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Közép-ZalaKözép-Zala
Közmeghallgatást tartott
és önkor-

mányzata a két település közt
fekvõ föld alatti gáztározó biz-
tonsági kérdéseivel kapcsolat-
ban. A tófeji faluházban január
31-én megtartott rendezvé-
nyen az érintett két település
vezetõin kívül képviseltette
magát a létesítményt üzemel-
tetõ

, valamint a

Tó-
fej Pusztaederics

E-ON Földgáz Storage
Zrt. katasztrófa-

Biztonságos a gáztározó
védelem

Horváth
Zoltán

Molnár Csaba

. A mérsékelt érdeklõ-
dés jelezte, hogy a lakosság
biztonságérzete és az üzemel-
tetõkben való bizalma nem szen-
vedett csorbát az elmúlt több
évtizedes üzemeltetés alatt.

A megjelenteket
, a házigazda Tófej pol-

gármestere köszöntötte, majd
polgári védelmi

alezredes ismertette az elõírá-
sok szerinti védelmi tervek el-

készítésének folyamatát. Esze-
rint az elkészült biztonsági je-
lentés alapul vételével új belsõ
– azaz a létesítményen belüli –
és külsõ védelmi tervet kell el-
készíteni a következõ idõszak-
ban. Elhangzott, hogy külön-
bözõ szintû gyakorlatokra is
sor kerül a jövõben, amelyek
az esetleges veszélyhelyzet ese-
tére elõírandó tennivalók –
például kitelepítés, befogadás,
szállítás – begyakorlását, a la-
kosság biztonságérzetének sta-
bilizálását szolgálják.

, Pusztaede-
rics polgármestere arra várt
választ az illetékesektõl, hogy
mi tette szükségessé a vázolt
intézkedéseket, hiszen eddig is
voltak védelmi tervek. A vá-
laszban elhangzott, hogy egy
EU jogszabályértelmezés kö-
vetkeztében szükséges az or-

Gál Lászlóné

szágban a védelmi terveket új-
rafogalmazni. Egyes létesítmé-
nyek az eddigiektõl eltérõ biz-
tonsági osztályba sorolást kap-
hatnak. E folyamatnak része a
Tófejt és Pusztaedericset érin-
tõ intézkedés. Az E-ON képvi-
seletében megjelent

, a tároló vezetõhelyet-
tese ismertetõjében hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt 30 év so-
rán sosem volt olyan bizton-
ságos a létesítmény, mint ma.
Az elsõdleges cél az, hogy egy
esetleges üzemzavar következ-
ményeit a létesítmény határain
belül megállítsák, s e célra je-
lentõs összeget fordít az E-ON.

Horváth Zoltán polgármes-
ter hozzászólásában kifejtette,
hogy a lakosság elõtt is ismer-
tek a létesítmény veszélyei, azt
senki nem vitatja, ugyanakkor

Dencs
László

Hozzávalók

Elkészítés

: 6 db csirke-
comb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 1 zsemle, 2 db to-
jás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukk-
fû, 1 dl sör.

: A csirkecom-
bokat megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és a bõrét fakanál se-
gítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.

A kis kockára vágott vö-
röshagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.

A finomra vágott petre-
zselymet, a beáztatott, ki-
nyomkodott, elmorzsolt zsem-
lét, 2 tojást a kihûlt májjal

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.

A megtöltött combokat hõ-
álló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliá-
val és magas hõfokon sütjük.

Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meg-
locsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 Ft-TÓL
10-30 % „MENNYISÉGI”

KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:
EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

SZOMBAT: 8:00 - 12:00

A gáztározó biztonsági kérdéseivel foglalkoztak a közmeg-
hallgatáson.



www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január ele-
jével visszaállítják a járási köz-
igazgatási rendszert. Termé-
szetesen nem a régi formában
és értelemben, hiszen 1984
óta sok minden történt a köz-
igazgatásban, nem beszélve ar-
ról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern
járásrendszer kialakítása,
amely hozzájárul a jelenlegi
közigazgatásnál alacsonyabb
költséggel és hatékonyab-
ban mûködõ rendszer létre-
jöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük kor-
mánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi szer-
vekhez való telepítésére. A kor-
mány ily módon szétválasztja
az állami és önkormányzati
feladatokat. Erre azért van
szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ helye-
ken történt. A tervek szerint
valamennyi járási székhelyen
lesz kormányablak, de még
ezeken kívül is.

Rigó Csaba
Zala Me-

gyei Kormányhivatal
.

– Mi a konkrét cél a járá-
sok kialakításánál?

A járások reneszánsza
– Zalában hat járást alakí-

tanak ki. Sok ez, vagy kevés?

– Már ismert az egyes já-
rásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is já-
rási székhely legyen. Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti és Letenye
elhelyezkedése megfelel annak
a kívánalomnak, hogy a járási
székhely hatásköre egy 30 km-
es körzetet lefedjen. Ebbõl a
szempontból egyedül Letenye
sorsa lehetett kérdéses, de
nagyon sok más indok viszont
a Mura-menti kisváros mellett
szólt. Ha megnézzük, e hat le-
endõ járási székhelyen vannak
olyan intézmények, (munka-
ügyi hivatal, okmányiroda, föld-
hivatal, stb.), amelyek eddig is
államigazgatási feladatokat lát-
tak el.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

– Mi a további menetrend?

E.E.

A leendõ zalaegerszegi
járás települései:

Alibánfa, Almásháza, Al-
sónemesapáti, Babosdöbré-
te, Bagod, Bak, Baktüttös,
Becsvölgye, Bezeréd, Boc-
földe, Boncodfölde, Böde,
Búcsúszentlászló, Csatár,
Csonkahegyhát, Csöde, Dob-
ronhegy, Egervár, Gellénhá-
za, Gombosszeg, Gõsfa,
Gyûrûs, Hagyárosbörönd,
Hottó, Iborfia, Kávás, Ke-
mendollár, Keménfa, Kisbu-
csa, Kiskutas, Kispáli, Kus-
tánszeg, Lakhegy, Lickóva-
damos, Ligetfalva, Milejszeg,
Misefa, Nagykapornak, Nagy-
kutas, Nagylengyel, Nagypá-
li, Nemesapáti, Nemeshetés,
Nemesrádó, Nemessándor-
háza, Nemesszentandrás, Né-
metfalu, Orbányosfa, Or-
mándlak, Ozmánbük, Padár,
Pálfiszeg, Pethõhenye, Pet-
rikeresztúr, Pókaszepetk, Pö-
löske, Pusztaederics, Puszta-
szentlászló, Salomvár, Sár-
hida, Söjtör, Szentkozma-
dombja, Teskánd, Tilaj, Tó-
fej, Vasboldogasszony, Vas-
pör, Vöckönd, Zalaboldogfa,
Zalacséb, Zalaegerszeg, Za-
laháshágy, Zalaistvánd, Zala-
lövõ, Zalaszentgyörgy, Za-
laszentiván, Zalaszentlõrinc,
Zalaszentmihály, Zalatárnok.
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HIRDETÉSÉT feladhatja

a havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937.

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala

Egyre többen gondolkoznak úgy, hogy nyelvtanulás vagy
pénzszerzés reményében külföldön vállalnak munkát. Szak-
mától, munkától függetlenül mindehhez használható nyelvtu-
dás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a

vezetõjét, .

– December óta megnõtt az érdeklõdés, a téli idõszakban
tíz érdeklõdõbõl 6-7 német nyelvterületen vállalna munkát. A
hozzánk jelentkezõk 90 százaléka kezdõ. Felkészültünk erre,
kialakítottunk egy 60 órás nyelvi blokkot. Ezalatt annyit meg
tudunk nekik tanítani, hogy „ne adják el õket”. Elõfordult
olyan is, hogy valaki két héttel a munkakezdés elõtt keresett
meg bennünket, de e rövid idõ alatt nehéz használható tudást
átadni. A nyelvtudás kint persze fejlõdik, de a munka végez-
tével többen visszajönnek hozzánk folytatni a nyelvtanulást.

– A tanfolyamot témakörökre bontottuk, melyek szinte
csak érintik az alapokat. Egy alapvetõ nyelvtani ismeretet
adunk a tanulóknak, hogy azok némi szótudás birtokában
megértsék a nyelvet és mondatokat tudjanak alkotni. Elsõsor-
ban az egyéni oktatást helyezzük elõtérbe, de szeptember óta
annyira le vannak kötve esténként a tanáraink, hogy javarészt
napközben és 3-4 fõs csoportokban tudjuk fogadni a diá-
kokat, akár szombaton is.

– Az angol töretlenül a legnépszerûbb, de külföldi munka
miatt a németet is sokan keresik. A franciát és az olaszt általá-
ban második-harmadik nyelvként tanulják, szezonálisan éven-
te egyszer anyanyelvi tanárral spanyolt oktatunk, de egyre
népszerûbb az orosz nyelv is. Kislétszámú csoportok esetén
mindenkire elég idõ jut, így 6 tanuló jelentkezése esetén már
kétfelé osztjuk a jelentkezõket. Nálunk írásbeli házi feladat
nincs, úgy állítjuk össze a programot, hogy abba minden be-
leférjen, ezért is tudunk használható nyelvtudást adni a
tanulóinknak. Az árainkról a leendõ diákok a honlapunkról
tájékozódhatnak, és igény esetén vidéki helyszínen is vál-
lalunk oktatást.

Zalaegerszeg
Nyelviskola Szabó Szilviát

– Jellemzõ, hogy külföldi munka elõtt nyelvtanulási
szándékkal keresik meg az iskolát?

– Mi tanulható meg a 60 óra alatt?

– Melyek a népszerû nyelvek?

- pb -

Nyelvtanulás – külföldi
munka elõtt

Elérhetõség: Szabó Szilvia
Telefon: 92/511-482; 30/718-2325
zalaegerszegnyelviskola.blogspot.com
www.zalaegerszegnyelviskola.hu
Keressenek bennünket a Facebookon is!

A diákoknak Horváth Bernadett tanítja felsõfokon az angolt.

Biztonságos a gáztározó
annak mûködését biztonságos-
nak tartja a lakosság, s összes-
ségében a térség számára min-
deddig csak jót hozott a gáz-
tározó léte.

, az E-ON
egészségvédelmi és munkabiz-
tonsági szakértõje hangsúlyoz-
ta, hogy a lakosság biztonság-
érzetének növekedése követ-
kezik a lezajló folyamatból. A
megfelelõ biztonsági elõírások
és védelmi tervek birtokában
nem következhet be hasonló
súlyú eset, mint például az aj-
kai vörösiszap-katasztrófa. Ér-
dekességképpen elhangzott,
különös, hogy a kolontári tá-
rozó mindmáig nem esik olyan
szigorú elõírások alá, mint a
pusztaedericsi létesítmény.

Felvetõdött a kérdés, hogy
a térségben a közelmúltban
észlelt robbantások utalnak-e a
tározó tervezett fejlesztésére.
A válasz szerint a kutatórob-
bantások és azok adatainak
(visszhangrezgéseinek) számí-
tógépes kiértékelése megerõ-
sítette a korábbi próbafúrások
és egyéb kutatási módszerek
eredményeit. Eszerint ponto-
san ismertek a tározó termé-
szeti határai, azaz mintegy 10
négyzetkilométernyi alapterü-
letet foglalnak el összességé-
ben a tározót alkotó föld alatti

Gönczi László

üregek. Ennek ismeretében ha-
tározottan kijelenthetõ, hogy
nem kerül sor a létesítmény
bõvítésére.

Összességében leszûrhetõ,
hogy a lakosság jó viszonyban
van a „Gazolinnal” – ahogy a
népnyelv elkeresztelte a léte-
sítményt. A tároló mûködésé-
ben nem következett be lé-
nyegi változás, ám az EU har-
monizáció jegyében mód nyílt
a biztonsági kérdések újra-
gondolására és egy esetleges
veszélyhelyzetben követendõ
teendõk begyakorlására.

Farsang Lajos

Január 9-ére a
összehívta

a civil szervezeteket, hogy az
idei programokat a korábbi
évek gyakorlata szerint össze-
hangolják. Számos feladat vár rá-
juk az idén is. A megszokott prog-
ramokon kívül idén

- , Petrike-
resztúr testvértelepülésérõl is
érkeznek vendégek a faluba.

Február 4-én, 17.00 órakor
tartották a

ünnepi ülését,
amelyen a 2011. évi pénzügyi
és szakmai beszámolót, az idei
pénzügyi tervet, és szakmai
programot ismerhették meg a

petrikereszt-
úri önkormányzat

Székelyke-
resztúr Fiatfalváról

Petrikeresztúri Pol-
gárõr Egyesület

Hírek Petrikeresztúrról
résztvevõk. A rendezvényre a
szervezõk meghívták többek
között , a Za-
la Megyei Polgárõr Szövetség
elnökét, aki az új polgárõr tör-
vény gyakorlati feladatait is-
mertette.

Február 11-én lesz Petrike-
resztúron a hagyományos far-
sangi mûsor jelmezes felvonu-
lással, vidám mûsorral. A Köz-
mûvelõdési Szakmai Program-
tól nyert támogatás révén élet-
re kel Ludas Matyi klasszikus
története, amelyet már gõzerõ-
vel próbálnak az elõadók, akik
a díszleteket, jelmezeket is ma-
guk készítik.

Horváth Róbertet

Különbözõ szintû gyakorla-
tokra kerül sor a jövõben.
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Karácsony ünnepét meg-
elõzõ hétvégén meghitt ösz-
szejövetel volt a megyeszék-
helyhez közeli kis településen.
A
és

ünnepségén a
díszbe öltöztetett tornaterem
megtelt a helyi lakosokkal és a
késõ délutáni program szerep-
lõivel. A közös ünneplésre ér-
kezõket köszöntötte

polgármester, aki beszé-
dében utalt a közelgõ kará-
csony lényegére, a kis falu-
ban megélt advent csendjére,

Kisbucsáért Közalapítvány
Kisbucsa Község Önkor-

mányzatának

Takács Fe-
renc

„Hit, szeretet és család”
Ünnep Kisbucsán

kedves szokásokra, többek
közt

címû költeményét
idézve: „Békés, derûs kará-
csony éjjel: A nagy sötét mikor
száll széjjel, S mikor lesz béke
és derû?”

– 2006-tól minden eszten-
dõben közösen díszítjük fel a
falu karácsonyfáját, majd egy
kis ünnepség keretében várjuk
a karácsonyt. A mai közös
programunk lényege amelyet
önkormányzatunk és a Kis-
bucsáért Közalapítvány kezde-
ményezett és támogatott – a

Juhász Gyula: Karácso-
nyi ének

hit, a szeretet és a béke. Ilyen-
kor a helyi gyermekek kedves-
kednek az ünnephez kapcsoló-
dó mûsorszámok elõadásával.
Szeretnék említést tenni az In-
tegrált Közösségi Szolgáltató
Tér munkatárasairól,

és
, akik e szép pro-

dukció megtanítását és össze-
állítását vállalták. A karácsony-
váró rendezvényünkre mindig
hívunk vendégfellépõket, ez al-
kalommal a

jött el hozzánk egy színvo-
nalas összeállítással – hallottuk
a kis közösség polgármeste-
rétõl, Takács Ferenctõl.

A bensõséges hangulatot
teremtõ produkciót követõen
a településen élõ gyerekek elõ-
adásában biblia jelenetek ele-
venedtek meg. A közönség elé
tárult ily módon a pásztorok
látogatása, valamint a három
napkeleti bölcs megjelenése
Jézus bölcsõjénél. Felcsendül-
tek az ünnep szép dallamai, a
kis falu karácsonyfáján meg-
csillant egy-egy fény a gömbö-
kön, és a jelmezes fiúk és lá-
nyok kedves játékával felvil-

Kozmá-
né Gál Bernadettrõl Hege-
düs Mártáról

Botfai Citerazene-
kar

lantak e szép népszokás pil-
lanatai.

A programot szervezõ és
támogató Kisbucsáért Köz-
alapítvány elnöke,

állt a mikrofon
elé, hogy köszöntse a megje-
lent vendégeket és elmondja
gondolatait, amelyek az egyre
rövidülõ nappalok és a korán
leszálló esték során fogalma-
zódtak meg benne. Így az össze-
tartozás, a valahová tartozás és
a régi emlékek, a gyermekek
számára a karácsonyi csengõ
hangja, az együttgondolkodás,
a békesség, a szeretet, valamint
intelemként a harag és a gyûlölet
kizárása a mindennapokból.

A csodás fényekben pom-
pázó színpad hátterében téli,
havas tájak jelentek meg a ve-
títõvásznon, majd felcsendül-
tek

címû költeményének szív-
melengetõ sorai,
színmûvész hangjának köszön-
hetõen. E meghitt perceket a
késõ délutáni elõadás gyer-
mekszereplõinek felvonulása
tette emlékezetessé, kezükben
egy-egy gyertyával. A terem-
ben elhelyezett asztalokon a
falu ügyes kezû asszonyainak
és leányainak gazdag süte-
ménykínálata és a forralt bor
növelte a hangulatot, kötetlen
beszélgetés keretében.

Rákosiné
Fábián Katalin

Ady Endre: Karácsonyi Re-
ge

Szabó Gyula

T.I.

E szép napon megelevenedtek a bibliai történetek.

Gellénháza lelkes közössé-
ge az év szinte minden hét-
végéjén kulturális programok
sokaságával tarkítja a pihenés
napjait. Karácsonyvárás idején
egy igazi ünnepi, vidám össze-
jövetelt varázsoltak a falu fõte-
rére. A délutáni órákban egyre
többen vették birtokba a vásári
forgatag kínálta lehetõségeket.

– Ez egy új kezdeményezés
a településünk életében, amely-
lyel az ünnepvárást szerettük
volna még bensõségesebbé
tenni, ezért tavaly elsõ alka-
lommal került megrendezésre
a „Mindenki karácsonya”.
Olyan nagy sikert aratott a köz-
ség lakóinak körében, hogy
már a nyáron érdeklõdtek,
hogy vajon lesz-e folytatása az
elmúlt évi rendezvénynek. A
lényeg, hogy mindenki egy-
formán részesüljön az ünnep-
várás örömeibõl. A sátrakban a
helyi vállalkozók és egyéni fel-
ajánlások által kínált ételeket,
valamint italokat találunk. Ez
alkalom lehetõséget ad arra is,
hogy az itt élõ, és a környék-
beli kézmûvesek, virágkötõ,
egyéb tevékenységet folytatók
bemutassák portékáikat, vala-
mint árusítsák is azokat. Idén
újításként egy Gellénháza fel-

„Mindenki karácsonya”
Forralt bor, mézeskalács és beigli

iratú bögrét lehet vásárolni,
amelybõl aztán a nap folyamán
fogyaszthatják az idelátogatók
a különbözõ italokat – hallot-
tuk a tájékoztatást

polgármestertõl
A téren feldíszített hatal-

mas fenyõfa társaságában felál-
lított sátrakban számos finom-
ság, szomjoltó innivaló és aján-
déktárgy várta a vendégeket.
Így kürtöskalács, maffin, több-
féle ízesítésû beigli és lángos,
hurka, pacal, halászlé, forró
csoki és forralt bor, valamint

Farkas Im-
réné

tea gazdag kínálata állt rendel-
kezésre. A különbözõ ételek és
italok fogyasztása közben a ka-
rácsonyi ajándékvásárlás szép
feladatát is meg lehetett olda-
ni, amelyre alkalmat adtak töb-
bek közt:
saját készítésû textilbabái és
mackói, mé-
zeskalács figurái,
virágkötõ adventi koszorúi és a
babosdöbrétei
kézi faragású és ezoterikus
gyertyái, illetve a szomszédos
nagylengyeli Szent Család Szo-

Oláhné Rózsás Csilla

Herczeg Lajosné
Gellén Ágota

Füzi Melinda

ciális Otthon lakói által készí-
tett ajándéktárgyak.

– A vásár mellett számos
mûsorszám szórakoztatja az
idelátogatókat. Ez a kezdemé-
nyezés annyiban is különbözik
a többitõl, hogy itt nem csak a
mûvészeti csoportoknak, ha-
nem bárkinek lehetõsége van
saját produkció elõadására,
például vers és dalok formájá-
ban. Tavaly volt, aki saját költe-
ményét osztotta meg a közön-
séggel. Természetesen a tele-
pülés sikeres kórusa, az Orchi-
dea Kamarakórus is fellép az
ünnephez illõ összeállításuk-
kal. A karácsony elõtti prog-
ramjainkat „Adventi hétvége”
néven hirdettük meg, amely
két napot ölel fel. A mûvelõ-
dési házban a helyi iskola által
színpadra vitt zenés
darab kerül elõadásra, vasárnap
a helyi mûvészeti együttesek,
gyerekek és felnõttek alkotta
lelkes csoportok, karácsonyi
mûsorral várják a vendégeket.
Úgy gondolom tehát kicsik és
nagyok egyaránt találnak ma-
guknak megfelelõ szórakozási
lehetõséget – folytatta az ün-
nep elõtti gazdag kulturális kí-
nálat felvázolását Farkas Imréné.

Bors néni

Török Irén

Új kezdeményezés volt.
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Gellénházán Magyar Kul-
túra Napja

Gellénházi Nõk Egyesü-
letének

a
alkalmából a mûve-

lõdési központban a helyi cso-
portok (Vajda József Népdal-
kör, az Orchidea Kamarakórus,
valamint az iskola citerazene-
kara, énekkara és tanáraik)
szerepeltek egy-egy mûsor-
számmal.

A
rendezésében került

sor a sütõ-fõzõ tanfolyam záró-
foglalkozására.

– Novemberben indult út-
jára a tanfolyam. Horváth Má-
ria, a Báthory István Szakkö-
zépiskola szakoktatója tudásá-
val, tanácsaival támogatta és
vezette, segítette az ismeretek
elsajátítását. Ma a saját készíté-
sû ételeinket tálaljuk fel. Ren-
dezvényünket megtisztelte je-
lenlétével többek közt Horváth
László igazgató és Cseman Ist-
ván, a helyi iskola pedagógusa
is, akik támogató tevékenysé-

Dalok, versek, finom ételek
gükkel érdemelték ki egyesüle-
tünk tiszteletbeli tagságát. A
tanfolyamot pályázati pénzbõl,
míg a mai nap költségeit ön-
erõbõl valósítottuk meg – hal-
lottuk

, az egyesület vezetõjétõl.
méltatta a

Gellénházi Nõk Egyesületének
a falu életében betöltött közös-
ségépítõ szerepét. Köszönetét
fejezte ki a szakoktató

, remélve, hogy
a jövõben is megmarad a kap-
csolat, és folytatódik az érté-
kes munka.

– Összekovácsolt csapat a
gellénházi, aktívak, szeretnek
tanulni. Örülök, hogy az elsajátí-
tott ismeretek birtokában meg-
született ételeket otthon ki tud-
ják tenni a család asztalára, itt
Gellénházán és a közeljövõben
a kistérség más településein is,
például Bakon és Sárhidán is –
hallottuk Horváth Máriától.

Vizlendvai Lászlóné Ró-
zsától

Horváth László

Hor-
váth Máriának

Az egyesület vezetõje és a
képzés szakoktatója a ha-
gyományt követve ajándékkal
kedveskedett a sütõ-fõzõ tanfo-
lyam résztvevõinek. Ezt kö-
vetõen a közösen elkészített

ételek feltálalása történt. A va-
csorát kötetlen baráti beszél-
getés, és az emlékek vissza-
idézése tette tartalmassá zene
kíséretében.

Török Irén

A nõklub lányai, asszonyai által készített ételek tálalása.

Bensõséges karácsonyün-
neplésre hívta a

és a
a

falu lakosságát. Az invitálás
nem volt hiábavaló: a kultúr-
ház szépen feldíszített nagy-
terme megtelt a késõ délutáni
órára, mikor is

polgármester köszöntõ
szavai után kezdetét vette az
ünnepi mûsor.

Sorjáztak a mûsorszámok:
vers, ének, prózamondás te-
remtette meg az ünnephez illõ
hangulatot. A mûsor koroná-
zásaként került sor Jókai Me-

községi ön-

kormányzat „Nemeshe-

tésért” Kulturális Egyesület

Magyar Kál-

mán

Közösségi karácsonyest Nemeshetésen

lyiket a kilenc közül? címû
novellája színpadi adaptáció-
jának helyi fellépõk általi be-
mutatójára. Az amatõr szerep-
lõk nem okoztak csalódást: a
közönség nagy tapssal jutal-
mazta az elõadást.

A mûsor után finom süte-
mények, tea és forralt bor te-
remtett igazi szentestei han-
gulatot. A rendezvény részt-
vevõi õszinte szívvel kívántak
egymásnak „Boldog Kará-
csonyt!”, majd gazdagodva az
elsõ karácsonyesti élménnyel,
hazaindultak, s ki-ki családja
körében várta a Jézuskát.

Magyar Kálmán köszönti a
közönséget.Melyiket a kilenc közül? Jelenetkép.Figyelõ tekintetek sokasága a nézõtéren.
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Rendkívüli ülést tartott a január
11-én. , a közgyûlés elnöke elmondta, hogy az
önkormányzati törvény változása miatt szükségessé vált az ön-
kormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának módosí-
tása. Ennek fontos pontja, hogy 2012 január 1-tõl csökkentet-
ték az önkormányzaton belül mûködõ bizottságok számát, így
megszûnt az oktatási és kulturális, valamint az egészségügyi
és szociális bizottság is.

A megyei közgyûlés elnöke szerint a megváltozott feladat-
ellátás indokolta azt, hogy az önkormányzat az alapító okira-
tát is módosította. Ebbõl törlésre kerültek azok a szakfelada-
tok, amelyre vonatkozóan a megyei önkormányzatnak január
1-tõl nincsen hatásköre.

A rendkívüli közgyûlésen határoztak még a területfejlesz-
tésrõl és a területrendezésrõl szóló törvény módosításából
eredõ aktuális döntések meghozataláról. Eszerint a jövõben
területfejlesztési konzultációs fórumokat alakítanak majd. A
fórumokba a megyei jogú városok, valamint a megyei önkor-
mányzatok azonos számú delegáltra tehetnek javaslatot (a me-
gye részérõl Manninger Jenõ elnök és alelnök
lesz). Ezek a konzultációs fórumok elõzetes állásfoglalást fo-
galmaznak meg a megyei önkormányzatokat érintõ területfej-
lesztési feladatok tekintetében, melyeket a közgyûlések alkal-
mával mindenkor ismertetnek majd a grémium tagjaival.

Zala Megyei Közgyûlés
Manninger Jenõ

dr. Pál Attila

Új feladatok jönnek
A megyei közgyûlés rendkívüli ülése

A
számára nagy válto-

zást jelentõ év az idei – hang-
zott el 2012. január 18-án a

tar-
tott újévi fogadáson, ahol

elnök beszélt a
megyék megváltozott szerep-
körérõl, az új feladatokról, s az
intézmények átadásáról. Gon-
dolatait lapunkkal is megosz-
totta.

– Különösen büszkék va-
gyunk a Zalavári Történelmi
Emlékpark fejlesztésére, a me-
gye településeinek összefogá-
sával megvalósult Millenniumi
Emlékmûre és Életfára. Szûkös
lehetõségeink ellenére is ezért
döntöttünk úgy, hogy a zala-
vári emlékparkot továbbra is
mi üzemeltetjük, mert hiszem,
hogy e szimbolikus és szakrális
hely csak a helyi közösségben
gyökerezve tudja betölteni kül-
detését. Hasonlóan szimboli-
kus, de mégis fontos volt, hogy
a megye leginkább tudomá-
nyosan is alátámasztható régi
címerét visszaállítottuk –
mondta az elnök, hozzáfûzve,
hogy jelentõs fejlesztés történt
a Balatoni Múzeumban, s büsz-
kék arra is, hogy a megyeszék-
hellyel közösen biztosítani
tudták a Hevesi Sándor Szín-
ház és a Griff Bábszínház mû-
ködését. Eredményként köny-
velte el, hogy sikerült vissza-
szerezni a megye díszpolgárá-
nak, Németh János keramikus-
mûvésznek egyik jelentõs alko-
tását. A megyei önkormányzat
hatékonyan segítette a kistele-
pülések kulturális életét pénz-

Zala Megyei Önkor-
mányzat

He-
vesi Sándor Színházban

Man-
ninger Jenõ

A megye megváltozott szerepe

A Zalai Életfa Zalaváron. Szimbolikus
és szakrális hely.

zel és programokkal.
Manninger Jenõ

szólt egy nagy veszte-
ségrõl is:

– Nem csak örö-
met hozott az elmúlt
esztendõ: a megye el-
vesztette egyik foga-
dott fiát, díszpolgá-
runkat: Makovecz Im-
rét. A magyar múltban
és hitben gyökerezõ
alkotásai azonban itt
maradtak velünk és
nekünk. Immár a mi
felelõsségünk, hogy
ezt az örökséget kellõ
hittel és elszántsággal
óvjuk. Szerencsések
lehetünk, hogy még
megtervezhette szá-
munkra a megye Mil-
lenniumi Emlékmûvét
és az Életfát. És bár

most a magyar életfán lehullt
egy levél, de ebben a levélben
annyi élet, annyi „tápanyag”
volt, hogy öröksége, a „Mako-
vecz-gén” immár a magyar
DNS ki nem téphetõ eleme
marad – fogalmazott.

Bár a megye az önkormány-
zati feladatvállalás miatt kultu-
rális intézményeit elveszítette,
ez nem jelenti azt, hogy a jövõ-
ben nem figyelnek rájuk.

– A megyei önkormányza-
tok területfejlesztési hatáskö-
reikkel a jövõben remélhetõ-
leg még többet is tudnak tenni
a megye kulturális és turiszti-
kai fejlesztéséért. Az intézmé-
nyeinket illetõen is számos si-
kerrel számolhatunk be, példá-
nak okáért legnagyobb intéz-
ményünknél, a Zala Megyei
Kórháznál tavaly megvalósult a
sürgõsségi centrum kiépítése,
és elõkészítettük, indítható
egy 5 milliárdos beruházás. S
az intézményekkel együtt kö-
zös sikerként mondható el az
is, hogy év végén rendelkez-
tünk olyan tartalékokkal, hogy
úgy adjuk át az intézményeket,
hogy lejárt szállítói tartozásuk
nem volt. Az intézmények áta-
dása és a vagyonmegosztás
megtörtént, az országban el-
sõk között megvalósítva, kö-
szönet ezúton is a kormányhi-
vatal vezetõinek! – említette az
elnök.

A következõ évek feladatait
sorolva Manninger Jenõ meg-
említette, hogy a megyei ön-
kormányzatok legfontosabb
feladata, illetve felelõssége,
hogy az európai uniós és a ha-

zai költségvetési források, a
szaktudás és tervezõ munka
összehangolásával megteremt-
sék a cselekvés feltételeit és az
új intézményrendszerben be-
töltött központi szerepüknek
megfelelõen irányítsák az új
gazdaságos, hatékony és hatá-
sos mûködésre képes terület-
fejlesztési rendszert. A közszfé-
rában nem pályázati rendszer
lesz, hanem 7 éves ciklusokra
vonatkozó fejlesztési progra-
mok alapján dönthet a köz-
gyûlés a pénzekrõl. Ehhez ki
kell dolgozni a megyei fejlesz-
tési koncepciót és programot,
mely dokumentumok elfoga-
dása a testületre vár. Milyen jó
lett volna például az uniós
iskolafejlesztési pénzek elosz-
tását is ezen elvek szerint vé-
gezni – hangsúlyozta.

– Erõsítjük tevékenységün-
ket a távlati tervezésben is, a
CETC, közép-európai közleke-
dési folyosó programban is
ezért veszünk részt. Minden-
képpen az a célunk, hogy a
Duna-mentén, nyugat-keleti,
Bécs-Budapest ipari övezet el-
múlt évtizedben tapasztalható,

európai mértékben is jelentõs
fejlesztése kiterjedjen ebbe a
térségi irányba is. Ez összevág
a megyei nagyvárosok ipari
tengely elképzelésével, a Szom-
bathely, Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa ipari térség minden le-
hetõ eszközével történõ fej-
lesztésére. Nyilvánvaló az is,
hogy a megye a kistelepülések-
kel együttmûködve képes el-
végezni feladatát, különösen
igaz ez az olyan nagyvárosokra,
ahol térségi jelentõségû fej-
lesztések valósulnak meg –
zárta gondolatait az elnök.

Manninger Jenõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Három hangulatos rendez-
vény is alkalmat adott kará-
csonyt megelõzõen

a közös ünneplésre. De-
cember 20-án délután a Szent
Család Templomba, a hagyo-
mányos iskolai karácsonyi hang-
versenyre és betlehemi játékra
invitálták a falu népét a szer-
vezõk. Két elõadásra is sor ke-
rült, hiszen egy alkalommal be
sem fért volna az Isten Házába
a seregnyi érdeklõdõ. A temp-
lom elõtti téren egész délután
adventi kirakódó vásár várta a
piciket és nagyokat. Itt a csa-
ládok a gyerekek által készített
kézmûves portékát értékesítet-
ték, s a bevételt a diákönkor-
mányzat részére, jótékony cél-
ra ajánlották fel. Az ünnepi
hangulat megteremtéséhez a
hatalmas üstökben fõzött, zsí-
ros kenyérrel kínált forró tea
sem hiányzott.

Mint felkészítõ
pedagógustól megtudtuk, a mû-
sort már hónapokkal korábban
elkezdték felépíteni, próbálni.

Teskán-
don

Tóth Ildikó

Mûsor az új templomban, köszöntõ a fõutcán
Teskándi karácsony betlehemmel, forralt borral

– Szabó Emõke és jómagam
készítettük fel a gyerekeket,
Gyenese Zsolt tanár úr az ének-
kart vezényelte, Faragó Zsuzsa
tanárnõ zongorán kísérte a
gyerekeket. Járányi Orsolya
pedig elsõsorban az adventi
kirakodóvásár szervezésében
segített. A szülõi munkaközös-
ség szintén jelentõs részben
kivette a részét a munkából. A
negyedik osztályosok és a nyol-
cadikosok adták elõ a mûsort a
táncosokkal kiegészülve. A fu-
rulyaszakkörrel és az énekkar-
ral együtt mintegy száz fellépõ
munkáját dicséri az ünnepi
összeállítás. Érdekesség, hogy
a tanév végén elballagó végzõ-
sök alkotják az iskola törté-
netének legnagyobb létszámú
osztályát, amelybõl ezúttal
mindenki színpadra állt, min-
den nyolcadikos kapott kisebb
avagy nagyobb szerepet. Kö-
szönettel tartozunk Lõrinc
Kálmánnak is, aki gitárjátéká-
val járult hozzá a mûsor sike-
réhez. Nagyon hálásak vagyunk

Attila atyának, aki megengedte
nekünk, hogy rendhagyó mó-
don az idén szentelt templom-
ban tarthassuk meg iskolánk
hagyományos adventi mûsorát.
Ezzel a mûsorral tulajdonkép-
pen a Szent Család Templom-
ban a legelsõ betlehemi já-
tékot láthatták a szülõk, nagy-
szülõk. Bízom benne, hogy ha-
gyományteremtõ rendezvényt
tudhatunk magunk mögött, s a
következõ években itt kerülhet
sor évente a Csukás István
Nevelési és Oktatási Gyermek-
központ iskolai betlehemi
játékára.

A Szenteste napján, decem-
ber 24-én ismét betlehemi
játékra várták az érdeklõdõket
a templomba, az egyház szer-
vezésében. A teskándi gyere-
kek ezúttal Attila atya segítsé-
gével készített betlehemi mû-
sorukat mutatták be az érdek-
lõdõknek.

Teskánd népét az önkor-
mányzat is közös ünneplésre
invitálta, az immár évi rend-

szerességgel visszatérõ módon
a faluközpontban fõutcán meg-
tartott szabadtéri rendezvény-
re. A közös karácsonyvárás al-
kalmával
polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket és kívánt nekik
békés, boldog, eredményes új
esztendõt.

– Immár 2004 óta hagyo-
mány a településünkön, hogy
a karácsonyvárást a fényfüzér-
rel feldíszített fõtéren közösen
ünnepeljünk. Már délután ka-
rácsonyi zenét hallgattunk, tü-
zet raktunk, szaloncukrot osz-
tottunk, gyertyákat gyújtot-
tunk, szalonnát sütöttünk és
forralt borral és teával mele-
gítettük magunkat az ünnepi
hangulatban – osztotta meg
velük a falu polgármestere.
Ezúttal is sokan megjelentek
és a posta elõtti téren mintegy
nyolcvanan hallgatták a hely-
beli , valamint
a gellénházi

elõadását.

Tóth István Jánosné

Örömi Barbara
Orchidea Kama-

rakórus
Farsang Lajos

A szülõk és nagyszülõk elsõként az iskolások betlehemi
játékát láthatták a Szent Család Templomban.

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

Tisztelt Vállalkozó!
Teskánd Község Önkormányzata

Tóth István Jánosné

az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is szeretné vendégül látni a településen élõ és
dolgozó vállalkozókat.

Ennek jegyében fogadást tart 2012. február 10-én (pénteken)
18 órától Teskándon,

a Kemence-Házban (Teskánd Rákóczi u. 3)

•

•

A rendezvény szervezése miatt 2012. február 8-ig kérjük
visszajelzését a 06-30-277-34-87; 92-570-013 telefonszámokon
vagy levélben.

Kérjük, tisztelje meg jelenlétével rendezvényünket.
Köszönettel

polgármester

Program:
• polgármesteri köszöntõ

A Széchenyi Terv aktuális pályázatai Elõadó: Fülöp
Nóra- gazdaságfejlesztési tanácsadó, Léránt Viktória -
humánfejlesztési tanácsadó

fogadás

Meghívó
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Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Kiváló minõségû hússertések eladók!

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)

Tel.: 06-30-394-7424
Vállalunk

Nyitva tartás:

:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.

hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

Régi álom teljesül a közel-
jövõben . A leromlott
állapotban levõ, funkciójának
már-már alig megfelelõ faluház
felújításába fog a község, errõl
tájékoztatta lapunkat

polgármester.
– A múltban több elképze-

lés is született a falu közösségi
épületeinek felújítására. Pályá-
zattal is próbálkoztak már ko-
rábban, ám eddig nem realizá-
lódtak az elképzelések. Úgy ér-
zem, nem voltak igazán átgon-
doltak a tervek, hogy mire vol-
na szüksége a falunak. Kisebb
javítgatásokat ugyan végeztek,
de jelentõsebb állagmegóvási
munkára nem került sor. Akár-
honnan nézzük, minden tele-
pülésnek szüksége van egy
tisztességes faluházra! A helyi
kulturális egyesületektõl, pél-
dául a Kishottói Népdalkörtõl
is az hallom mindig, hogy jól
karbantartott, esztétikus kör-
nyezetben léptek fel a szerep-
léseik során. Nem mindegy
sem a késõbbiekben ideérkezõ
szereplõknek és kulturális cso-
portoknak, sem Hottó lakossá-
gának, milyen környezetben
fogadhatjuk a vendégeinket,

Hottón

Vincze
Ferenc

Önerõbõl újítják fel a faluházat

hol tarthatjuk a közös rendez-
vényeinket! Számba vettük a
feladatokat és a realitásokat,
amelyek mentén igazán kihasz-
nálható, célszerû és szép falu-
házát alakíthatunk ki.

– A 60-80 fõt befogadó
nagyteremnek alkalmassá kell
válnia a községi közösségi ren-
dezvények megtartására, ugyan-
akkor a lakosság családi ese-
ményei, ünnepségei – születés-
napok, névnapok, esküvõk –
megrendezésére is. Természe-
tesen megmarad a mobil szín-
pad, amelyet szükség szerint
állítunk fel a rendezvények
jellegének megfelelõen. Szük-
séges egy konyhai blokk kiala-
kítása, amely a rendezvények
megfelelõ ezirányú hátterét
biztosítja. A vizesblokknak szin-
tén megfelelõ szinten kell
elkészülnie. Az épületet átjár-
hatóvá tesszük, tehát a nagy-
terembe bejárat nyílik a sport-
pálya felõl is. Felújítjuk a pin-
cehelyiséget is, amelynek egy
részét a fiatalok pinceklub-
ként vehetnének használatba.

– Mi minden valósulhat
meg, milyen célok teljesülhet-
nek a felújítást követõen?

Az orvosi rendelõ és váróhe-
lyiség, a könyvtár és a helytör-
téneti néprajzi gyûjteménynek
helyet adó kiállítóterem szin-
tén a faluházban kap helyet,
csakúgy, mint a könyvtár és az
önkormányzati tárgyalóhelyi-
ség. Megújul a világítás és az
energiaellátás is, ma már nem
tartható a fali konvektoros
pazarlás, helyette energiataka-
rékos kondenzációs gázkazán
fûti a lapradiátorokat, valamint
a nyílászárókat és a tetõszerke-
zetet is kicseréljük. Az elképze-
léseinknek megfelelõ terveket
Császár János bödei építész
díjmentesen készítette el, ame-
lyeket a lakosság január 23-ig
megtekinthetett. A kapott visz-
szajelzések, észrevételek alap-
ján a szükséges és reális módo-
sításokat elvégeztük.

– Önerõbõl és lakossági
összefogással, mint Hottón már
annyi minden. Igyekeztünk
úgy gazdálkodni, hogy megte-
remthessük a szükséges forrá-
sokat. Figyelemmel kísértük a
kiírt pályázatokat is, de sajnála-
tos módon nem látunk olyan
pályázatot, amely biztosíthatná
a komplett felújítás fedezetét…
Másrészt a pályázatok sok eset-

– Milyen forrásokból való-
sulhat meg a terv?

ben olyan mértékû plusz köte-
lezettségeket írnak elõ az ön-
kormányzatoknak, amelyek ne-
hezen teljesíthetõk. Ezért a tes-
tület úgy döntött, hogy gazdál-
kodjunk okosan, teremtsük meg
mi magunk a forrást. Tavaly az
önkormányzat olyan módon
kezelte a település rábízott va-
gyonát, hogy jelentõs tartalé-
kot halmozhatott fel. A hónap
végi testületi ülésen elsõ kör-
ben döntünk az építési – azaz
bõvítési – engedélykérelem
beadásáról. A késõbbiekben
megpályáztatjuk a munkát,
pontosabban az egyes felada-
tokra kérünk árajánlatokat, az
okos gazdálkodás figyelembe
vételével. Az ajánlatok beér-
kezése és a forrásaink számba-
vételével születnek meg a pon-
tos döntéseink, figyelembe vé-
ve, hogy a ránk rótt köte-
lességek, közfeladatok is telje-
süljenek. A bevételeinket és
megtakarításainkat alapul vé-
ve bízom benne, hogy nyáron
már befejezett munkáról ad-
hatunk számot, s a rendezvé-
nyeinket már a felújított fa-
luházban szeretnénk megtar-
tani – ismertette a hottói el-
képzeléseket Vincze Ferenc
polgármester.

Farsang Lajos

Megérett a felújításra. A faluház látványterve.
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Babosdöbrétén

Kaczor Tamás

Böde Hottó

a 2010-es
választások után egy tag kivéte-
lével újonnan megválasztott,
ötfõs képviselõ-testület kezdte
meg a munkát
polgármester irányításával. Az
új szelek szemmel láthatóan új
eredményeket hoztak, a tervek
pedig még elõbbre mutatnak.
A faluszépítést már tavaly meg-
kezdték, s az egyik meghatáro-
zó rendeletükkel önálló kör-
jegyzõség létrehozásáról dön-
töttek és községek-
kel összefogva. Becsült szám sze-
rint 70 általános iskolás korú
és kisebb gyermek és mintegy
30 középiskolás fiatal bizonyít-
ja, hogy a több mint félezer
lakosú községnek van jövõje.

– Számunkra ismeretlen te-
rületen vágtunk bele a munká-
ba. De mindannyian rendel-
keztünk tervekkel és úgy gon-
dolom, jó döntés volt vállal-
nunk ezt a társadalmi megbíza-
tást. Az emberek bizalmat sza-
vaztak, s ezt szeretném a mun-
kámmal meghálálni. Elindí-
tottunk egy olyan gazdasági fo-
lyamatot, amely a céljaink el-
érését szolgálja. Amikor kivál-
tunk a teskándi körjegyzõség-
bõl, létrehoztuk a sajátunkat
és három község képviselõ-tes-
tületének felelõs határozatával
új, önálló úton indultunk el, jó
döntésnek gondoljuk – fog be-
le a fiatal, agilis polgármester,
aki családjával már 10 év óta él
Babosdöbrétén. Épületvasalat-
forgalmazó vállalkozásukban
dolgozik feleségével, akivel 10
éves kisfiukat és 8 éves kis-
lányukat nevelik. – Nem egy-
szerû a két feladat együtt, de
ha jól csináljuk a testülettel,
akkor mindenki hálával gon-
dol ránk, s ha így lesz, hosszú

Új testület, új szemlélettel, takarékos gazdálkodással
Babosdöbréte tovább fejlõdik és fiatalodik

távon képzelem el a falu veze-
tését – vallja Kaczor Tamás.

– Szerény pénzügyi kere-
tek közt mozoghatott az ön-
kormányzat. Egy év alatt na-
gyon szoros költségvetési poli-
tikával sikerült stabilizálni a
pénzügyi helyzetet, amelyre
ettõl az évtõl már építhetünk.
Két Leader-pályázatot is be-
nyújtottunk. Az egyik faluszé-
pítõ programot takar, önkén-
tes munkával új utcabútorok-
kal egy parkot és játszóteret
szeretnénk létesíteni, a kastély
melletti területen. A másik pá-
lyázat pedig a régi iskolának,
azaz a körjegyzõség épületé-
nek a felújítását szolgálja. A
házban kulturális célokat szol-
gáló közösségi tér kialakítását
is tervezzük. A játszótér épí-
tése kétmilliós, az épületfel-
újítás mintegy ötmillió forin-
tos beruházással, jár, amelyhez
az áfát – mint önrészt – az
önkormányzat biztosítja.

– Az elsõ terveink közt sze-
repelt utcanévtáblák és útba-
igazító táblák felállítása, ame-
lyek régóta hiányoztak a falu-
ból. Az volt a célunk, hogy ma-
radandót alkossunk, olyan esz-
tétikus eligazító táblákat avat-
hattunk fel Vigh László ország-
gyûlési képviselõvel, amelyek
az információs értékükön túl a
falu díszére válnak. Ezt a célt
már teljesen saját erõbõl, a ta-
valyi költségvetés megtakarítá-
sából értük el.

– Az önkormányzati tulaj-
donban álló kastély, amelyben

– Milyen állapotban vették
át a települést?

– Mit sikerül az elmúlt év-
ben megvalósítani?

– Milyen további tervekkel
készülnek a jövõre?

a helyi vegyesbolt mûködik,
nagyon lepusztult állapotban
van. Ezt a jobb sorsra érdemes
épületegyüttest is rendbe kel-
lene tenni, de erre jelenleg
nincs gazdaságos lehetõség.
Egyelõre a boltíves pincehelyi-
séget szeretnénk felújítani a fi-
atalok számára, igazi ifjúsági
klub céljára. A távlati terveink-
ben szerepel egy új közösségi
épület létrehozása is, amelyre
falusi turizmus is épülhetne,
szállással, melegkonyhával és
rendszeres gyermektáborozta-
tásra, programok rendezésére
is alkalmas lenne.

– Nagy a közigazgatási terü-
letünk, ide tartozik Rám és Kö-
kényesmindszent is, amelyek-
nek a gondjait magunkénak
érezzük. Tavaly lakossági kez-
deményezésre rendbetettük
Újavashegy, útját s a külterüle-
tek, Tordahegy, Kishegy, Kõ-
hegy útjait is karban fogjuk
tartani. A zártkertekben, ahol
életvitelszerûen laknak csalá-
dok, saját erõbõl szeretnénk
kiépíteni a közvilágítást nekik,
és lehetõség szerint belterüle-
ten is egy korszerûbb, energia-
takarékos megoldáson gondol-
kodunk. A buszvárók felújítását
és ahol szükséges, áthelyezé-
sét is tervezzük, az önkor-
mányzat vállalná az anyagkölt-
séget, a munkát pedig lakos-
sági összefogással kivitelezzük.

– Mit bír el még a költ-
ségvetés?

– Milyen jövõképét látja a
településnek?

– Egyre többen választják
ezt az életformát a megélhe-
tési költségek és a nyugodtabb
élettér miatt, kelendõek a ba-
bosdöbrétei porták. Három
közmûvesített önkormányzati
telkünk van, és több üres ház
is új gazdára vár. Nagyon sok,
30-as éveiben járó fiatal tele-
pült ide, s bízunk a további fi-
atalodásban. Jelentõs fejlõdési
esélyét látom ennek a Zala-
egerszegtõl 10 kilométernyire
levõ szép fekvésû település-
nek. Fellendülõben van a
sport és a kulturális élet is, a
sportegyesület az önkormány-
zat jelentõs támogatásával mû-
ködik és szép sikereket ér el. A
falunapon már nagy sikerrel
lépett fel a helyi fiatal hölgyek
kórusa, remélem, egyre több
közösség kovácsolódik össze.
Rendben megtartottuk az ün-
nepségeinket a gyerekek és fel-
nõttek nagy örömére, az idõ-
sek napját, a szilvesztert… A
szüreti felvonulást tavaly a há-
rom község már együtt ren-
dezte meg. Az idén is sze-
retnénk megtartani a falu-
napot, s a többi közösségi
rendezvényt. Bekapcsolódunk
az Enteprises angol nyelv-
programba is. Tavaly a hottói
kezdeményezéssel indult nyá-
ri táboroztatásba idén szeret-
nénk mi is bekapcsolódni. A
közelgõ farsangi mulatságot,
valószínûleg ezúttal is a társ-
községekkel közösen rendez-
zük meg.

Farsang Lajos

Kaczor Tamás polgármester új szemléletet vitt a falu vezeté-
sébe.
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Újoncként szerepel a Zala
megyei labdarúgó bajnokság
másodosztályának Déli-csoport-
jában a csapata. A
kisközség együttesének vezeté-
se a bajnokság megkezdése
elõtt a biztos bentmaradást
várta az együttestõl. Böde a 16

Z-Line Böde

A bentmaradás a cél
Elégedettek az õszi szerepléssel Bödén

csapatos mezõnyben „félidõ-
ben” a 11. helyen áll, tisztes tá-
volságra van a kiesõ zónától. A
csapat õsszel ötször nyert, két
döntetlent játszott, nyolcszor
kapott ki, és 17 pontot szerzett.

– Elégedettek vagyunk a
csapat õszi teljesítményével –
értékelt ,
a klub elnöke. – A bajnokság
elõtt az erõviszonyok ismere-
tében úgy láttuk, a biztos bent-
maradást elérhetjük.

– A harmadosztályú baj-
nokság megnyerése után leg-
fontosabb feladatunknak te-
kintettük, hogy a bajnokcsa-
patot egybetartsuk. Tervünk
maximálisan sikerült. Az õszi
szereplésünkben egyértelmû-
en a csapatmunka dominált.
Egy nagyon jószellemû társa-
ság gyûlt össze, a játékosok
tudnak egymásért küzdeni, pá-
lyán kívül is jó barátságban
vannak egymással. Ez a sike-
rünk titka. No meg a szurkolók
is sokat segítettek. Gyakran vi-
dékre is elkísérik a csapatot.
Annak ellenére, hogy a másod-
osztályban már nagyobb távol-
ságokra kell elutazniuk. A má-
sodosztályban szereplõ csapa-
tok közül Böde a legkisebb
község, nekünk az õszi 11. hely
felér egy bajnoki címmel.

Garamvölgyi Norbert

– Az õszi szereplésük csa-
patérdem, vagy kellettek kima-
gasló egyéni teljesítmények?

– Tavaszi tervek? Netán
szeretnének elõrelépni?

– Nem emeljük a mércét,
továbbra is a biztos bentma-
radás a cél. A másik fontos fel-
adatnak tartjuk, hogy a téli
szünetben együtt tartsuk a csa-
patot. Erõsítésre nem gondo-
lunk, ha együtt marad a csapat,
az lesz számunkra a legna-
gyobb erõsítés. Nem szabad
megfeledkezünk
edzõnkrõl sem, aki remek ér-
zékkel irányítja a fiúkat.

–

– Az önkormányzat mellett
a névadó szponzor és több he-
lyi vállalkozó is segíti a mûkö-
désünket. A társasági adó pá-
lyázatán nyertünk 2 millió fo-
rintot, amihez 30 százalék ön-
részt kell produkálnunk. A
pénz már a számlánkon van, az
összeget június 30-ig fel kell
használnunk. Nagyon örülünk,
hogy sikeres volt a pályáza-
tunk. Visszaigazolást nyertünk,
hogy érdemes volt dolgozni.
Egy ilyen kis csapatnál, mint a
miénk, óriási összegnek számít
a 2 millió forint, amit szeret-
nénk jól felhasználni. Tisztában
vagyunk azzal, hogy a felhasz-
nálási feltételek szigorúak, de
akárcsak a pályázat írásakor, a
felhasználás során is pontosak
leszünk. Biztos vagyok abban,
az elszámolás során nem lesz
problémánk, és a bajnokság
végén biztos bentmaradásun-
kat is ünnepelhetjük.

Kósa László

Kik támogatják anyagi-
lag a csapatot?

-bedõ-

A felvétel a bajnokságot nyert csapatot örökítette meg.

Laci barátomnál már 5
évvel ezelõtt véget ért egy
korszak. „A bablevest eszek
lekváros buktával, fazékból,
éjfélkor” korszak. Kényte-
len volt lemondani errõl a
férfiak számára örömteli te-
vékenységrõl, mert pocako-
sodni kezdett. A pocak ön-
magában még nem zavarta.
Amikor viszont a barátjával
elmentek kosarazni, az elsõ
öt perc után nem bírta to-
vább. Na, ez már zavarta!

Elkezdett fogyókúrázni.
El is tûnt a pocak, majd egy
nagyobbat sikerült vissza-
hízni. Ez így nem lesz jó!
Semmi értelme nem volt sa-
nyargatnom magam, ha
most rosszabb a helyzet,
mint volt. Ezért a fogyókúra
helyett elkezdett odafigyel-
ni arra, hogy mit eszik. En-
nek hatására számunkra
furcsa szokásokat kezdett
felvenni, amiket mindig kö-
vetkezetesen betartott. Gyak-
ran nem is álltuk meg, hogy
ne nevessünk ezeken a sza-
bályokon. Számunkra hihe-
tetlennek tûnt, hogy ezzel
fogyni fog. Lacinak mégis
sikerült. Ehhez az is kel-
lett, hogy elkezdett fõzni.
Hihetetlen, de fõzni kez-
dett azért, hogy igazán fino-
makat tudjon enni, amitõl
fogyott.

Január elején, amikor ta-
lálkoztunk, ezért is lepett
meg. Mintha felkapott vol-
na pár kilót.

– Ez meg mi, híztál?
Laci a hasára nézett,

majd nevetve mondta: –
Nem, csak most hasra gyú-
rok vazze! Karácsonykor
olyat is ettem, amit nem kel-
lett volna. Akkor még én se
mondhattam nemet….

Mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Gyúrúnk vazze…

2002-ben elsõ – azóta
egyetlen – sze-
rezte az élvonalban a

.
2010-ben – fennállása so-

rán elõször –
döntõt játszott az egerszegi
együttes, s noha nem sikerült
legyõznie a bajnok ,
így is dicséretes volt a sze-
replése.

Hogy ne maradjunk tró-
fea nélkül, idézzük fel a baj-
noki aranyéremhez vezetõ
utat a címû
kötet segítségével. A rengeteg
fotót, statisztikai adatot, ri-
portot tartalmazó könyv is-
mét megvásárolható szerkesz-
tõségünkben, vagy utánvéttel
megrendelhetõ. Ára: 2.500 Ft.

Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon: 92/596-936,
30/378-4465,

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

bajnoki címét
ZTE lab-

darúgócsapata

Magyar Kupa

Debrecent

Megkoronázva

Sikeridézõ
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Nagylengyelben

Scheiber Ildikó

évi rend-
szerességgel megrendezik a
település asztalitenisz bajnok-
ságát, amelyre az idén már
harmadik alkalommal került
sor a faluházban, jelentõs ér-
deklõdés mellett. A téli sporto-
lási lehetõséget biztosító ren-
dezvény elõkészítési feladatait
az önkormányzat, a falu kultu-
rális intézménye és a helyi
sportegyesület egyaránt vállal-
ta. polgármes-
ter lapunknak elmondta, hogy
rendszerint szép számú ver-
senyzõ vesz részt az általában
januárban megrendezett ese-
ményen. A legkülönbözõbb
korosztályból jelentkeznek
fiatalok, felnõttek és gyere-
kek és rendszerint – így ezút-
tal is – több hölgy is indult a
nagy érdeklõdés mellett le-
zajlott játékos megmérette-
tésen. Nagy küzdelem folyt a
versenyzõk közt, hiszen ezt a
napot rendszeres felkészü-
lés elõzte meg, a faluházban
heti három alkalommal is
lehetõséget biztosítottak az
edzésre.

Nagylengyeli téli sportnap
A mintegy húsz résztvevõt

Scheiber Ildikó polgármester
köszöntötte és kívánt sportsze-
rû, sikeres játékot a benevezett
versenyzõknek.

, a kultúrház
új vezetõje elsõ fontos feladat-
ként kapta a verseny szervezé-
sét, hiszen január elsejétõl tölti
be a tisztségét. Korábban a
nyomdaiparban dolgozott, s ez
a tapasztalata abban is hasz-
nosnak bizonyul az új munká-
jában, hogy színvonalas mó-
don megtervezi a település
rendezvényeinek plakátját.

– Örülök, hogy a tanult új
szakmámban is kipróbálhatom
magam, a kulturális szervezés-
ben és mindenféle kreatív fel-
adatokban. Sokan jelentkeztek
az asztalitenisz versenyre, de
volt, aki mégsem jöhetett, mert
megbetegedett, vagy épp sür-
gõsen be kellett mennie dol-
gozni. De így is sokan összejöt-
tünk és egy gyermekcsapatot
is összeállíthattunk. Képvisel-
tette magát a 11-14 éves közti,
azaz általános iskolás korosz-
tály, a középiskolás korúak és a

Hóbor Beáta

felnõttek egyaránt. A verseny
szervezésével igyekeztünk úgy
alakítani a programot, hogy a
picik se maradjanak alul, jussa-
nak több játéklehetõséghez. Elõ-
ször a legkisebbek és a 16 éve-
sek párhuzamosan játszottak se-
lejtezõt egyenes kieséses rend-
szerben, majd e két korosztály-
ból továbbjutott két-két legjobb
versenyzõ játszhatott körmér-
kõzést a felnõttekkel. Így végülis
minden korosztálynak volt esé-
lye, hogy dobogóra állhasson.

, a sport-
egyesület vezetõje megosztot-
ta velünk, hogy a legjobbak
jutalmazásának költségeit a
sportegyesület keretébõl gaz-
dálkodták ki. Elmondta, hogy
örülnek a sportolók a téli moz-
gási lehetõségnek, a labdarúgó
szakosztályból is többen részt
vettek a megmérettetésen. Az
elsõ három helyezett feliratos
emlékpólót kapott, s a legjob-
bakat éremmel és a rendez-
vényhez kapcsolódó ajándé-
kokkal, ütõvel, labdával aján-
dékozták meg. Végül a legjobb-
nak a következõk bizonyultak:

Felnõtt férfi kategória: 1.
Hóbor József, 2. Kocsis Csaba,
3. Bogár Gergõ. Gyermek fiú
kategória: 1. Halász Pál, 2. Ba-
bati Benjámin, 3. Babati Mar-
tin. Felnõtt páros: 1. Babati
Ferenc/Gyõrfi Zoltán, 2. Hó-
bor József/Bogár Gergõ, 3. Ko-
csis Csaba/Scheiber Attila.

Scheiber Attila

Gyermek páros: 1. Scheiber
Péter/Halász Pál, 2. Babati
Martin/Nótár Balázs, 3. Babati
Benjámin/Rázmán Erik.

A legfiatalabb és a legidõ-
sebb versenyzõt, valamint a
versenyen kívül játszó négy
hölgyet pólóval jutalmazták a
rendezõk. Ám elmondhatjuk,
hogy mindenki nyert, hiszen a
fagyos téli napokon is megta-
lálták a módját, hogy együtt
sportoljanak az egészségükért.
A rendezvény sikerbõl ítélve
jövõre is megrendezik a nagy-
lengyeli asztaliteniszversenyt.

Farsang Lajos
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Fánksütéssel összekötött
jelmezes mûsort rendeznek
február 10-én pénteken a

faluházban.
polgármes-

ter arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy az idõpontot a
környezõ településekkel va-
ló egyeztetés után jelölték
ki, hogy minél többen részt
vehessenek az évrõl évre
sokakat vonzó rendezvé-
nyen, amelyet az idén a falu
felnõtt lakóinak és az óvodá-
soknak közösen rendez-
nek meg.

nagylengyeli
Scheiber Ildikó

Farsangi
mulatság

A verseny elõtti percekben a versenyzõk egy csoportja.
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Nagy érdeklõdés mellett
zajlott le a karácsonyi koncert,
amelyet advent utolsó vasár-
napján, december 18-án dél-
után láthattak
lakói. A családias hangulatot
emberközelibbé tette, hogy a
nagy érdeklõdés miatt egészen
megtelt a mûvelõdési ház, még
pótasztalokkal és padokkal is
ki kellett egészíteni a termet.

polgár-
mester mondta el ünnepi gon-
dolatait, majd a vendégek a szí-
nes mûsort láthatták - hallhat-
ták, amelyet a

és vendég
elõadók prezentáltak. Ez a
koncert kicsit más volt, mint
az eddig megszokottak: való-
ban a zene és a dal volt a meg-
határozó. A szervezõk kihasz-
nálták település adottságait:
színpadra léptek a szebbnél
szebb hangú szólisták és ter-
mészetesen az összeszokott
kar. A koncertnek akár „széles-
korhatárú” címet is adhatták
volna, 5 éves kortól 60 évesig
minden korosztály képviseltet-
te magát a mintegy 35 szerep-
lõ közt. A rendezõk vendég-
eladókat is meghívtak:

, egykori kántorukat,
zalaegerszegi

gitáros zenészt, valamint

Petrikeresztúr

Gérczei Mónika

Petrikeresztúri
Amatõr Színjátszók

Szili Er-
nõt Szom-
bathelyi Attila

Hor-

Helyi elõadókkal és vendégszereplõkkel
váth Lászlót

Cse-
mann Esztert

Hári Veronika

Pilise Nóra

Gérczei Béla

Németh Zsófia
Pálfi Tibor

, a dr. Papp Simon
Általános Mûvelõdési Központ
igazgatóját, aki basszusgitárral,
és a szintén gellénházi

, aki fuvolajátéká-
val járult hozzá a mûsor si-
keréhez.

beköszöntõ
éneke után a kar gyertyafény-
ben vonult a színpadra, az elsõ
dal alatt a gyerekek gyertyás
tánca varázsolt ünnepi fénye-
ket a mûvelõdési ház nagyter-
mébe. Ezt követõen Jézus szü-
letésének történetét mutatták
be a szereplõk: a dalok közötti
kísérõszöveggel teljesedett ki a
történet. E dalok zenei kísé-
retét és szóló szerepét Szili Er-
nõ adta. Ezt követõen egy
csodálatos dallal Magyarország
felemelkedéséért imádkozott a
kar és a szóló szerepet vállaló

. A zenei kíséretet
Szombathelyi Attila szólógitár-
ral és Horváth László basszus-
gitárral játszotta. A következõ
szám zenei aláfestéséhez fuvo-
la játékával Cseman Eszter is
csatlakozott. és a
gyerekek tolmácsolásában ka-
rácsonyi kívánságokat hallha-
tott a közönség. Ezt követõen

énekelt, majd
és a kar közös éne-

ke csendült fel. A koncertet a

kar tolmácsolásában elhang-
zott dalok zárták, az utolsó
énekben

énekelt szólót. A zené-
szek és énekesek munkáját

segítette hang-
technikával.

A szeretet hangjait tolmá-
csoló mûsort követõen a gye-
rekeket gyümölcsök, csokolá-
dék, cukorkák várták a kará-
csonyfa alatt. A vendégek a
családias hangulatban folyta-
tódó beszélgetés közepette a
gyerekek elõzõ heti közös mé-

Gyõrfiné Ács Ma-
riann

Pirzsók László

zeskalácssütésének termékeit
fogyaszthatták forralt borral és
teával, amelyet a település kép-
viselõi szolgáltak fel. Az egyön-
tetûen megfogalmazott véle-
mények szerint ez a mûsor ki-
emelkedõen jól sikerült az el-
múlt évek elõadásainak tük-
rében.

Színes mûsort láthattak a vendégek.

Hazai, ízletes hentesárut
és töltelékárut vásárolhatunk
a tavaly november 15-én nyílt

, a
zalaegerszegi .
A termelõi hátteret zalaeger-
szegi családi vállalkozás, a

biztosítja. A
mezõgazdasági termelés és a
kereskedelem összesen 45 fõ-
nek ad munkát.

A család 1995-tõl tulajdo-
nosa a pakodi Nándor majori
sertéstelepnek. Saját takar-
mánykeverõvel rendelkeznek,
ahol a teljes szükséges takar-
mányválasztékot elõállítják. A
termelés nagyságrendjére jel-
lemzõ, hogy 1700 anyaállattal
gazdálkodnak, ez évente 42
ezer hízósertés elõállítását te-
szi lehetõvé. Az állatok zöme
exportra kerül, de például a
szintén hazai Kométa feldol-
gozó számára jelentõs meny-
nyiségû sertést szállítanak.

A kereskedelmi forgalom-
ba kerülõ húsáru egyelõre
bérfeldolgozással készül. Egy-
re növekszik a töltelékáruk vá-
lasztéka is. A Végh Farm gya-
korlatilag adalékmentes és szin-
te 100 százalékban saját alap-
anyagból készült márkatermék-

Végh Farm Húsáruházban
Eötvös közben

Végh
Farm Zala Kft.

Friss hazai húsáruk és felvágottak a Végh Farmtól

skála forgalmazását kezdte
meg. Érdemes megkóstolni a

és
felvágottat, a kolbászt és a töb-
bit s egyre bõvül a választék.
A remények szerint a tavaly-
elõtt tulajdonukba került, je-
lenleg nem termelõ vágóhíd
újraindításával folytatják majd
a feldolgozást. Az üzem kapa-
citásának növeléséhez, a cél-
szerû, rugalmasan üzemeltet-
hetõ technológiai lánc, vala-
mint hûtõkapacitás kiépítésé-

Végh Farm Göcsej Turista

hez mintegy 150 millió forin-
tos beruházás szükséges. Eh-
hez a vállalkozás EU támoga-
tást szeretne igénybe venni,
ám egyelõre nem mutatkozik
pályázati lehetõség. Addig is
az Eötvös közben, a Végh
Farm Húsáruházban a heti
háromszori vágás révén ver-
senyképes áron mindig friss
húsárut vásárolhatunk, ame-
lyet a cég saját hûtõkocsikkal
szállít az igények szerint.

Farsang Lajos

A Végh Farm Eötvös közi üzletében mindig friss a hazai
húsáru.


