, aki 1990-től
2019-ig volt a faluban képviselő. Egy régi tárgyak felismerését kitűző kvízzel megmozgattuk a vendégeket. Bízunk

benne, hogy jövőre is együtt
ünnepelhetünk.
Sok pályázatunk van beadva, és a választások után az előző testület által beadott pályázataink közül 3 nyert kategóriába került a Modern Falvak
Program keretében. A belterületi utakra 17 millió, a járdafelújításra 5 millió az óvodaudvarra 1,8 millió forintot kaptunk. Ezek megvalósítása 2020ban kezdődhet el.
Reménykedve várjuk a többi pályázat eredményét. Folyamatosak az egyeztetések a lakossággal, hogy minél előbb
megoldásokat találjunk a problémáikra, illetve próbáljuk bevonni őket a közös programokba. Bízunk abba, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket,
mellyel a teskánd lakosságát
mind nagyobb aktivitásra tudjuk bírni. Ennek a gondolatnak
a jegyében várunk mindenkit a
Szent Család Templomban december 22-én 16:30-kor kezdődő adventi koncertre, melyen
Bálint Natália operaénekes és
férje, Alekszejev Jevgenyij zongoraművész lép fel.
Sipos László
polgármester

• 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
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A nagyszülők megkülönböztetett szerepe
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mxm lakberendezés rovata

Idősek napi rendezvény Hottón

A századik életévét betöltő Hári Lajos köszöntése.

Hottó önkormányzata idősek
napi rendezvényt szervezett a
település szépkorú lakosai számára november 9-én, szombaton.
A műsor öt órakor kezdődött Vincze Ferenc polgármester köszöntőjével, melyben a különböző generációk kölcsönös elfogadásáról, megértéséről hallhattunk. Elmondta mennyire fontos, hogy a nagyszülő, szülő és
gyermek kapcsolat harmonikusan működjön egy családban. A
nagyszülők új szerephez jutnak
az unokák nevelésével, az unokák megtanulják, hogy idős korban is értékes minden ember,
hiszen a gyerekeknek felejthe-

Február 9-én lesz a választás
Az október tizenharmadikai önkormányzati választáson szavazategyenlőség alakult ki Kisbucsán a két polgármesterjelölt, Takács Ferenc
és Zabb Annamária között,
miután mindketten 141 voksot kaptak.
A helyi választási bizottság határozatával szemben
utóbbi jelölt fellebbezést nyújtott be, amelyet a Zala Megyei Területi Választási Bizottság elutasított, helybehagyva
a helyi választási bizottság
döntését.
A határozat ellen Zabb
Annamária bírósági felülvizsgálati kérelemmel élt.
A Pécsi Ítélőtábla 2019. október 24-én kelt végzésével
helybenhagyta a Zala Megyei
Területi Választási Bizottság
határozatát, így 120 napon belül új polgármester-választást kell tartani Kisbucsán.
Erre 2020 február 9-én kerül
sor.

tetlen örömet jelent a nagymamával tésztát gyúrni és a nagypapával beszélgetni az élet nagy
dolgairól. A szülőknek is nagy
könnyebbség, hogy biztonsággal bízhatják a gyermekeiket
rájuk.
Vincze Ferenc polgármester
az összejövetelen is megmutatkozó családon belüli gyümöl-

csöző kapcsolatra hívta fel a figyelmet; nagy tisztelettel köszöntötte családja körében megjelent Hári Lajost, aki november 7-én töltötte be századik
életévét. Ezen a jeles napon otthonában az önkormányzat ajándékcsomaggal kedveskedett, a
rendezvényen pedig öt évvel
ezelőtti ígéretet beteljesítve, cigányzenekar előadásával tették
teljessé a kivételes születésnap
megünneplését.
Az ünnepi vacsorát megelőzően kulturális műsorral szórakoztatták a szépkorú vendégeket. A Babosdöbrétei Népdalkör idősekhez szóló verssel, népdalokkal és humoros játék előadásával lépett fel, a helyi kisiskolások és óvodások unokák és
nagyszülő viszonyát kifejező verseket adtak elő, és a Kishottói
Népdalkör népdalokkal lépett a
színpadra.
Trojkó Tímea

Fõzni jó!
Húúú, ez meg mi?
Szeretteinket meglepni
egyre nehezebb – gondolta
Elemér. Amikor a karácsonyi hangulatot árasztó szupermarketet meglátta, görcsbe rándult a gyomra. Még
mindig nincs semmi ötlete,
hogy mit vegyen nekik. Pedig már tavaly is megfogadta, hogy időben kitalálja.
Elemér legnagyobb problémája, hogy szeretteinek mindene megvan. Ami még
hiányzott, azt az elmúlt karácsonyok alatt már megvette.
Szóba jöhetnek a szükségmegoldások: valami, amiből már van, vagy valami,
aminek semmi értelme. Az
utóbbi szóba se jöhet, makacsolta meg magát. Majd
készítek nekik valamit!
Elemér egyetlen dologhoz ért a munkáján kívül,
szeret főzni. Néha megszállja az ihlet, és egy profi chef
módjára főz. De hogy lesz
ebből ajándék?
Gondolataiba mélyedve
dörmögött magában a konyhában: – A halászlét becsomagolni nem lenne túl stílszerű, de a töltött káposztával sem lennék előbbre.
Ekkor megakadt a szeme
egy doboz bonbonon és elmosolyodott. Nem volt egyszerű bonbont készíteni, de a
végére belejött. Igaz, a csomagolás egy kicsit férfiasra
sikeredett, de nem baj. Így
legalább elhiszik, hogy én
csináltam.
A kézzel készült bonbonok láttán, mindenki száján
kiszaladt:
– Húúú ez meg mi?
– Bonbon, kóstold meg!
– Húúú, ez nagyon finom
lett…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

