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Egy éve tudósítottunk róla,
hogy letették a pacsai

alapkö-
vét, s idén február 21-én –
immár mûködés közben – sor
kerülhetett az üzem ünnepé-
lyes felavatására. A jelentõs
érdeklõdés mellett megtartott
eseményen avatóbeszédet

vidékfejlesztési
miniszter tartott, aki már az
alapkõletétel résztvevõit is meg-
tisztelte jelenlétével. Az esemé-
nyen számos további jeles sze-
mélyiség részt vett, köztük
Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje,

kormánymegbízott,
és

országgyûlési
képviselõk, , az
OTP elnök-tanácsadója,

az OTP Bank Zala
megyei igazgatója,

a kivitelezõ ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója és

, a Hangyaszövetkezet
elnöke.

, a Zalai Barom-
fifeldolgozó Kft. ügyvezetõ
igazgatója tartott rövid ismer-
tetõt az üzem létrejöttérõl és
eddigi történetérõl. A gazdasá-

Zalai
Baromfifeldolgozó Kft.

Fa-
zekas Sándor

Rigó Csa-
ba Man-
ninger Jenõ Sáringer-Ke-
nyeres Tamás

Koleszár István
Koller

Valéria,
Peresztegi

Imre
Szeremlei

Béla

Bedõ Tibor

Összefogás a hazai élelmiszeripar felemelkedéséért

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Újdonságok - Zirconium

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Márciusi tavaszi akció!

Minden márciusban készülõ rögzített és kivehetõ fogpótlásra
10% árengedményt adunk.

10% árengedmény a fogpótlásokra!

Átadták Pacsán a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. üzemét
gi társaság 2008 júliusában öt
beszerzési és értékesítõ szer-
vezet (BÉSZ), valamint két
zalai takarmánykeverõ vállalko-
zás részvételével jött létre 270
millió forint jegyzett tõkével,
amelybõl 90 százalékkal része-
sedik az öt termelõi BÉSZ –
mondta bevezetõül a cég veze-
tõje, majd a pályázati folyama-
tokat és a beruházás folyama-
tát ismertette, melynek a fi-
nanszírozását az OTP bank se-
gítette, az építészeti kivitelezõ
munkát pedig a ZÁÉV Zrt. vé-
gezte. A múlt év novemberé-
ben, 60 emberrel indult sike-
res próbaüzemet követõen a
feldolgozó az avatás napján
már 142 alkalmazottal termel.
A foglalkoztatást a gazdasági
minisztérium 224 millió forin-
tos támogatása is segítette, amely
120 munkahely létrehozását,
benne 10 roma foglalkoztatá-
sát tette lehetõvé.

– A terveink szerint ápri-
listól hetente 10-12 ezer puly-
kát és 25-30 ezer csirkét, az év
második felétõl már 12-14 ezer
pulykát és 35-50 ezer csirkét
dolgozunk fel – ismertette Be-
dõ Tibor, majd az élõállat-

beszerzés, valamint a folyama-
tos piacépítés részleteit és vi-
szonyait taglalta. Kiemelte a
multinacionális és hazai üzlet-
láncokat, mint a hazai értéke-
sítés fontos részvevõit, vala-
mint a bõvülõ exportpiacot,
amelynek keretében német,
szlovák, cseh, román, lengyel,
szlovén és osztrák területre is
értékesít különbözõ árufélesé-
geket a Zalai Baromfifeldol-
gozó Kft.

Vigh László országgyûlési
képviselõ kiemelte annak fon-
tosságát, hogy Közép-Zalában

jó helyre került az üzem. A
jelentõs munkanélküliséggel
küzdõ térségben épített üze-
met az évszázad eddigi legna-
gyobb közép-zalai beruházása-
ként határozta meg. Méltatta
annak jelentõségét, hogy a cél
érdekében szerencsés módon
találkozott az állam, a banki és
a vállalkozói szféra. Hangsú-
lyozta, hogy az üzem jelentõ-
sen enyhíti a térség foglalkoz-
tatási gondjait, segíti a családok
megélhetését és a beszállítók,

A szalagátvágás pillanatai.
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Hozzávalók:

Elkészítés:

1 kg pulyka-
mell, 50 dkg csirkemáj, 75
dkg gomba, 5 dkg vöröshagy-
ma, 25 dkg császárszalonna,
étolaj, csirke fûszersó,

A csíkokra vá-
gott pulykamellet csirke fû-
szersóval beszórjuk, összeke-
verjük a csíkokra vágott szalon-
nával, és 1 órát állni hagyjuk.

A csirkemájat nagyobb
darabokra vágjuk, a gombát
vastagabb szeletekre, a hagy-
mát karikákra.

Egy edénybe olajat ön-
tünk, és belerétegezzük a
hozzávalókat, rétegenként
olajat öntve rá. Fontos a sor-
rend: hagyma, hús, szalonna,

gomba, máj, olaj. Az edényt
lezárjuk, 2-3 napig a hûtõben
pácoljuk.

A szûrõkanállal kiszedett
pácolt finomságot forró tár-
csán sütjük, közben lapáttal
forgatjuk. Köretként elõfõ-
zött apró szemû krumplit is
süthetünk a tárcsa közepén.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

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

Pulykacsíkok csirke-
májjal és gombával

Tájékoztatót hallhattak
és

munkatársai február 23-
án délelõtt a prog-
ram megvalósításáról. A

megtartott ren-
dezvényen kör-
jegyzõ röviden ismertette az in-
duló folyamat elõzményeit, amely
szerint a körjegyzõség telepü-
léseinek önkormányzatai kiemelt
célként fogalmazták meg a
Zöld Iroda program indítását.
Ezt követõen , a
projektet megvalósító

elnöke tartotta meg elõadását.
A program megvalósításá-

ról a képviselõ-testület döntött

Bon-
codfölde Teskánd Körjegy-
zõség

Zöld Iroda
Ke-

mence-házban
Fazekas István

Bogár István
Domber-

dõ Természetvédelmi Egyesület

Zöld Iroda program
a legutóbb közös ülésén. A
Zöld Iroda program – amelybe
a

is bevonták – több, egymással
összefüggõ célt valósít meg. A
széleskörû környezetvédelmi
és energiatakarékossági intéz-
kedések bevezetése kiterjed a
szelektív hulladékgyûjtés alkal-
mazására, a takarékos vízhasz-
nálatra, a villamos energiával
és a fûtéssel való takarékos-
kodásra. Olyan apróságokkal
sok-sok energiát lehet megspó-
rolni, amelyekre sokan talán
nem is gondolnak a hétköz-
napokban.

Csukás István Nevelési és
Oktatási Gyermekközpontot

(farsang)

A Zöld Iroda program ismertetését követik figyelemmel a
körjegyzõség és a Csukás intézmény munkatársai, vezetõi.

Az avatás utáni üzemlátogatás percei a Zalai Baromfifeldol-
gozóban.

Összefogás a hazai élelmiszeripar felemelkedéséért
Átadták Pacsán a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. üzemét

a termelõ családok meg-
élhetését is javítja.

Rigó Csaba Zala megyei
kormánymegbízott annak je-
lentõségét emelte ki, hogy a
magyar termelõk összefogá-
sával, magyar kivitelezésben és
finanszírozásban és magyar
piacépítéssel valósult meg a
jelentõs munkaerõt foglalkoz-
tató üzem. Ismertette, hogy a
Zala Megyei Kormányhivatal
szakigazgatási szervei is segí-
tették a beruházást, s ezt köve-
tõen is biztosítják a soron kí-
vüli ügyintézést, különösen a
munkahelyteremtõ beruházá-
sok esetében.

Dr. Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter avatóbe-
szédében örömét fejezte ki az
iránt, hogy igazi termelõi ösz-

szefogás eredményeként való-
sult meg ez a jelentõs beruhá-
zás a Zala megyei tájon, amely-
re bizony ráfér a fejlesztés. A
tárcavezetõ beszédében kije-
lentette, hogy a magyar vidék
megélhetésének alapfeltétele a
mezõgazdaság és a feldolgozó-
ipar fejlesztése. Méltatta a pa-
csai vállalkozás érdemeit ab-
ban a folyamatban, amely a vi-
déki mezõgazdaság és feldol-
gozóipar újraélesztését, a bel-
és külföldi piac megtartását és
bõvítését szolgálja.

Az üzem jelképes birtokba-
vételét nemzetiszínû szalag át-
vágásával szentesítették az ün-
neplõk, majd , Pa-
csa plébánosa megáldotta az
épületet. A rendezvény zárása-
ként az ünnepség résztvevõi
megszemlélhették az üzemben

Szitás József
folyó termelést a vágott ba-
romfi darabolásától a töltelék-
áru-készítésen át a raktárban

sorakozó, szállításra váró kész-
termékekig.

Farsang Lajos
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Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz hasonlóan

az
idén is vendégül látta a telepü-
lésen élõ és dolgozó vállalko-
zókat. A jeles eseményt feb-
ruár 10-én, pénteken este a
Kemence-házban tartották meg
nagy érdeklõdés mellett.

pol-
gármesteri köszöntõjében ösz-
szegezte az elmúlt év eredmé-
nyeit, ismertette a szép számú
sikeres pályázatot és a terve-
zett feladatokat. Beszédében
kitért a rendezvénynek elsõ
ízben otthont adó ház létesí-
tésére, amellyel régi jogos
igény teljesült. Teskándon az
egyéni és társas cégekben
összesen 153 fõ keresi meg a
megélhetését.

Említésre került a három
település kiválása a körjegyzõ-
ségbõl, mint elhangzott, csa-
ládban is elõfordul a válás, s ha
már így történt, az élet megy
tovább, hiszen minden telepü-
lésnek szuverén joga, hogyan
látja el a feladatait. A kisebb
megvalósult terven túl a két
legjelentõsebb prokjektet emel-
te ki Tóth István Jánosné, je-
lesül a
elkészültét és a nyári avató óta
már számos rendezvénynek is
otthont biztosító Kemence-ház
kialakítását. Az intézmény meg-

Teskánd
Község Önkormányzata

Tóth István Jánosné

Szent Család Templom

Teskándon a vállalkozókat köszöntötték
valósítását szolgáló pályázat
három évig, bár csökkenõ jel-
leggel, de forrást biztosított a
mûködtetésre is. Az „apróbb”
pályázati sikerek közt az isko-
lába beszerzett interaktív táb-
lák, az intézmény energiataka-
rékosságot célzó fûtésrekonst-
rukciója került szóba. Fájó
pont, hogy az iskola teljes re-
konstrukciójára kétszer is si-
kertelenül pályázott Teskánd,
hiszen annak ellenére is nagy
öröm lett volna a gyerekek és
szülõk számára, hogy várható-
an állami fenntartásba kerül az
intézmény.

Szó esett a közvilágítás meg-
valósult korszerûsítésérõl, az
angol oktatásról, számítástech-
nika tanfolyamról is. A folya-
matban levõ pályázatok közt
félsikert is megtapasztaltak, így
például a és Teskánd
közti kerékpárútnak csak a
tervezésére sikerült támoga-
tást nyerni, ám már ez is egy új
lépés. Keserû pirula viszont,
hogy számára
egyáltalán nem tûnik fontos-
nak, hogy a városból kivezetõ
irányban – meghatározóan a
megyeszékhely lakói számára
– megépüljön a települések
közti kerékpárút. A tervek közt
a faluközpontban központi for-
rásból épülõ gyalogátkelõhely-
rõl is tájékozódhattak a vállal-

Bagod

Zalaegerszeg

kozók, s több, a megvalósulás
felé vezetõ pályázati sikerrõl is
hallhattak. Többek közt egy
vidékfejlesztési projekt kereté-
ben megszépülhet a temetõ
környezete. A feladatok közt
szerepel az iskola elõtti busz-
megálló áthelyezése illetõleg
biztonságosabb kialakítása,
amelyhez a várakozások sze-
rint hozzájárulnak azok a tele-
pülések is, amelyekbõl Tes-
kándra járnak a gyerekek. A
fõúton, a téglagyár irányába
vezetõ járdának idén legalább-
is a terveit el kell készíteni, s a

patakon átvezetõ forgalmas fa-
híd felújítása sem várathat so-
kat magára.

A megjelent vállalkozók
elõadást hallhattak az új tér-
ségi gazdaságfejlesztési klasz-
ter megalakulásáról is, vala-
mint a Széchenyi terv aktuális
pályázatairól. Végezetül érté-
kes ajándékokat sorsoltak ki a
megjelent vállalkozók közt, majd
fogadással, kötetlen beszélge-
téssel folytatódott, s baráti
hangulatú vacsorával zárult a
teskándi vállalkozói est.

Farsang Lajos

Idén is megrendezték a

a Jégtörõ Mátyás
napi . Min-
den eddigi rekordot megdönt-
ve ezúttal mintegy 70 borász
nevezte be 93 féle borát.

A nagyszámú nedût két
zsûri értékelte. A vörösborokat

és , a
fehéreket pedig

és kós-
tolgatták sorjában. A szakmai

dobronhegyi Kandikó Ven-
dégházban

Göcseji Borversenyt

Sorok Pál Varga Eszter
Sabján Ká-

roly Kántor Mónika

Göcseji Borverseny

értékelés során kitûnt, hogy a
jó évjáratnak köszönhetõen
számos kitûnõ bor termett a
térségben.

A közös-
sége vélhetõen létszámban is,
eredményességben is elvitte a
pálmát az ítészek döntését
követõen. A kisközséget 11 fõ
képviselte 22 féle borával, s
végül 12 arany és 5 ezüst mi-
nõsítéssel térhettek haza.

polgármester és

Bödei Borbarátok

Ujj
Tibor Császár

János

Császár János
Sza-

bó Imre
Szabó

István ifj. Csá-
szár János Segesdi
Sándor
Kamasz János Ma-
kasics Tibor

Gellénházáról

Török Tamás
Kulcsár László
Csécs Imre

Katona
József Kul-
csár Csaba Soós Lajos

, a borbarát kör elnöke
elmondta, hogy annál inkább
értékesnek tartják a sikert,
mert a borász szakma a
kisközségekben egyre inkább
háttérbe szorul, nagy öröm
lenne, ha a fiatalok közül is
egyre többen kapnának kedvet
a vidék egyik meghatározó,
sikereket termõ gazdasági te-
vékenységéhez. Aranyérmet
nyert Bödérõl
vörös kokasvér házasítása,

otelló-kékfrankosa és
sirah-kékfrankos rozéja,

kékfrankosa,
otellója,

zweigelt-kékfrankosa,
oportója,

pedig sirah, zwei-
gelt és médea borával három
aranyat is kasszírozott.

szintén né-
pes csapat, 11 borász érkezett.

sárgamuskotály,
szürkebarát,

vegyes fehérbora, a
vörösek közt pedig

vegyese, valamint
és ca-

bernet sauvignonja egyaránt
aranyérmet érdemelt.

számára is
termett arany, amelyet

olaszrizling és
vegyes fehér bora érde-

melt ki, pedig
vihetett haza aranyat

a fehérborával.
Különdíjakat is odaítélt a

zsûri. A legjobb fehérbort a
teskándi , a
legjobb vörösbort a gellénházi

termelte. A leg-
jobb miseborként

termését ítélték meg, a
rendezvénynek otthont adó
ház boraként a bödei

otelló-blau-
burgerét választották a szak-
emberek. A hibátlan, külön-
leges mivoltának köszönhe-
tõen a legígéretesebb bor
címet végül
vihette el Bödére otelló rozé
borával.

A rendezvényt
, a

elnöke is megtisz-
telte jelenlétével.

Babosdöbréte
Vass

János Vas Ár-
pád

Teskándra Pal-
kó Tibor

Dömötör Csaba

Váradi István
Mátyás Ró-

bert

Györe
Ferenc Miklós

Császár Jánosné

Szõkéné
Hajduk Andrea Zalai Borút
Egyesület

A Bödei Borbarátok joggal ünnepeltek a Jégtörõ Mátyás
Göcseji Borversenyen.

Tóth István Jánosné polgármester köszöntõ beszédét tartja a
vállalkozók estjén.
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Kertbarát körünk meghí-
vást kapott a immár 4.
alkalommal megrendezésre ke-
rült pinceszemlére
és tollfosztóra. Január 22-én az
ország több pontján Szent Vin-
ce-napi vesszõt vágtak a borá-
szok, ebbõl jósolva bortermést
a szüretre, illetve az idõjárás
alakulásából is következtetnek
a termés bõségére: „Ha meg-
csordul Vince, tele lesz a pin-
ce!” A bor védõszentjének tar-
tott Szent Vince napja a szõlõs-

Bakon

Vince-napi

Vince-napi pinceszemle

gazdák hagyományos termés-
jósló napja, a szent legyõzi a
tél sötét hatalmait és elõkészíti
a lassan közeledõ tavasz útját.
A hagyománytisztelõ szõlõmû-
vesek e napot tekintik a „szõ-
lõvesszõ pálfordulójának”.

A tájegységenként eltérõ ha-
gyományban – a kötelezõ mu-
latozáson felül – van néhány
közös vonás: mindenütt az
adott nap idõjárásából és a mu-
latozás végén metszett „vince-
vesszõk” állapotából jósolják a

szüret gazdagságát, majd a szõ-
lõvesszõket öblös szájú üvegbe
téve várják, hogy azok kihajta-
nak-e. Ha igen, a tavaszi fa-
gyoktól sem kell tartania a gaz-
dának. Az 1799-ben megjelent
„Száz Esztendõs Kalendáriom”
szerint „Ha szent Vintze napja
fénylik, azt mondják a boros
gazdák, hogy megtelik a pint-
ze, és sok jó bort várhatni”.

A

11 településé-
rõl szép számmal érkeztek
meghívottak a faluház elé 10
órára. A programsorozatot

a .
Nagyradai Szõlészeti Borászati
Üzemének telepvezetõje nyi-
totta. A több évtizedes szakmai
múlttal rendelkezõ szakember
személyes tapasztalatairól, a
zalai bortermesztés újraélesz-
tésérõl, a Cezar Winery Kft.
borairól és sikereirõl mesélt.
Egy kis történelmi kutatást vé-
gezve meggyõzõdhetünk arról,
hogy Zala megye több száz év-
re visszamenõen élen járt a
szõlõtermesztésben. Az utóbbi
50 évben méltánytalanul mel-
lõzött terület a fehérszõlõ ter-
mesztésére és a pezsgõalapbor

Válicka-völgye és Térsége
Területfejlesztési és Idegenfor-
galmi Társulás

Ko-
csis Lajos, Cezar Winery Kft

készítésére kiváló. A helyi
adottságokat ismerve és a szel-
lemi tõkét kamatoztatva a zalai
borvidék 2006-ban 22.-ként új-
ra önállóan felkerült Magyar-
ország borvidékei közé. Az el-
múlt 10 év tapasztalatai pedig
azt igazolják, hogy a zalai vö-
rösborok nem csak a hazai, de
a francia és a spanyol borokkal
is felveszik a versenyt, sõt ma-
guk mögé is utasítják azokat.

Az elõadás után a 70 fõs
társaság a baki szõlõhegyre in-
dult a Vince-napi vesszõk vá-
gására. A 6 állomáson a szom-
szédos 3-4 gazda boraiból kap-
tunk kóstolót. A megterített
asztalokról pogácsát, zsíros ke-
nyeret, kalácsot, kolbászt, sza-
lonnát kínáltak bõséggel. A
„Ha megcsordul Vince, tele
lesz a pince!” - jóslat alapján az
idei év bõséges termését ígér,
a szikrázó napsütésben nem
csak az ereszek csordultak
meg, hanem a vendégmarasz-
taló sárból is jutott bõséggel a
cipõkre, csizmákra. A hegyi tú-
ra után a jókedvû társaság visz-
szatért a faluházba. A

ifjúsági cso-
portjának bemutatója után

plébános meg-
áldotta a Vince-vesszõket. A va-
csorát kötetlen beszélgetés,
nótázás követte.

Pántlika
Néptáncegyüttes

Kovács Tamás

Tófeji Kertbarát Kör

Megkóstolták a vendéglátó gazdák borait.

Télvíz idején megsokszo-
rozódnak a tüzeléstechikai prob-
lémák. Ezek megelõzésérõl
beszélgettünk

, a

ügyvezetõjével. A
1994 óta mûködõ cég ké-
ményseprõipari közszolgál-
tatások ellátására jött létre,
amelyet az 1995. évi 42-es
törvényben és 27/1996-os be-
lügyminiszteri rendeletben
szabályozzák.

Havasi Zoltán-
nal LÁNGÕR '94 Kémény-
seprõipari és Tüzeléstech-
nikai Kft.

– Mindenkiben tudatosíta-
ni kell, hogy a tüzelés, az égés-
termékek elvezetése veszélyes
üzem! A balesetek megelõzése
érdekében biztosítani kell a tü-
zelõberendezésben az égéshez
szükséges levegõt. Ma a kitû-
nõen záró ajtók-ablakok ezt
sokszor lehetetlenné teszik,
ezért vákuumos légbevezetõk
alkalmazásával kell lehetõvé
tenni a levegõ lakásba áram-
lását. A tüzelõberendezéseket
és kéményeket rendszeresen
ellenõrizni kell! Nagy divat ma a

Az életveszély és a tûzveszély elkerülésére
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket!

kandalló, de a ve-
szélye abban rejlik,
hogy a fiatalok nem
tanulták meg a biz-
tonságos tüzelés sza-
bályait. Például, 2
éven át száradt, 20
százalék nedvesség-
tartalom alatti fát
szabad használni a
kémény szurkoso-
dása, szûkülése el-
kerülésére. Ha ez
mégis bekövetkezik,

csakis szakember végezze a
tisztítását vagy szabályozott ki-
égetését, a tûzveszély, és a ké-
mény teljes tönkremenetelé-
nek elkerülése miatt. A füstgá-
zok biztonságos elvezetése vé-
gett rendszeresen ellenõrizni
kell a kéményeket és szükség
szerint el kell végezni a tisztí-
tásukat, karbantartásukat. Saj-
nos elõfordul, hogy mellõzik a
lakástulajdonosok, nem is gon-
dolják, hogy ezzel életveszély-
nek teszik ki saját magukat és
lakótársaikat egyaránt.

A LÁNGÕR '94 Kft. – a
nagykanizsai és letenyei járást
leszámítva – a megye terüle-
tének kétharmadán végzi a
feladatait. A munka már az épü-
letek tervezésénél kezdõdik,
s a használatba vételi enge-
dély is csak az ellenõrzést
követõen adható ki. A megle-
võ gázüzemû és vegyestüzelé-
sû kéményeket pedig egya-
ránt rendszeresen kell ellenõ-
rizni, figyelemmel a tûzveszé-
lyesség kérdésére is. A kémény-
seprõink ezért tervszerûen
felkeresik a tulajdonosokat, el-
lenõrzik a kémény átjárható-
ságát és ha szükséges, kitisz-
títják. Kérjük a lakosságot,
hogy saját érdekükben segít-
sék dolgozóink munkáját –
ismertette Havasi Zoltán.

LÁNGÕR '94
Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.

Zalaegerszeg, Hock János u

Tel.: 92/511-843,
mobil: +36-30/602-5528

27.

Havasi Zoltán,a LÁNGÕR
'94 Kft. ügyvezetõje.

A Lángõr Kft. dolgozói tömbház kéményét
ellenõrzik.
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Januárban több családi év-
fordulóra is sor került

. és
felesége, 45. házas-
sági évfordulójukat ünnepel-
ték 2012. január 8-án. A házas-
pár szeretetben, békességben,
küzdelemben élte le a jeles 45
évet egymás mellett. Németh
Ferenc nõsült Puszta-
edericsre, többgyermekes csa-
ládból, Szûcs Ilonának nem
volt testvére.

Küzdelmes életüket a jó Is-
ten négy szép, egészséges
gyermekkel áldotta meg. Jeles
ünnepnapokon, egy-egy név-
vagy születésnapon benépesül
a közösen felépített otthon,
együtt van a család apraja –
nagyja. Németh Ferenc sokáig
tsz-tagként, majd saját kis ház-
táji gazdaságában dolgozott.
Ma sem tud elszakadni a föld-
tõl, az állatoktól, baromfik, ser-
tések és a nagy szeretettel gon-
dozott lovak gazdagítják a ház-
tájit. A gyermekek többsége
már kirepült a családi fészek-
bõl, lányuk, a legidõ-
sebb gyermek Zalatárnokon
postás, fiuk ácsmester és
Bakon lakik, hentes, a
legkisebb, pedig fodrász.
Valamennyiük népszerû saját
környezetében, Marikának és
férjének,
kamasz fiuk, Tibike sok idõt
töltött a nagyszülõknél Puszta-
edericsen, szívesen segített a
gazdaságban.

Németh Tibor ácsmester,
keze munkáját a környéken
sok háztetõ dícséri. Felesége,

ápolónõ Zalaegeszegen,
unokájuk szeret a nagy-
szülõknél lenni. Jancsi, a hen-

Puszta-
edericsen Németh Ferenc

Szûcs Ilona

Tófejrõl

Marika

Tibi
Jancsi

Kati

Gombos Tibornak

Betti
Kriszti

Családi évfordulók Pusztaedericsen

tes, a környéken elmaradha-
tatlan „segéd”, illetve „szakerõ”
a disznóölésekben, ügyes keze,
szakszerû munkája, jó ízlése
nyomot hagy a falusi hagyomá-
nyos disznóöléseken, nemcsak
Pusztaedericsen, de a környék-
beli falvakban is. A legkisebb
gyermek, Kati fodrász. A kör-
nyék falvaiból sokan szeretnek
szépülni a keze alatt, ami nem
csoda, hiszen érti a szakma
csínját-bínját. Jelenleg Söjtö-
rön vezet üzletet, ahol felke-
resik a szomszédos települé-
sekrõl is. A gazdaságban is ott-
hon van, hátaslova van, amin
kevés szabadidejében szívesen
lovagol. Õ adott otthont Fru-
zsinak, a Devecserbõl szár-
mazó, a vörösiszap által utcára
került kutyusnak, másutt jobb
helye nem is lehetne. Ilona, az
édesanya a család lelke. Szere-
tetével, fõztjével gyakran csalo-
gatja haza a fészekbõl kirepült
„fiókákat”. Eteti az ólban visító
malacokat, a baromfiudvar pil-

lanatok alatt a lába alatt van,
ha kilép az udvarra. Ferinek, a
családfõnek is akad elég gond-
ja, a lóistálló és környéke és a
szõlõhegy az õ felelõssége, de
besegít a disznók, tyúkok ete-
tésébe, gondozásába is, a ta-
karmány biztosítása is az õ fel-
adata. A faluban is sokan hív-
ják, hogy lovaival szántsa, bo-
ronálja meg a kis háztájit. A
Németh-család igazi falusi fa-
mília. Összetartásuk, egymás
iránti ragaszkodásuk példa le-
het sok mai családnak. Január-
ban ünnepelték a szülõk a 45.
házassági évfordulójukat. Erre
kérték Isten áldását a puszta-
edericsi imateremben

plébánostól, aki öröm-
mel áldotta meg a házaspárt és
kérte Isten áldását további
életükre.

Ugyancsak jeles esemény
alkalmával telt meg zsúfolásig
a pusztaedericsi imaterem.

és felesége,
arany fokozatú házaspár-

ként kérte az áldást Bognár
István plébánostól. A meghitt
szertartás keretében az ötven
éve esküt tett házastársak meg-
erõsítették fogadalmukat Isten
szent színe elõtt, további
életükre pedig István atya kért
áldást. A család tagjai, gyer-
mekek, unokák együtt imád-
koztak a szentmisén, majd
megülték az „arany lakodal-
mat”. Sziva József és Koltai El-
vira is született edericsi. Itt kö-
tötték össze életüket, itt élték
le küzdelemben, munkában,
egészségben és betegségben
az 50 évet együtt. Három gyer-
mekük közül ketten a Zalakerá-
mia tófeji gyáregységének dol-
gozói. Tófejen él családjá-
val, felnõtt lányával,
és középiskolás fiával,

. Zalaegerszegen la-
kik, de õ az, aki legtöbbször
megnyitja a családi ház ajtaját,
gondoskodó szeretete min-
denre kiterjed idõs szüleivel
szemben. , a legkisebb
gyermek Pusztaszentlászlón él
családjával, a zalaegerszegi idõ-
sek otthona gondozónõje.

unokájuk már szinte fel-
nõtt, ugyan még csak
nyolcadikos a söjtöri általános
iskolában, de már õ is kész

Bognár
István

Szi-
va József Koltai El-
vira

Tibi
Adriennel

Dávid-
dal Józsi

Andrea

Ba-
lázs

Barbara

hölgy. Alig emlékeztet arra a
kislányra, aki minden nyarát
legszívesebben az edericsi
nagyszülõknél töltötte, tábort,
kirándulást ki nem hagyott vol-
na és el is juthatott Elvira ma-
ma közbenjárására. Az ünnep
kapcsán elõkerült családi fo-
tók számtalan helyen megörö-
kítették az elsõ unokát, Ad-
riennt, Józsi sok-sok fotója a
családi idillt tükrözte, de min-
den gyermek, meny, võ és uno-
ka része a családi archivum-
nak. Az idõsödõ házaspárt
nem kerülte el a gond, be-
tegség, próbára tette összetar-
tozásukat, egymás iránt érzett
szeretetüket, hitüket. De a pró-
bát kiállták. Férj és feleség ma
is úgy ragaszkodik egymáshoz,
mint annakidején, 50 évvel
ezelõtt, komolyan vették Isten
elõtt tett esküjüket, hogy ki-
tartanak egymás mellett jóban,
rosszban, egészségben, beteg-
ségben, szegénységben, jólét-
ben egyaránt.

Ez a család is példa lehet jó-
néhány mai fiatal számára. Az
50 együtt töltött év emlékére,
az ötven évvel ezelõtt tett es-
küjük emlékére nemcsak Isten
áldását kérték, de

körjegyzõ asszony-
anyakönyvvezetõ és

polgármester elõtt is meg-
erõsítették fogadalmukat. Nagy
szeretettel köszöntötte õket csa-
ládjuk, a sok barát és a tele-
pülés vezetõje, Gál Lászlóné is.

Február 4-én ünnepelte 90.
születésnapját a pusztaedericsi

. Ez alkalomból
központi rendelkezés írja elõ,
hogy a szépkorút köszönteni
kell. A születésnap alkalmából
a

90.000 Ft-tal ismerte el a
szép és hosszú élet utat, a kor-
mányfõ, által alá-
írt oklevelet pedig Gál Lász-
lóné polgármester és Pappné
Varga Angéla körjegyzõ adta át
az ünnepeltnek, tolmácsolva
az önkormányzat és a helyiek
jókívánságait egy csokor virág-
gal és személyes ajándékkal.
Ezúton is gratulálunk Gyula
bácsinak, erõt, egészséget kívá-
nunk további életéhez. Felesé-
ge, családja körében éljen még
sok évet.

Pappné Var-
ga Angéla

Gál Lász-
lóné

Németh Gyula

Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság

Orbán Viktor

Németh Ferenc és felesége, Szûcs Ilona. Az ünneplõ Sziva-házaspár három gyermekével.

Február hetedikén sike-
res véradónapot tartottak

a
. A aktivistá-

inak ezúttal is sikerült meg-
mozgatniuk a lakosságot, an-
nak ellenére, hogy az idõjárás
és a közlekedési viszonyok
nem kedveztek az akciónak.
A nap 31 véradója közül töb-
ben a szomszédos települé-
sekrõl, a társközségekbõl ér-
keztek. Szerencsére senkit
sem szûrtek ki, azaz min-
denki egészségesnek mutat-
kozott.

– Teskándon egyszerû az
embereket megszólítani, hi-
szen nagyon sok rendszeres
véradónk van, akik szinte
már megszokásból is jönnek -
mesélte

, a Vöröskereszt helyi
szervezetének titkára. – A fi-
atalabb korosztályt viszont
nehéz elérni, bizonyosan
nem a jószándékuk hiányzik,

Teskándon Kemence-ház-
ban Vöröskereszt

Felsõ Jánosné Mar-
git néni

hanem az idõhiány miatt ne-
hezen tesznek eleget a hívás-
nak. Egyébként évente általá-
ban két véradást szervezünk,
februárban 40 feletti számot
is tapasztaltunk már, az au-
gusztusi véradás során pedig
elõfordult, hogy hatvanan is
a segítõkészség szép példájá-
ról tanúskodtak. Örömmel
mondhatom, hogy 72-szeres,
67-szeres és 50-szeres, vala-
mint nagyon sok a 10, 20, 30-
szoros véradónk is van. Nem
egy esetben az egész család
minden felnõtt tagja véradó.
A munkánkban nagyon sok
segítséget kaptunk az önkor-
mányzattól,

polgármes-
terre – minden szempontból
számíthatunk és nem utolsó-
sorban ,
a Vöröskereszt teskándi el-
nöke is szívesen végzi a fel-
adatokat.

Ágiékra – Tóth
István Jánosné

Sziliné Baksa Ágnes

- farsang -

Sikeres februári véradás
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül el-
foglalt. A sok feladat, határ-
idõ minden idejét felemész-
ti. Beköltözése óta az ottho-
nában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglal-
kozni vele.

Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Ott-
hon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek me-
zejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel, mert ennél több-
re vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Ti-
boros otthont akart magá-
nak. Ami tükrözi az egyéni-
ségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részle-
tet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hív-
tam Tibort.

Elégedett vagy? kérdez-
tem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

Tiboros

Összegzés és tervek – így
foglalhatjuk össze
beszélgetésünket

polgármesterrel.
– Amikor 2010-ben az új

testület átvette az irányítást,
több, áthúzódó beruházás volt
folyamatban, amelyeket siker-
rel befejeztünk, s az átadásuk-
ra már 2011-ben került sor.
Ilyen volt a faluközpont átadá-
sa, a hivatal fûtésének korsze-
rûsítése. A tavalyi gazdasági
helyzetünk kiegyensúlyozott-
nak mondható, jelentõsebb
pénzügyi gondjaink az emlí-
tett beruházások ellenére nem
keletkeztek, addig nyújtóz-
tunk, ameddig a takarónk ért.
Mivel társközségként Búcsú-
szentlászlóval közösen fenntar-
tott intézményeink vannak,
úgy az iskola, óvoda, mint az
orvosi szolgálat mûködéséhez
hozzájárulunk. Folyamatban van
az óvoda rekonstrukciója, amely-
nek keretében 250 ezer forint-
tal támogattuk a játékbeszer-
zést. A közmunkaprogram ke-
retében szintén fontos felada-
tokat sikerült elvégeznünk. A
közterületek karbantartása nagy
terhet ró az önkormányzatra. E
feladatok elvégzéséhez tavaly
pályázaton egy nagyteljesítmé-
nyû fûkaszát nyertünk. Továb-
bi nagyon lényeges dolgok is
megvalósultak, így például a
Magyar Közút közremûködésé-
vel régi sürgetõ problémát si-
került megoldani azzal, hogy
elvégeztük a faluba bevezetõ 2
kilométeres út szélesítését
mindkét oldalon. A Principális
és Felsõ Zala-Menti Vízitársulat
szintén régi gondot oldott
meg. Mintegy 6 kilométer
hosszon megtisztították a
falun átfolyó Fuss-patak sok év
óta gondozatlan, benõtt part-
ját. Az önkormányzat kitartóan
szorgalmazta a feladatot, ame-
lyet végül 29 millió forintos
költséggel megnyugtató minõ-
ségben végeztek el.

– Bízunk benne, hogy a
közmunkaprogram legalább

nemeshetési
Magyar Kál-

mán

– Milyen feladatokat tûz-
tek ki célul az idei évre?

Nemeshetési összegzés és tervek

A polgármesteri hivatal udvarát és parkolóját közmunkások
építették ki megfelelõ szinten – ismertette Magyar Kálmán.

olyan szinten folytatódik, mint
tavaly, a létszámot és idõt,
pénzt, megvalósult értéket te-
kintve egyaránt. Tavaly egyéb-
ként 1 fõt hosszú távú, 6 fõt
pedig rövidebb idõszakban
foglalkoztattunk. Hasznos a te-
vékenységük, tisztességes, meg-
bízható munkát végeztek vala-
mennyien. Jelenleg két pályá-
zatunk van folyamatban. Mint-
egy 1 kilométer hosszúságú
külterületi, hegyi utat szeret-
nénk rendbe tenni, a falu népe
nagyon bízik a pályázat sikeré-
ben. A másik – Leader – pályá-
zatunk keretében szeretnénk
helytörténeti gyûjtemény be-
mutatására alkalmas hagyo-
mányõrzõ emlékszobát kialakí-
tani. Tartozunk ezzel az elõ-
deinknek és önmagunknak is,
hogy bemutassunk egy kollek-
ciót régmúlt és a nem is
annyira régmúlt napi eszközei-
bõl. Tervezzük egyik hegyhát
villamosítását, amelynek során
25 gazda juthat áramszolgál-
tatáshoz. Kezdeményeztük az
E-ON felé a tervet és már meg-
történt egy elõzetes bejárás,

várjuk a fejleményeket. Tervez-
zük, hogy a Zalaegerszegrõl
kiinduló, a bozsoki városré-
szen és Nemeshetésen át Bú-
csúszentlászlóig vezetõ turista-
út, a régi miseút községünkön
átvezetõ szakaszát karbantart-
suk. Ez a feladat nem feltételez
pénzt, csupán munkaerõvon-
zata van, a gépek, felszerelések
is rendelkezésünkre állnak. Ez
a terv a Mindszenty-iskola, il-
letõleg Illés Zoltán zalaeger-
szegi tanár kezdeményezésére
indult, amelyhez csatlakozva a
lakosság társadalmi munkájára
is számítunk.

– Az új testület megalakulá-
sa idején Kovács Zoltánné ve-
zetésével létrejött egy civil
munkacsoport, a Nemeshetési
Kulturális Egyesület. A tagjai
felvállalták a kulturális és
közösségi élet fellendítését. Az
önkormányzat szívesen támo-
gatja a mûködésüket, hiszen
már az elmúlt évben a falu
közössége számára is sokat je-
lentõ módon sikeres rendez-
vénysorozatot szerveztek, ame-
lyért köszönet illeti õket. Ta-
valy a szüret idején már meg-
rendeztük az elsõ gesztenye-
fesztivált, amely a falu jelleg-
zetes gyümölcséhez kapcsoló-
dik. Országszerte is ritkaság az
ilyen egybefüggõ gesztenyeer-
dõ, mint a nemeshetési! Ezt a
hagyományt is tovább szeret-
nénk folytatni. A leendõ kör-
jegyzõség felépítésével kap-
csolatosan is vannak felada-
taink. Jelenleg Kisbucsával al-
kotunk körjegyzõséget. Elkép-
zeléseink vannak, folytatjuk a
tárgyalásokat és a megfelelõ
idõben meghozzunk a tele-
pülésünk számára kedvezõ
döntést.

– A materiális vonatkozá-
sokon túl szóljunk a közösségi
életrõl is.

Farsang Lajos

H
ungarikum

H
ungarikum

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
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A 7-11. oldalon a

mellékletét ta-
lálhatják.

Pacsa
és Térsége Többcélú Kistér-
ségi Társulás

Tisztelt Olvasóink!

Háromféle feladatkörében
is szívén viseli a térség gond-
jait , hiszen ország-
gyûlési képviselõként,

polgármestereként és a

elnökeként
egyaránt az itteni emberekért
dolgozik. A jogszabályváltozá-
sok közepette adódik a kérdés:

– A jelenlegi törvények sze-
rint társulások csak 2013 ja-
nuár 1-ig mûködhetnek, leg-
alábbis a mai formában és fel-
tételekkel. Természetesen a
törvény megengedi, hogy a ké-
sõbbiekben is mûködjenek ön-
kormányzati társulások, de nem
kapunk hozzá finanszírozást. A
legutóbbi társulási ülésünkön
fel is tettem a kérdést a tár-
sulás tagjainak, hogy kívánják-e
tovább folytatni az eddigi te-
vékenységet. A kapott válasz
egyértelmû igen volt. Nagyon
kis jó csapat formálódott a tér-
ségmenedzseri és településfej-
lesztési feladatok elvégzésére,
amely mozgatja az összes szá-
lat. Olyan emberi és szakmai
értékek birtokában vagyunk,

Vigh László
Felsõ-

rajk
Pacsa és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás

– A mai törvényi környe-
zetben hogyan tovább, pacsai
kistérség?

Összefogással mindenki elõbbre juthat!
amelyekkel összefogva min-
den település számára biztosít-
hatjuk az elõbbre jutás lehe-
tõségét. Mindenképpen meg
kell említeni Lugosi Tímea tér-
ségmenedzser érdemeit, aki a
pályázatokat írja, valamint dr.
Csikós Andrea Dóra mun-
kaszervezet-vezetõt, aki össze-
fogja a feladatokat, s termé-
szetesen sokan mások is ré-
szesei az eredményes, közös
munkának.

– Készültünk a változások-
ra, már két évvel ezelõtt lét-
rehoztunk egy egyesületet, hogy
ebben a formában teremtsük
meg a tevékenység további le-
hetõségeit. Az új formában
szintén a társulás résztvevõi-
nek tagdíjaiból, valamint pá-
lyázati források bevonásával
mûködtethetjük a szervezetet.

– A településeknek, külö-
nösen a kisebb falvaknak nin-
csen forrásuk, pénzük például
arra, hogy településfejlesztõt
fogadjanak, mûvelõdésszerve-
zõt foglalkoztassanak, vagy épp
a rendezvényeiket külsõ cé-
gekkel megszerveztessék. E fel-
adatok színvonalas teljesítése
viszont manapság természetes
igénye mindenkinek. A térség-

– Milyen keretek közt ter-
vezhetõ a társulás jövõje?

– Miben látja a társulás
legfõbb elõnyeit?

ben egyetlen nagyobb telepü-
lés van, Pacsa, a maga 1800
lakosával, amely megengedhet-
né magának, hogy önerejébõl
teljesítse e feladatokat, ám az
összes többi település kis lé-
lekszámmal bír, szerényebb
keretek közt gazdálkodik. Bí-
zom benne, hogy Pacsa is ve-
lünk tart a továbbiakban is, ám
abban az esetben, ha másként
dönt a város vezetése, én úgy
látom, hogy a többi település
akkor is szeretné tovább foly-
tatni. Elképzelhetõnek, sõt, reá-
lisnak látom, hogy a települé-
seink száma tovább növekszik,
hiszen a környezõ társulások
felbomlásával további falvak
csatlakozása is várható minden
irányból. Aki csatlakozni sze-
retne, mindenkit szívesen lá-
tunk. A települések fejleszté-
sén túl a rendezvényeink is
egyre inkább összekovácsolják
a térség lakosságát. Olyan
nagysikerû találkozókat hoz-
tunk össze, mint például a ne-
mesrádói kolbásztöltõ feszti-
vál, a misefai parasztolimpia, a
nemessándorházai kulturális
vetélkedõ, a nagyszabású felsõ-
rajki kiállítás és vásár… Nem
szeretnénk, ha ezeknek a kitû-
nõ regionális rendezvények-
nek a sora megszakadna, s eh-
hez mindenképp szükséges a
társulás mûködése!

– Nagyon sok pénzt, forrást
sikerült behozni a társulásba.
Ugyanakkor úgy látom, talán
még ennél is többet jelent, s
nagyon fontos a térség polgár-
mesterei számára, hogy rend-
szeresen találkozhatnak az or-
szággyûlési képviselõvel, a szom-
szédos és környezõ települé-
sek polgármestereivel… Átad-
hatják egymásnak a tapaszta-
lataikat, megoszthatják a tö-

– Az elmúlt esztendõk ta-
pasztalatai alapján a társu-
lásnak milyen további erényei
fogalmazhatók meg?

rekvéseiket, ötletekkel, javas-
latokkal szolgálhatnak és segí-
tõ kezet nyújthatnak egymás-
nak. A társulási ülések mind
ezt a célt szolgálják, hogy a
megfelelõ információk minél
nagyobb arányban, minél pon-
tosabban eljussanak az egyes
településekre, legyen szó az
aktuális törvényi változásokról
vagy éppen egy-egy alkalmas
pályázat kiírásáról. Nagyon
sokat számít a gyorsaság. Aki
felkészült és friss információk
birtokában van, az nagyobb
eséllyel építi a települése jövõ-
jét. A települési önkormányza-
tok és a társulás egészének
érdekképviseletéhez ad szán-
dékaink szerint a jövõben is
kellõ megbízható hátteret a
térségi társulás, minden bi-
zonnyal a vázolt elképzelések
szerinti egyesületi formában,
amelyrõl a társulás polgármes-
tereinek döntést kell hoznia.
Nincsenek óriási gondjaink,
számos program áll elõttünk.
Tervezzük a rendezvényeinket,
például a dióskáli borfesztivál,
építjük a kapcsolatainkat, a tár-
sulás polgármesterei és fõzõ-
csapatai utaznak Erdélybe a
gasztrofesztiválra… A 2013-as
év kérdései állnak elõttünk, ami-
kor nem kapunk állami támo-
gatást, hogyan szerezhetjük
meg a szükséges forrásokat.
Folyik az erre való felkészülés,
hogy a jövõben is a sikeres
együttmûködés példáját adja a
pacsai kistérségi társulás – is-
mertette Vigh László, a társu-
lás elnöke.

Farsang Lajos

Vigh László (balról) szerint felkészültek a változásra.

Február 18.-án 12 csapat
nevezett a már hagyományos-
nak mondható bor és kolbász-
töltõ versenyre .

Mint az elmúlt években,
idén is farsang utolsó hétvé-
géjén bohókás jelmezekbe öl-
tözött baráti társaságok láto-
gattak el a kis faluba, hogy
eldöntsék: kinek a legjobb
kolbásza, melyik bor legyen a
„nap vörös- és fehérbora”,
melyik a „legjobb rádói fehér,
illetve vörös”.

A rendezvényt megtisztel-
te jelenlétével
országgyûlési képviselõ. Ott
voltak a nap névadójának, az
egykoron országosan is is-
mert „becsületkasszás kocs-
mát” üzemeltetõ
gyermekei is.

A borverseny délelõtt 10
órakor kezdõdött, a bírálatot

zalaszentgróti
borász vezette. Az ítészek vé-
leménye szerint a 2011-es év
jobb borokat adott a rádói he-
gyen, mint az azt megelõzõ,
de igaz volt ez a környezõ te-
lepülésekrõl hozott borokra is.

Nemesrádón

Vigh László

Dely Gyula

Veress János

„A nap legjobb vörösbo-
ra” és „A nap legjobb fehér-
bora” a Pacsa-hegyen termett,

pincéjébõl
került ki. „A legjobb rádói
fehér” az elmúlt évhez hason-
lóan bora lett. „A
legjobb rádói vörös”-ért

vehetett át kü-
löndíjat. Az
különdíját ve-
gyes fehérbora kapta.

A kolbásztöltõ versenyen
a csapatoknak elõször számot
kellett adniuk a felkészültsé-
gükrõl. A feladatok közt volt
pálinka-felismerés, malac-to-
tó, kiderült, hogy ki tudja leg-
jobban szívni, és kifújni, vagy
akár lógatni.

Miután minden csapat ta-
núbizonyságot tett, hogy meg-
felelõen felkészült a verseny-
re, elkezdõdhetett a kolbász-
töltés. Akár Kínából is érkez-
hetett volna a „Csülkünk-kinn-
Csüng” csapata. Vidáman dol-
goztak az orbányosfai Fin-
gon-Füstölõk”, de a „Tölti-
Kék” sem vették rossz néven

Gombos László

Nagy Tibor
Gu-

lyás Sándor
Agro-Raduh Kft.

Szabó Zoltán

IV. Dely-nap Nemesrádón

(Folytatás a 8. oldalon)

melléklet

Hogyan tovább, pacsai kistérség?
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A megtartott
al-

kalmat adott rá, hogy
a

munkaszervezet-veze-
tõjével arról beszélgessünk,
hogy milyen eredményeket
tudhat maga mögött, hol tart
ma a társulás.

Dr. Csikós Andrea Dóra
2008 januárjától dolgozik a
társulásnál, amikor 3 fõvel
megalakult az iroda, amelynek
a létszáma azóta a feladatkörök
ellátása szerint és lehetõségek-
nek megfelelõen bõvült, ille-
tõleg csökkent.

– A pacsai kistérségi társu-
lás 2007 októberében, húsz te-
lepülés közös akaratával ala-
kult meg. Tavaly novemberig
Pacsán mûködött az irodánk. A
hatékonyabb és gazdaságo-
sabb mûködési feltételek miatt
– a pacsai székhely megtartása
mellett – ma már Felsõrajkon
folytatjuk a munkát, amelyben
nagy segítségemre vannak a
munkatársaim, Lugosi Tímea
és Viziné Pankasz Szilvia –
mondta bevezetõül a munka-

Felsõrajkon I.
Kistérségi Vállalkozói Bál

dr. Csi-
kós Andrea Dórával, Pacsa
és Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás

Sikerek és elképzelések
Beszélgetés dr. Csikós Andrea Dórával

szervezet-vezetõ. – Folyamato-
san bõvülõ feladatokkal látjuk
el az önkormányzatokat és a
civil szférát egyaránt, s a ne-
gyedik év végére, ötödik év
elejére a vállalkozókat is sike-
rült összefognunk. Rendkívül
széleskörûek a feladataink. Ok-
tatásszervezéssel, rendezvények
lebonyolításával, pályázatfigye-
léssel és pályázatírással segít-
jük a társulás településeit. A
vállalkozók körébõl megala-
kult egy irányító csoport a
munkaügyi központ részvéte-
lével és a kisebbségi önkor-
mányzatok képviselõivel ki-
egészülve. Ez a csoport a vál-
lalkozók érdekeit kívánja ér-
vényesíteni a kistérségen be-
lül. A mai rendezvény – a
TÁMOP 1.4.4-es foglalkoztatási
paktum címû pályázatnak a
tovább folytatásaként – szintén

tõje, Bedõ Tibor úr szakmai
múltja, vállalkozói tapasztalata
évtizedekre nyúlik vissza. A tér-
ségben jelenleg ez a cég a leg-
nagyobb munkáltató, tevékeny-
ségével rendkívül sokat enyhí-
tett a térség foglalkoztatási gond-
jainak orvoslásában, a munka-
nélküliség csökkentésében, ezál-
tal õ is érdemessé vált e díjra.

– Amire a legbüszkébb va-
gyok, az egy Leader-pályázat,
amelynek révén a térségben
sikerült a faluképek összhang-
ját megteremteni. Erre a falu-
képjavító projektre közel tíz-
millió forintot nyert a kistér-
ség. Nagy eredmény természe-
tesen a foglalkoztatási paktum
is, valamint a Közkincs Kerek-
asztal, amely a civil szférát hi-
vatott segíteni. Nagyon sok ki-
adványunk született, így pél-
dául összegyûjtöttük a térség
kínálatát és bemutatjuk a fel-
lépõ csoportjainkat. A Kistér-
ségi Kalauz információs kiad-
ványunkból a térség természe-
ti és építészeti értékeit ismer-
hetik meg nem csupán az it-
teni emberek, de az ide láto-
gató turisták is. Nagy öröm
számomra, hogy éveken ke-
resztül sikerült megszervez-
nünk térségi szinten a közfog-
lalkoztatást. Mindaddig, amíg
az új rendszer nem lépett
életbe, a kistérség éves szinten
mintegy 200 fõt foglalkozta-
tott, ezzel nagy segítséget nyújt-
va az önkormányzatoknak. A
pályázatok írásával, pályázatfi-
gyeléssel továbbra is partner-
séget ajánlunk az önkormány-
zatok, a vállalkozások és a civil
szféra számára egyaránt, csak-
úgy, mint a rendezvényszer-
vezéssel. Büszke vagyok rá,
hogy sikerült határon túli kap-
csolatokat is építenünk a Tus-
nádfürdõi Turisztikai Egyesü-
lettel. Tavaly részt vett a kistér-
ségünk a turisztikai kiállításu-
kon, amelynek díszvendégei
voltunk. Idén pedig március 8-
tól 11-ig tartó Gasztrofesztivál
rendezvényükön is részt ve-
szünk. Nyolc környékbeli tele-
pülés viszi el és mutatja be a
zalai ízvilágot – számolt be ró-
la dr. Csikós Andrea Dóra mun-
kaszervezet-vezetõ.

– A társulás milyen ered-
ményeket mondhat magáé-
nak az elmúlt idõszakra
visszatekintve?

Farsang Lajos

Dr. Csikós Andrea Dóra

az illatos szomszédot. Ezúttal a
zalaegerszegi „Belga Sörözõ,
Étterem” üzletvezetõje,

segítette a zsûri
munkáját.

2012-ben a legjobb kol-
bászt a „Misefa-i-toka-Party” csa-
pata töltötte, megelõzve a nagy-
kapornaki „Pacsa-Võgyi Gasztro-
Betyárok”-at, harmadikak a ne-
mesrádói „Dödi-Tökik” lettek.
A Dely-család különdíját a „Gör-
bekolbászú Motorosok” vehet-
ték át, ugyancsak különdíjban
részesült a rádói középiskolá-
sokból álló „Elit-Kolbász” csa-
pata, ezt a díjat az Agro-Raduh
Kft. ügyvezetõje adta át.

A farsang farki rendezvényt
Nemesrádó Község Önkor-
mányzata és a Kurázsi Kul-
turális Egyesület közösen szer-
vezte. A rendezõk 2013-ban is

Kiss
József Roland

sok szeretettel várják hamva-
zószerda elõtti hétvégén a bo-

rosgazdákat és a játékos kedvû
kolbásztöltõ csapatokat.

IV. Dely-nap Nemesrádón

Jövõre is várják a borosgazdákat és a kolbásztöltõ csapatokat.

(Folytatás a 7. oldalról)

Közép-Zala melléklet

ennek az irányító csoportnak a
munkája révén jöhetett létre, s
a vállalkozói díjak is e feladat-
vállalás révén kerülhettek át-
adásra. A többcélú társulás el-
fogadta a csoport javaslatát és
határozatot hozott a Térség
Vállalkozója Díj alapításáról. Az
idén elõször, hagyományte-
remtõ szándékkal szerveztük
meg ezt a rendezvényt. Ezúttal
és a jövõben is azoknak a
vállalkozásoknak a munkáját
szeretnénk méltóképpen elis-
merni, melyek sokat tettek a
térségben a foglalkoztatási hely-
zet javításáért. Ugyanakkor va-
lamennyi vállalkozást szeret-
nénk további jó munkára ösz-
tönözni és egyfajta partnersé-
get is felajánlani neki, hiszen a
paktum is errõl szól.

– A Pékmester 2 Kft. régó-
ta szívén viseli a vállalkozások
sorsát. Amikor döntöttünk ró-
la, hogy benyújtjuk a pályáza-
tot, Szabó Jenõné – Erzsi né-
niék elsõként csatlakoztak a
konzorciumhoz és tanácsaik-
kal is segítették a közös szán-
dékot, hogy milyen célokat le-
hetne még beépíteni ebbe a
pályázatba és a megvalósítás
idõszakában is aktívan részt
vettek a munkában. Mindemel-
lett folyamatosan bõvül a Pék-
mester 2 Kft. tevékenysége, a
cég megpróbál a sanyarú kö-
rülmények közt is talpon ma-
radni. Fontos a foglalkoztatás-
ban betöltött szerepe is, hi-
szen mintegy 30 fõt foglalkoz-
tat, köztük csökkent munkaké-
pességû embereket. Példaérté-
kû Erzsi néni vállalkozói tevé-
kenysége, ezért határozott úgy
az irányító csoport, hogy díja-
zásban részesíti. A Zalai Ba-
romfifeldolgozó Kft. ügyveze-

– Mivel érdemelte ki az
elismerést a két kitüntetetett
vállalkozás?
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Immár harmadszor rendez-
tek mûveltségi vetélkedõt a

kapcsolódóan
, a mûvelõdési házban.

A nap fénypontjaként
operaénekes tartott

ária- és dalestet.
– Ritkaság, hogy egy kis fa-

luban ilyen jeles eseményre
kerülhet sor – e megvilágítás-
ban beszélgettünk a rendez-
vényrõl ,
Nemesándorháza polgármes-
terével.

– Egyfelõl nagyon sajnála-
tos, hogy általánosságban ritka
dolog, másrészt Nemessándor-
házán általános dolog, hogy
kiemelt alkalmakon az ünnep-
hez méltó színvonalú mûsort
állítunk össze a közönség szá-
mára. Ez így van nálunk a Ma-
gyar Kultúra Napján, Augusz-
tus 20-án, karácsonykor… Ez
így természetes az év jeles
ünnepnapjain!

Az ünnepnapon a „Magyar
írók és hõseik” címmel nyílt
grafikai kiállítás a helybeli
tehetséges grafikus,

munkáiból, akinek koráb-

Magyar Kultúra Napjához
Nemessándor-

házán
Pitti

Katalin

dr. Szabó Csabával

Alexand-
ra

Nemessándorházi dalest Pitti Katalinnal
Mûveltségi vetélkedõ a Magyar Kultúra Napján

ban is több kiállí-
tása nyílt már. A
tárlaton a Bánk
Bán, az Ember
tragédiája, a Kõ-
szívû ember fiai
és az Egri csil-
lagok fõszereplõi
keltettek a szem-
lélõkben törté-
nelmi hangulatot.
A nap során a

, a

és a

együtt-
mûködése révén
tizenegy település

me-
gyei önkormány-
zat Pacsa és
Térsége Többcélú
Társulás ne-
messándorházi ön-
kormányzat

csapata részvételével mûveltsé-
gi vetélkedõt rendeztek stíl-
szerûen a magyarság kulturális
örökségébõl összeállított kér-
désekkel. Dr. Szabó Csaba száz
kérdést állított össze, amelyek
megválaszolása nem kis felada-
tot jelentett a résztvevõk szá-
mára. A korábbi évek gyakor-
lata szerint minden résztvevõt
könyvajándékkal jutalmaztak
meg. A rendezõk hasonlóképp

köszönték meg a zsûri fárado-
zását is, amely , a

igazgatója elnökletével értékel-
te a résztvevõ csapatok mun-
káját. A megmérettetés során
elsõ helyezést ért el a

, másodikat a nemesszent-
andrási csapat, a

pedig a harmadik
helyen végzett.

Kiss Gábor
Deák Ferenc Megyei Könyvtár

mise-
fai

Közép-Zala
Gyöngyszemei Közhasznú
Egyesület

A vetélkedõt a helyi iskolá-
sok mûsora követte, majd el-
következett a jeles naphoz mél-
tó elõadás, Pitti Katalin opera-
énekes több mint egyórás dal-
estje. Az est a környék folklór-
kincsét bemutató

mûsorával
vált teljessé.

– Pitti Katalin mûvésznõt
nem „csak” mint operaéne-
kest, hanem mint a magyar
kultúrának rendkívül fontos
reprezentánsát illik ismerni,
aki a közvetlen mûvészi tevé-
kenysége mellett nagykövete is
a magyar kultúrának. Ez a
nemessándorházi mûsor is ezt
bizonyította, hiszen többrétû
elõadással nyújtott kiemelkedõ
mûvészi élményt a hallgatóság-
nak. A zenei blokkokon túl
verssel és prózával – többek
közt Hamvas Béla munkáiból
elõadott idézetekkel – tette tel-
jessé a magyar kultúra leg-
színvonalasabb alkotásaiból
összeállított mûsorát Pitti Ka-
talin – ismertette az ünnep-
nappal kapcsolatosan dr. Sza-
bó Csaba.

dióskáli Ká-
la Néptáncegyüttes

(luis)

Különleges alkalomra gyûl-
tek össze a térségi vál-
lalkozók február 4-én

, a
. Ekkor ren-

dezte a
az

Az
ünnepi alkalom fõvédnöki
tisztségét , a

ügyvezetõ igazga-
tója vállalta. A megjelent ven-
dégek köszöntését követõen
Nagy András megnyitotta a
rendezvényt. Beszédében szólt
a vállalkozói kultúra fontossá-
gáról, s kitért a mai gazdasági
környezetre és a piacra jutás
nehézségeinek orvoslására. A
hallgatóságnak figyelmébe aján-
lotta a ZMVA szolgáltatásait.

Köszöntõ beszédet
országgyûlési képvise-

lõ, polgármester, a társulás el-
nöke mondott. Szólt a meg-
szûnt és átalakult vállalkozá-
sokról is, valamint a talpon
maradt, erõs vállalkozásokról
is, amelyek alkalmazkodtak a
megváltozott körülményekhez.
Kiemelte a több lábon állás

Pacsa
Felsõraj-

kon Rajki Zsigmond Mû-
velõdési Házban

Pacsa és Térsége Több-
célú Kistérségi Társulás I.
Kistérségi Vállalkozói Bált.

Nagy András Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

Vigh
László

fontosságát és utalt rá, hogy
amint a történelemben már
annyiszor, ma is egy újrakez-
dés idõszakát éljük.

– Ma a kis- és középvállal-
kozások nélkül az ország nem
mûködhetne, Önök a gazda-
sági élet motorjai! – hangsú-
lyozta Vigh László.

Az elsõ kistérségi vállalko-
zók bálja teremtette meg az
ünnepélyes kereteket a

átadására is,
amelyet a Pacsa és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás
elsõ ízben adományozott. A
kitüntetõ címet a térség foglal-
koztatási problémáinak enyhí-
tésében kiemelkedõ szerepet
játszó két cég ügyvezetõje ve-
hette át. , a

. elsõ számú veze-
tõje Nagy Andrástól,

, a
. ügyvezetõje pedig Vigh

Lászlótól vehette át az elisme-
rést. Az est vendégei mindkét
cég tevékenységérõl rövid be-
mutató filmet láthattak.

Az ünnepi beszédeket kö-
vetõen a pacsai

mûsorát lát-

Térség
Vállalkozója Díj

Szabó Jenõné Pék-
mester 2 Kft

Bedõ Ti-
bor Zalai Baromfifeldolgo-
zó Kft

Nõszirom Kul-
turális Egyesület

hatta a közönség. A
vezetésével mûködõ,

hölgyek alkotta csoport általá-
ban is aktív részese a térség
rendezvényeinek. Ezúttal vi-

Méhes
Patrícia

dám hangulatú tánckoreográ-
fiákkal ajándékozták meg a há-
lás közönséget. Az est vacso-
rával, majd bállal zárult.

Farsang Lajos

A Térség Vállalkozója Díj átadása utáni pillanatokban Vigh
László, a társulás elnöke, Bedõ Tibor, a Zalai Baromfifeldolgo-
zó Kft. ügyvezetõje, Szabó Jenõné, a Pékmester 2 Kft. ügyve-
zetõje és Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány ügyvezetõ igazgatója.

Pitti Katalin operaénekes tartott elõadói
estet.

Közép-Zala melléklet

Hagyományteremtõ vállalkozói bál díjátadással
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Kenyeret és munkát ad…

A . a
volt pacsai sütõüzemének a

privatizáció során bekövet-
kezett tulajdonváltásával jött
létre 1993-ban. Nehéz idõket is
megélt , míg a
mai szintre eljutott a cég. Kez-
detben 17 fõvel, ma pedig már
30 dolgozóval termel a Pék-
mester 2 Kft. Mesterpékeket,
szakképzett dolgozókat foglal-
koztatnak.

– A sütödét a férjem – aki
elõzõleg a Zalaco-nál, majd a
magántársaságunkban is üzem-
vezetõként dolgozott – vala-
mint egy üzlettársa privatizál-
ta. A férjemet 1993-ban elve-
szítettem, autóbalesetben meg-
halt. Ekkor adtam fel a korábbi
munkámat és vállaltam a cég-
ben a sütõüzem vezetõi fel-
adatait. 2011 júliusában a társ-
tulajdonos eladta az üzletré-
szét, amelyet – élve az elõvásár-
lási jogunkkal – a gyerme-
keimmel megvásároltuk. Mos-
tanra már sok mindet meg-
tanultam errõl a szakmáról.
Kezdetben a férjem emléke
miatt, késõbb a pékmesterség
szeretete révén is szívesen vé-
geztem ezt a munkát – tekint
vissza az üzletasszony, aki
harmadik éve már nyugdíjas-
ként dolgozik.

– Nagyon meghatódtam,
amikor megtudtam, hogy rám
gondoltak. Úgy gondolom,
hogy elkötelezetten végzem a
munkámat. Tevékenyen részt
veszek minden olyan munká-
ban, ahol tudok valamit tenni
akár a pékszakmáért, akár a
vállalkozásokért. Amikor a ke-

Pékmester 2 Kft Zala-
co

Szabó Jenõné

– Milyen érzésekkel fogad-
ta a kitüntetést?

Bemutatkoznak a Térség Vállalkozója Díj kitüntetettjei

nyérgyárban kezdtem dolgoz-
ni, a dolgozók nagyon sokat
segítettek abban, hogy ezt a
szép szakmát megtanuljam és
megszeressem. Ez a díj így a
kollégák és a dolgozók érdeme
is, akik nagy odaadással és
szaktudással, a minõségi köve-
telmények betartása iránti elhi-
vatottsággal végzik a minden-
napi feladataikat. Ezért köszö-
nettel tartozom nekik és elkö-
teleztem magam az iránt, hogy
az üzem sikeresen mûködjön
tovább és munkát biztosítsak
az ott dolgozó embereknek. Ez
a törekvésem a gazdasági ne-
hézségek ellenére sikerült. Min-
dig találunk olyan megoldáso-
kat, amelyek révén fennmarad-
hat az üzem és megmaradhat-
nak a munkahelyek. A dolgo-
zókat is folyamatosan képez-
zük, kiállításokra járunk, ter-
mékbemutatókat szervezünk,
ahol új termékekkel, techno-
lógiával ismerkedhetünk meg,
illetve elsajátíthatjuk azokat.

Régebben szakképzéssel is
foglalkoztunk. Több tanuló
gyakorlati képzését biztosítot-
tuk. Jelenleg is van több olyan
dolgozónk, aki nálunk tanult
és itt maradt. Az üzem techno-
lógiai felszereltsége folyamato-
san megújul. A régi gépeket
kicseréltük korszerü energia-
takarékos berendezésekre. Így
a termékek folyamatos, jó mi-
nõségét biztosítani tudjuk. Ma
már több mint 25 kenyérfajtát,
85 féle finompékárut sütünk
naponta, amelyeket öt gépko-
csinkkal szállítjuk a reményeink
szerint továbbra is gyarapodó
megrendelõi körünknek.

– A következõ idõszakban új
szakboltokat szeretnénk nyit-
ni. Jelenleg kettõt sikeresen
mûködtetünk, igaz, volt olyan
is, amit idõközben be kellett
zárni, mert veszteségesnek bi-
zonyult. A jó minõség, a higié-
nia elkötelezett hívei vagyunk,
11 éve bevezettük az ISO 9001-
2008 minõségbiztosítási, vala-
mint a HACCP rendszert. Négy
ÁFÉSZ-szel állunk szerzõdéses
kapcsolatban, rajtuk és a ki-
sebb boltokon kívül nagyon
sok iskolának, óvodának és
más intézményeknek szállí-
tunk. Az egészséges táplálko-
zás jegyében alakítjuk a ter-
mékszerkezetünket. Kerüljük
az adalékanyagok használatát,
a kenyereink csak kovásszal
készülnek. Nagyon sok a teljes
kiõrlésû lisztbõl, rozslisztbõl
készült termékünk. A magvas
termékeink különösen népsze-
rûek, a joghurtos szeletünk
például a gyerekek kedvence.
A nagy gyárakkal mi a minõség
révén versenyezhetünk! A mi
számunkra a vásárlóink egész-
séges termékekkel való kiszol-
gálása ugyanúgy fontos, mint a
dolgozóink munkahelyének
megtartása!

A
életre hívása rövidebb idõt

ölel fel, mint Pékmester 2 Kft.
múltja. Ám hatalmas energiák
befektetését és számos szak-
terület tapasztalatainak összeg-
zését, alkalmazását követelte
meg a feladat. Sokak álma
valósult meg azzal, hogy a Zala
megyében meglevõ sokrétû
szaktudás – kezdve a takar-

– Eszerint van továbblépé-
si esély…

Zalai Baromfifeldolgozó
Kft.

A tradícionális értékek bir-
tokában

mányösszeállítástól a baromfi-
tenyésztésen át egészen a kész
baromfitermékekig – újra hasz-
nosulhat. A cég létrehozója és
ügyvezetõje, fiatal
kora ellenére sokrétû szakmai
tapasztalat birtokában indítot-
ta el a vállalkozást a megye
egyik leghátrányosabb foglal-
koztatási helyzetû térségében.

– A keszthelyi agrártudo-
mányi egyetemen végeztem
1996-ban, majd a zalaegersze-
gi számviteli fõiskolán köz-
gazdász diplomát szereztem.

Bedõ Tibor

– Milyen ismeretek vértez-
ték fel, amelyek révén felépít-
hette a Zalai Baromfifeldol-
gozó Kft.-t?

Ezt követõen 1997-tõl 2008-ig
a Zalabaromfinál, utána egy
takarmánykeverõben dolgoz-
tam, s az Agrárkamaránál is
töltöttem rövidebb idõt. Ilyen
szakmai elõzményeket követõ-
en, 2009-tõl töltöm be a Zalai
Baromfifeldolgozó ügyvezetõi
tisztségét. Onnantól, hogy a
Zalabaromfinál elhelyezked-
tem, alaposan „megfertõzött” a
baromfiipar, hiszen emellett
vállalkozóként saját telepeken
pulyka- és csirkehizlalással is
foglalkozom mind a mai napig.

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra ez az elismerés. Hiszen
a vágó elkészült, de azt gondo-
lom, hogy a következõ idõszak-
ban még bizonyítanunk kell!
Ahhoz, hogy az üzem a jövõ-
ben, hosszú távon is jól mû-
ködjön, még nagyon sok elõt-
tünk álló feladatot kell elvé-
geznünk. Nagy nehézségeket

– Hogyan élte meg a Térség
Vállalkozója Díj átvételét?

Szabó Jenõné

Bedõ Tibor

Az elsõ pacsai vállalkozóbálon a Nõszirom Kulturális Egyesü-
let mûsorát is láthatta a közönség.
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gyõztünk le az elmúlt idõszak-
ban, amelynek során a tervbõl
valóság vált. Az, hogy elkészült
és üzemel a feldolgozó, még
csak az elsõ igazán nagy lépés-
nek tekintem. Ezért megtisz-
telõ, de kicsit korainak vélem
az elismerést – fogalmazza
meg szerényen Bedõ Tibor.

– Az elsõ dolgozókat tavaly
februárban kezdtük felvenni.
A termelést õsszel 55 fõvel in-
dítottuk meg, jelenleg átlago-
san 140 dolgozóval mûködik a
feldolgozó. Folyamatosan ve-
szünk fel embereket, s némi
fluktuáció is megmutatkozik,
elõfordul, hogy elmennek,
akik nem bírják a munkát. Ma
már heti szinten mintegy 7500
pulykát, csirkébõl pedig 5.000
és 15.000 közti mennyiséget
vágunk. Lezajlott a továbbfel-
dolgozó üzem próbagyártása.

– Manapság, amikor min-
denütt a recesszió hatásait
tapasztaljuk, nagyon jelentõs
lépés a takarmánytermelõi, ál-
lattenyésztõi, húsfeldolgozói hát-
teret megszervezni és egy ekko-
ra üzemet felépíteni, beindíta-
ni… Akkora feladat és siker,
amelyhez csak gratulálni le-
het! A kereskedelmi, értékesíté-
si háttér megszervezésérõl nem
is beszélve. Hogyan jellemez-
hetõ számokkal a cég indulása?

E területen nagy a konkuren-
cia, ugyanis nagyon sok a pia-
con a kis üzem, amely tovább-
feldolgozott termékeket gyárt,
így ezek bevezetése és felfu-
tása hosszabb idõt igényel. A
beszállítói háttér biztosítja az
alapanyag folyamatosságát, ám
az értékesítésben érzékelhetõ
hullámzás. A karácsonyi, év vé-
gi idõszakot követõen a fo-
gyasztásban és árban is vissza-
esés mutatkozott. A forint ár-
folyamának gyengülése az ex-
portértékesítésünket segítette,
a visszaerõsödése pedig e te-
kintetben valamennyire kedve-
zõtlenebb tényezõ. Így viszont
a hazai piacot fogjuk tovább
erõsíteni. A termelés mennyi-
ségét folyamatosan emelni szán-
dékozunk, az év második felé-
re el kívánjuk érni azt a szintet,
amely az üzem mûködését ki-
egyenlítetté és biztonságossá
teszi. Bízom a termelõi háttér-
ben, hiszen a stabilitás szük-
séges a piacok felépítéséhez. A
munka tehát biztosított, amely-
nek ellátásához igyekszünk pa-
csai és környékbeli dolgozókat
felvenni, számítunk a környe-
zõ települések munkavállalóira
– osztotta meg velünk Bedõ
Tibor, a Zalai Baromfifeldol-
gozó Kft. ügyvezetõje.

Farsang Lajos

A bál vendégeinek egy csoportja…

Az ifjabb pacsai hölgyek is bemutatták tudásukat a térségi
bálon.

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Mindenre visszavezethetõ...

– Megfigyeltem, amikor Orbán kormányoz, nyakló nélkül
jönnek a katasztrófák. Itt volt Kolontár, most meg ez a
farkasordító hideg. Meglátod, hamarosan lesz árvíz is!...

Magyar mûhold az ûrben

Jobb idõk...

– Szólni kéne a fõnöknek, hogy valami kis maszat
kelebólál a birtokunkon!

– Engem a Kádár alatt bevittek volna kmk-ért, te meg
csak besétálsz a Munkaügyi Központba és kapod a lóvét...
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Akinek energiája van, an-

nak mindene megvan – tartja

a mondás és véli ,

faipari mérnök, ökoenergeti-

kus is, aki

tartott konferenciát. Az elõ-

adó így folytatta: Ha megúju-

ló energiaforrásokat haszná-

lunk, akkor nem fizetünk

horribilis összegeket, nem

függünk másoktól és hatal-

mas elõnyre teszünk szert.

Az oktató jellegû rendez-

vényt a

hívta életre.

Célja az volt, hogy energeti-

kai perspektívákat kínáljanak

a lakosságnak, a közintézmé-

nyeknek és a vállalatoknak.

Három fõ témakört érintet-

tek: az energiahatékonyságot,

az energiatárolást és az ener-

giatermelést. A konferencia

az

elnevezésû program kereté-

ben valósult meg.

Ezt a projektet a szlovén

partnerekkel együtt 2009-

ben indítottuk el. Törekvé-

sünk, hogy a megújuló ener-

giaforrások használatára ösz-

tönözzük az embereket, illet-

ve növeljük a két ország ha-

tármenti térségében az alter-

natív energiaforrások haszná-

latát. A 36 hónap alatt szám-

talan tevékenységet végez-

tünk, ebben valósult meg az

energetikai oktatás is, ame-

lyet két helyszínen, Zalalö-

võn és a zalai megyeszék-

helyen rendeztünk meg –

mondta el ,

az Energo Optimum projekt

koordinátora.

A korszerû technikai meg-

oldások mellett hétköznapi

Höfle Béla

Zalaegerszegen

Zalaegerszegi Ener-

giaügynökség

Energo Optimum – Közös

intézkedésekkel a határmen-

ti energia hatékony térségért

Kovács Henrietta

A fenntartható fejlõdésért
Energetikai elõadássorozat Zalában

tippeket, ötleteket is kaptak a

hallgatók.

– Fontosnak tartom, hogy

ezek az értekezletek változást

indítsanak el az emberek

gondolkodásmódjában. Rá

kell ébrednünk arra, hogy

apró kicsi lépésekkel is sokat

tehetünk saját területünkön

környeztünk megóvásáért.

Alapmottóm, hogy az el nem

használt energia a legolcsóbb

energia, erre kell töreked-

nünk. A Föld egy aprócska

bolygója a világegyetemnek,

ezzel nem szabad visszaélni,

ezzel élni kell. A háztartások

fogyasztják el Magyarországon

az energiafelhasználás 55-60

százalékát, ebbõl 10 százalékot

spórolhatunk saját magunk

úgy, hogy lópokróccal kitö-

mött szigetelõzsákot haszná-

lunk a két ablaknyílás között,

vagy harmadik üvegtáblát te-

szünk az északi falon lévõ nyí-

lászárónkra. Ez csak pár pél-

da, nem kell rögtön 100 ezres

költségekre gondolni, olcsób-

ban megvalósíthatók – hangsú-

lyozta még Höfle Béla.

Az ökoenergetikus bemu-

tatott olyan eszközöket is,

amelyek nem kerülnek sok-

ba, vagy megtérülési költsé-

gük csupán pár év, ilyen a

bármilyen biohulladékot fel-

használó házi kiserõmû és a

faaprítékú kazán. Teret kap-

tak a legmodernebb alterna-

tív lehetõségek, mint például

a geotermikus energiafor-

rások, valamint a napelem és

a napkollektor közös mûkö-

dése. A résztvevõk hasznos

ismeretekkel gazdagodtak,

környezetvédelmi tudásukat

bármikor felhasználhatják ott-

honaikban, vállalkozásaikban.

Tavasszal 250, egyenként
egy köbméter ûrtartalmú kom-
posztáló ládát állíthatnak a
környezetvédelem szolgálatá-
ba a családok. Erre a
környezetvédelem iránt elköte-
lezett
pályázata révén kerülhetett
sor, s az és az

társfinanszírozásában va-
lósulhatott meg.

A programra már február
elejétõl jelentkezhetnek az ér-
deklõdõk, akik ingyen kapják
meg a rendelkezésre álló ládá-
kat. A szakszerû használathoz
képzésen is részt kell venniük,

teskándi

teskándi önkormányzat

Európai Unió
Európai Regionális Fejlesztési
Alap

A környezetvédelem jegyében
Komposztáló program indult Teskándon

Az elsõ teskándi komposztáló tanfolyamon hatvanan vettek
részt.

amelybõl a jelentkezéseknek
megfelelõen többet is rendez-
nek a késõbbiekben. A prog-
ramra jelentkezõk öt évig in-
gyen használhatják, illetve
ezen az idõn belül kötelesek is
használni a komposztáló ládá-
kat a háztartásukban és a kert-
jükben keletkezõ szerves hul-
ladékok kezelésére. A projekt
során egy faaprító gépet is
szolgálatba állítanak, amelyet
közösen használhatnak Tes-
kánd lakói. A keletkezett kom-
posztot végül saját céljaikra
használhatják a projektben
résztvevõ családok.

Az elsõ komposztáló-tan-
folyam – amely a technikai
tudnivalókon túl a környezet-
tudatos szemléletformálásra is
kiterjedt – február nyolcadi-
kán délután lezajlott a Kemen-
ce-házban, 60 fõ részételével.
A tájékoztatást a

képviselõje tartotta. A rendez-
vényen szándéknyilatkozat alá-
írásával igazolták kötelezett-
ségvállalásukat a projekt részt-
vevõi.

A megjelenteket
polgármester is

köszöntötte. Ismertette a pá-
lyázat eredményét és az eddig
történteket, s örömét fejezte ki
az érdeklõdõk nagy számát
látva.

A projekt célja kettõs. Ré-
szint a kerti hulladékégetés
minimumra szorítását célozza,
másrészt a technológia során
keletkezett komposzt a kertek
jobb termõképességét szolgál-
ja. Ide kerülhet a krumplihéj,
zöldséghulladék, kávézacc, her-
vadt virág, gyümölcsmaradék,
falevél, és sok minden, ami a
háztartásban és a ház körül
keletkezik. A tisztább levegõ
érdekében tehát az elõttünk
álló tavasszal és nyáron vár-
hatóan már nem füstölnek
majd a hulladékégetõ tüzek a
teskándi kertek végében.

Domberdõ
Természetvédelmi Egyesület

Tóth Ist-
ván Jánosné

Farsang Lajos

Kisbucsán Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Tér

az
számos

programot kínál minden kor-
osztály számára a szabadidõ
hasznos eltöltésére. A farsangi
készülõdés jegyében kézmû-
ves játszóház várta az érdek-
lõdõket február 4-én.

Mindenki kipróbálhatta kre-
ativitását, volt aki festett, volt
aki a dekupázs technikát al-
kalmazva készítette el saját
álarcát. Csodálatos velencei
maszkok készültek...

Velencei maszkok
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Mulatság volt a
tornateremben. 2012. február
11-én került megrendezésre a
már hagyománnyá vált farsan-
gi mulatság a településen.

A hideg, téli idõ ellenére
szép számmal összegyûltek a
helyiek. A jelmezes felvonulás-
ra 16-an jelentkeztek – fõként
a gyermekek és fiatalok köré-
bõl. Volt jeges maci, cowboy,
indián, motorversenyzõ, súly-
emelõ, hercegnõ, nyuszika, a
modernebb jelmezek közül
Hello Kitty is. A maskarába öl-
tözöttek ajándékot kaptak,
majd vidám játékos vetélkedõ-
re került sor, melyen az idõ-

Kisbucsán

Itt a farsang, áll a bál...

sebb korosztály is szívesen vett
részt. A gyerekekkel versenybe
szálltak a lufival való táncolás-
ban és képkirakásban. Népsze-
rû volt a csokievõ és az üdítõ-
ivó verseny és a wc-papír mú-
mia is. A joghurt evõ verseny-
ben bekötött szemmel etették
meg az anyukákat csemetéik.

A program zárásaként tom-
bola sorsolásra és tini discóra
került sor. A rendezvény ideje
alatt büfé, üdítõ és szendvics
várta a gyermekeket, valamint
a résztvevõk és a

tag-
jai süteményt, tortát ajánlot-
tak fel.

Kisbucsa
Községért Közalapítvány

Fazekas Mihály
Lúdas Matyi

Petrikeresztúri Amatõr
Színjátszók

örökérvényû
mûve a , melyet a
szerzõ 1804-ben írt meg elsõ for-
májában. Fazekas Mihály több-
ször átdolgozta népi játékát,
elõször 1817-ben jelent meg.

A mondanivalója miatt ke-
rült a

idei mûsorai közé
ez a klasszikus darab. A megva-
lósításhoz segítséget is kapott
a csapat. A Közmûvelõdési
Szakmai Kollégium 2011. évi
pályázati kiírása támogatást
biztosított amatõr alkotó kö-
zösségek értékteremtõ tevé-
kenységének támogatására. A
pályázati támogatásból sikerült
megvásárolni a díszletekhez,
jelmezekhez szükséges anya-
gokat, eszközöket és még két
kottatartót is. Az elkészült jel-
mezek, díszletek nem csak a
mostani darabhoz, de más me-
sejátékokhoz egyéb darabok
elkészítéséhez is segítséget
nyújtanak.

Lúdas Matyi Petrikeresztúron
A népi színmûvet az idei

farsangi mûsor részeként lát-
hatta a közönség 2012. február
11-én. A mûvelõdési ház még
az erõs havazás és hideg idõ el-
lenére is megtelt este 6 órára.
A „Keresztúri TV” idei farsangi
mûsora jelmezes bemutatko-
zással kezdõdött, melyen a leg-
kisebbek is részt vettek. Ezt kö-
vetõen a két mûsorvezetõ kon-
ferálásában sorba váltották
egymást a vidám mûsorszá-
mok. Vidám dalt énekelt

. Az esti tornát a
csapata biztosította. A

helyi és országos híreket és
idõjárás jelentést

mûsorvezetõtõl hallhat-
tuk, aki egy kissé sajátos for-
mában beszélt a falu új trak-
torjáról, ellopott gumiabron-
csokról és pöcegödörrõl. A vi-
dám híreket követõen nyári
hangulatot hozott a hideg tél-
ben a gyerekek vidám tánca.

énekével egy nõi

Nagy
Evelin Tor-
nádók

Horváth Ric-
hárd

Németh Zsófi

börtön életébe pillanthattunk
be, melyet a lányok-asszonyok
tánca tett még vidámabbá.

E mûsorszámok közepette
már a könyvtárban és folyosón
a Lúdas Matyi szereplõi öltöz-
tek és izgultak. A nép színjáté-
kot mesefilmjé-
nek feldolgozásával

írta színpadra. Ennek az
átiratnak a segítségével keltet-
ték életre a darabot a kereszt-
úri színjátszók is öt jelenetben.

Matyi szerepét
és alakí-

totta, Döbrögi uraság
volt, az ispánt

alakította, a haj-
dúkat

A darabban szerepelt
még:

Dargay Attila
Kéri Fe-

renc

Vulkán
Zsoltika Pálfi Tibor

Vörös
Andrea Nagyné
Illés Andrea

Nagy Bence, Bedõ Mar-
cell, Gyõrfi Dominik, Hári Zo-
lika.

Háriné Vida Hajnalka,

Gyõrfi Zoltánné, Gérczei Mó-
nika, Kiss Zsanett, Takács
Vivien, Csóka Krisztina és az
egész néptánc csoport is, hisz
a vásári forgatagban táncra
perdültek a lányok.

A darab sok nevetést csalt
nem csak a nézõk, de még a
szereplõk szemébe is. Még so-
kat lehet alakítani, javítani a
darabon, de összességében el-
mondható, hogy a keresztúri
bemutatón sikerrel debütált.

A farsangi mûsor a szereplõk
közös énekével végzõdött, de az
esti program még nem fejezõ-
dött be. Rövid technikai szünet
után családias hangulatban mu-
lattak a fiatalok és örök ifjak. A
szórakozás mellett bõven maradt
idõ beszélgetni az idei prog-
ramokról, a közösségi életrõl.

A petrikeresztúri színjátszók most is kitettek magukért.

A kisbucsai fõszereplõk...

Az Erzsébet utalvány nálunk beváltható!
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Színes programmal töltöt-
ték a farsangi idõszak utol-
só hétvégéjét február 18-án

. Az apróságok-
nak erre a délutánra a far-
sangi jelmezbe öltözés, álarc-
készítés jelentette a nap csúcs-
pontját, akik alig várták,
hogy megmutassák az erre
az alkalomra készített öltö-
zetüket.

Gellénházán

Télûzõ farsang Gellénházán
– Unikornisnak öltöztem –

válaszolta kérdésemre tömö-
ren az egyszarvú patás jelme-
zében díszelgõ hatéves

. – Az oviban nagycso-
portos vagyok, ott is beöltöz-
tem és sokat táncoltunk. Ezt a
jelmezt anyu találta ki és õ
vette, de korábban voltam már
macska is. Egyszer már nyer-
tem egy poharat farsangkor –
árulta el az izgatott lányka még
a felvonulás elõtt, aki a színpa-
don már teljesen feloldódva
vonult a többi jelmezessel.
Pókember, tündér, királylány,
bohóc, szõlõfürt, Zorro, Pi-
nocchio, gomba és még hosz-
szasan sorolhatnánk jelmeze-
ket, hiszen a felhívásra több
mint félszázan öltöztek be.

A felvonulás után a farsang-
hoz kapcsolódó kérdések, rejt-
vények, ügyességi feladatok

Szabó
Kornélia

gondolkoztatták meg a gyere-
keket, majd a kulturális prog-
ram keretében a helyi óvodás,
iskolás, majd a felnõtt cso-
portok vették birtokba a
színpadot.

– A vendégeket a nyugdíjas
klub által sütött fánkkal és a
nõklub segítségével készített
forralt borral, teával vártuk. A
jövõben is megtöltjük prog-
rammal a mûvelõdési házat:
március 15-én nemzeti ünne-
pünket tartjuk, áprilisban Köl-
tészet napi teaházzal, majd ter-
mékbemutatókkal egybekötött
Tavaszi Fesztivállal várjuk az
érdeklõdõket – számolt be

a mûvelõdési
ház vezetõje.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Horváth László,

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

A jelmezesek egy csoportja.

Együtt ünnepelték a far-
sangot a ki-
csik és nagyok, az óvodástól az
iskoláson át a felnõtt korosz-
tályig. A fánksütéssel összekö-
tött jelmezes mûsort február
10-én rendezték meg a faluház-
ban. A jó szervezésnek köszön-
hetõen nagy érdeklõdés mel-
lett tartották meg a családias
hangulatú mulatságot.

Miután pontban ötkor a
kisbíró kikiáltotta, hogy a far-
sangi alakoskodás kezdetét ve-
szi, az óvodások népes csapata
elfoglalta a színpadot. A gyere-
kek ötletes jelmezeikben adták
elõ az alkalomhoz illõ verses-
dalos összeállításukat, majd a
nagyobbak vették birtokba a
terepet. Érdekességképpen a
képviselõ-testület több tagja is
színesítette a mûsort fellé-
pésével.

Egy kissé komolyabb betét-
ben a farsang történetérõl szó-
ló ismertetõt hallhatott a kö-
zönség, arról, hogyan alakult
ki a hagyomány, miért éppen a
télutóra esik a vízkereszttõl,
azaz január 6-tól hamvazószer-
dáig, azaz a nagyböjt kezde-
téig terjedõ mulatós idõszak.

A színes mûsorban az isko-
láskorú fiatalok és a felnõttek
is kitettek magukért. Láthatott

Nagylengyelben

Farsangi mulatság Nagylengyelben

a közönség coutry-mûsort, az
elõadók megidézték az orosz
sztyeppéket, az eszkimók is
ideszánkóztak a messzi tájak-
ról, ellenpontként az ifjú höl-

gyek forró hangulatú hastán-
cot lejtettek az olajsejkekkel, s
a szomszédos Tirolból érkezett
jódlis dalos páros is kitûnõ
hangulatot teremtett.

Tombola is volt Nagylen-
gyelben, a sorsjegyeket szabad
idejükben a lányok
árusították, akik természete-
sen szintén felléptek a mû-
sorban. A záróversike arra
emlékeztetett, hogy jövõre is
ugyanígy ünnepel majd a fa-
lu népe.

A helyi fõzõcskés assszo-
nyok eközben szorgalmasan
sütötték a fánkot, amelyet ver-
ses köszöntõvel „tettek köz-
kinccsé” – ha megengedhe-
tünk magunknak egy kis far-
sangi képzavart. A finom cse-
megét végül együtt, ünnepi
hangulatban költötték el a nagy-
lengyeli kicsinyek és nagyok.

Tini Girls

Farsang Lajos

Az óvodások nagy tapsot érdemeltek ötletes jelmezekkel és
színes mûsorukkal.

Ússzon, szaunázzon Teskándon!

Szabadúszás:

Uszoda-belépõ:

csütörtökön: 18.00 - 20.00, csak teskándiaknak! (Ingyenes!)
Szauna-használat:

Aquafitness, alakformáló vízitorna:

Szerda: 18.00 - 19.00

babaúszás, gyermek- és felnõtt oktatás, medence-bérlés

reggel: hétfõtõl-péntekig: 6.30 - 8.30
este: hétfõn és kedden: 18.00 - 20.00

szerdán: 19.00 - 20.00, pénteken: 16.00 - 20.00
felnõtt, gyermek: 1. 000 Ft/ alkalom, 10 alkalmas

bérlet: 8. 000 Ft

hétfõtõl-péntekig: 6.30 - 20.00
szauna-belépõ: 1. 000 Ft/nap, 10 alkalmas bérlet: 8. 000 Ft

mozgás a vízben, nem kell hozzá úszni tudni, speciális eszközökkel:
javítja a test mozgékonyságát, erõsíti a hát-és hasizomzatot,

jobb teljesítõképesség, formásabb alak, segít megszabadulni pár
felesleges kilótól!

Ára: 1 alkalom: 1. 300 Ft
5 alkalmas bérlet: 6. 000 Ft, 10 alkalmas bérlet: 8. 000 Ft

(Önkormányzatok, civil szervezetek, csoportos oktatások
kedvezménnyel!)

Címünk: Teskánd, Rákóczi u. 22. Telefon: 92/570-084

Jelentkezzen programjainkra!

A mozgás öröme, a test és lélek egészsége, a tehetség sikere!

A teskándi tanuszoda
18 m hosszú,

75-140 cm mély,
29-30 C-os feszített víztükre

számára
egészséges idõtöltést kínál!

o

minden korosztály
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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.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok,
újságok készítése, szerkesztése

megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A
február 7-én tartott ülésén tá-
mogatásáról biztosította a

által felkarolt pél-
daértékû kezdemé-
nyezést, amely az olasz határ-
hoz közeli község-
ben 1845-ben felállított hõs
magyar huszár,
szobrának helyreállítására irá-
nyul. Egyúttal arra kéri a me-
gye szervezeteit, civil közös-
ségeit, hogy a maguk eszkö-
zeivel járuljanak hozzá a szlo-
vén-magyar összefogással meg-
valósítandó cél eléréséhez.

1813 õszén, október 3-án
Trieszthez közel, a Vippach-
Görz (Vipava – Goricia) or-
szágút mentén magyar huszá-
rok, az 5. Radetzky huszárez-
red katonái az Illíriából visz-
szavonuló francia alakulato-
kat üldözték. A hadszíntér az
1813-as Napóleon elleni har-

Zala Megyei Közgyûlés

Ma-
gyarország ljubljanai nagy-
követsége

szlovén

Budanje

Rostás Pál

Összefogás a szobor helyreállítására

Korabeli fotó az ép szoborról.

cok egyik melléktere volt,
mégis, a magyar huszárok
számára fontos helyszín volt,
hiszen itt alkalmazhatták a
könnyûlovassági harcmodor-
hoz talán leginkább illõ kis-
létszámú zavaró harcmûvele-
teket.

Rostás Pál közhuszár az
alakulat tagjaként vett részt
az összecsapásban. A több-
szörös francia túlerõ ellen
Rostás volt, aki mintegy ne-
gyed órán át feltartóztatta a
franciákat, ezzel lehetõséget
adva sebesült bajtársainak a
visszavonulásra. Rostás Pál
1813. október 3-án meghalt.
Bajtársai, ezredtársai 1836-
ban egy díszes sírhelyet,
majd 1845-ban avattak emlé-
kére egy teljes alakos szobrot
Vipava közelében, Budanje-
ban, ami ma a szlovén-olasz
határ közelében van, közel
Trieszthez. A szobor egyben
Rostás Pál sírhelye is. Az
1845-ös szobor költségeit baj-
társai, ezredtársai gyûjtésbõl
finanszírozták. A szobor idõ-
közben, a második világhábo-
rút követõ idõszakban meg-
sérült, a településen a Mária
Templom mellett a szobor ta-
lapzata elhagyatottan állt egé-
szen 2009-ig. A sérült szobor
eredeti maradványai a szlové-
niai nova-goricai múzeum
kõ-tárában vannak jelenleg.

A magyarországi gyûjtést
a Budakeszi Kultúra Alapít-
vány koordinálja. A gyûjtés
felhívása honlapjukon itt ér-
hetõ el:

http://www.budakeszikul
tura.hu/index.php?page=ne
ws&subpage=huszar
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Bödén

Ujj Tibor

– több éves szüne-
tet követõen – hagyományte-
remtõ szándékkal az elmúlt év
februárjában kezdték ismét
megtartani a helyi idõsek ün-
nepségét. A faluházban feb-
ruár 18-án megtartott rendez-
vényen az önkormányzat és a
fiatalabb korosztály színes mû-
sorról és ízletes vacsoráról is
gondoskodott.

Bevezetésként pol-
gármester üdvözölte a megje-
lenteket.

– Vallom, hogy az idõsek
ünneplése nem csupán egy
napról vagy egy hónapról szól,
hanem egész évben figyelem-
mel kell kísérni a gondjaikat,
problémáikat – mondta beszé-
dében Ujj Tibor, s hozzáfûzte:
A február, mint az ünneplés
idõpontja már hagyomány lesz
a községben. Érzékletesen
méltatta az idõ múlását és az
idõs korosztály érdemeit és
megbecsülésének fontosságát
az évszakok és az esztendõben
soron következõ események,

„Mi az önök példájából meríthetünk!”
Idõskorúak ünneplése Bödén

tennivalók tükrében. „Mi fiata-
lok azért fogjuk az önök kezét,
hogy a hajlott kor méltóságát
biztosítsuk. Önök pedig, ha jó
úton haladunk, terelgessenek,
ha rossz útra tévedünk, vissza-
fogjanak, segítsenek. Mi az
önök példájából meríthetünk
erõt, hitet, bátorságot, ezért
tisztelettel tartozunk!” – hall-
hatták a vendégek a polgár-

mestertõl, aki biztosította róla
õket, hogy az önkormányzat a
jövõben is mindent megtesz
értük.

A falu polgármestere külön
köszöntötte és megajándékoz-
ta Böde két legidõsebb lakóját,

és
, aki nem lehetett jelen

az ünnepségen, ezért az ün-
nepséget követõ napokban ve-

Szabó Lajosnét Csentericz
Balázst

hette át a neki szánt ajándék-
csomagot. Külön figyelmet és
köszöntést érdemelt Buko-
vinszky János is, aki tavaly
decemberben töltötte be a 90-
ik életévét jó erõben és egész-
ségben.

A köszöntõk után a bödei
óvodások és iskolások közös
mûsora következett, amit

tanította be a
tartalmas mûsort. A versek és
dalok mellett humoros dara-
bok: a Hacsek és Sajó paródia
és a nagymamiknak az uno-
káikról szóló tréfás vetélke-
dése egyaránt derûs perceket
szerzett a bödei szépkorúak
számára. A

is hangulatos dalcsokorral
kedveskedett Böde idõs lakói-
nak. Végezetül a rendezõk a
népes vendégsereget finom
vacsorával, babgulyással, rán-
tott csirkecombbal és fasírttal
látták vendégül, amelyet a hely-
beli szakács házaspár,

és készített.

Csá-
szár Jánosné

Kishottói Népdal-
kör

Nagy Lász-
ló Nagy Lászlóné

Farsang Lajos

Szép számú vendéget ünnepeltek a bödei idõsek napján.


