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

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

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

•
•
•
•

•

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

4-8 személy részére

Vonyarcvashegyen

önálló nyaraló kiadó

Nyaraljon
Vonyarcon!

Érdeklõdni: 30/642-0330

Május elsõ vasárnapja
. A családi köszöntések

mellett óvodai, iskolai ünnep-
ségeken kedveskednek az
édesanyáknak.
községben a mûvelõdési ház
adott otthont az ünnepségnek.
E napra a gyerekek és fiatalok
dalokkal, versekkel készültek.

Az ünnepség kezdetén
polgármester

köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat, aki gondolatai-
hoz egy megkapó történetet is
kölcsön vett:

– Tamási Áron kedves re-
gényében, az Ábel a rengeteg-

Anyák
napja

Petrikeresztúr

Gérczei Mónika

A szeretet könnyei Petrikeresztúron

ben van egy megkapó, mûvé-
szettel megírt jelenet, amely
igazán megragadó módon tud-
ja kifejezni és megéreztetni,
hogy mit jelent a gyermeki
szívnek az a szó: édesanyám.

A regényben a kicsi székely
fiút elszegõdteti édesapja pász-
tornak a rengetegbe. Ha fél is
néha a gyermek, de vitézül
megállja a helyét a bátorságot
kívánó szolgálatban. Egyszer
azonban meglátogatja az édes-
anyja. A fiú szíve megtelik
csordultig könnyel. A fiú örö-
mét és magatartását így rajzol-
ta meg az író:

„Elgondolkodtam – okos-
kodik Ábel, – hogy milyen is,
Istenem az Édesanya: Eljött
egy kicsi levessel ilyen messze
is a gyermeke után, és még ha
tudná, hogy a vadak is meg-
eszik, úgy is eljönne bizonyo-
san. Ez nagyobb dolog volt a
bombáknál, és nagyobb még
Nick Carternél is. Olyan nagy,

hogy egyszerre sírni kezdtem.
Hát te miért sírsz? – kérdezte
megijedve édesanyám. – Én
örömömben – mondtam. – Mi-
lyen örömödben? Én abbéli
örömömben, hogy nekem is
van édesanyám. Erre anyám el-
kezdett pityeregni, és így sír-
tunk ketten.”

Szívhez szóló mûsort adtak a gyerekek.

Püspöki vizitációra érke-
zett megyés
fõpásztor 2012. április 18-án a

, melyhez

dr. Veres András

gutorföldi plébániára

Püspöki látogatás

a közelmúltban történt területi
átszervezést követõen

és
Tófej,

Baktüttös Pusztaederics

Szentségimádással kezdõdött a program.
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Egy-egy szál virággal is kedveskedtek…

A szeretet könnyei Petrikeresztúron
A köszöntõt követõen elõ-

ször a kisfiúk, majd a legki-
sebb gyerekek (bölcsisek, ovi-
sok) versei szóltak, végül pe-
dig a nagyobbacska lányok ver-
sei, gondolatai. Közben szép
dalokat énekeltek együtt a fia-
talokkal. A mûsort egy szívhez
szóló gondolatsor zárta, mely-
nek utolsó mondatai:

„…És egy napon elhagyva
téged, máshoz kötöm éle-
temet.

És megtapasztalom én is,
milyen anyának lenni.

Köszönök neked minden
gondoskodást és szeretetet.

Köszönöm a támogatáso-
dat, figyelmedet, a megértése-
det, az õszinteségedet, és a
tanácsaidat.

Köszönöm a sok segítsé-
get, amit nekem nyújtottál.

Köszönöm, hogy az anyu-
kám vagy.”

A gyerekek sokat készültek,
mégsem sikerült könnyek nél-
kül végigszavalni, énekelni a
mûsort; a szeretet könnyei be-
töltötték a színpadot és a kö-
zönség sorait is.

Az ünnepség végén egy-egy
szál virággal kedveskedtek a gye-
rekek a megjelent anyukáknak,
nagymamáknak, vendégeknek.

Püspöki látogatás
települések is tartoznak, plé-
bánosuk atya.

Szentségimádással kezdõ-
dött a program a gutorföldi
templomban, ezt követõen a
plébánia terültéhez tartozó 6
település imacsoport-vezetõi
számoltak be az egyes csopor-
tok tevékenységérõl, imaéleté-
rõl, a rendszeres találkozások-
ról. A közösségi házban a pol-
gármesterekkel találkozott, tá-
jékozódott a települések éle-
térõl, gondjairól, a közeljövõ
várható történéseirõl. Betekin-
tett a plébánián vezetett ira-
tokba, irodai munkába, majd a
déli harangszót közös ima kö-
vette a pusztaedericsi imate-
remben. Ebéd után püspök
atya a pusztaedericsi öregek
napköziotthonába látogatott,
ahol a helyiek mellett baktüt-
tösi és tófeji öregek is várták a
fõpásztort.
klubvezetõ tájékoztatta az in-
tézmény történetérõl, életérõl,
a mûködés feltételeirõl, min-
dennapjaikról.

A program a
folytatódott. A

tantestület szeretettel fogadta
a püspök atyát,

Bognár István

Kurucz Istvánné

tófeji általá-
nos iskolában

Olasz Jánosné

igazgatónõ bemutatta az intéz-
ményt, ahová a plébánia vala-
mennyi településérõl járnak
gyerekek, a hittanóra pedig
évek óta beépül a délelõtti
órarendbe.
tófeji polgármester a közel-
múlt komoly fejlesztéseirõl
beszélt, majd a püspök atya
megtekintette a korszerû in-
tézményt, kötetlen beszélge-
tést folytatva az itt dolgozó
pedagógusokkal, bekukkantva
napközis csoportokba is.

A vizitáció az egyházköz-
ségi képviselõkkel való talál-
kozással zárult a plébánián,
ahol a plébániai közösségi élet-
tel, hitélettel kapcsolatos kér-
déseket vitatták meg. Püspök
atya megfogalmazta azon ja-
vaslatait, melyekkel egysége-
sebbé, hatékonyabbá és össze-
tartozóbbá lehetne alakítani a
nemrég összevont plébániá-
kat. Veres András püspök urat
a programokon Bognár Ist-
ván plébános mellett elkísérte

, az
egyházközség képviselõ-tes-
tületének világi elnöke, Hor-
váth Zoltán, Tófej és Gál Lász-
lóné, Pusztaederics polgár-
mestere is.

Horváth Zoltán

Belsõné Farkas Anikó

FALUNAPOT

PROGRAM

szervez, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

11.15: Istentisztelet
12.00: Petrikeresztúri Amatõr Színjátszók
12.30: Nagylengyeli Tini Girls
13.00: Teskándi TASZACS elõadásában Ádám tragédiája
13.30: Gellénházi Vajda József Népdalkör
14.00: Ebéd
15.00: Lovas és csikós bemutató a falu északi részén lévõ

lovaspályán

Közben: büfé, kirakodó vásár, lovaglás, íjászat

Az önkormányzat nevében:

polgármester
Török Zoltán

Gombosszeg Község Önkormányzata
2012. június 17-én, vasárnap

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Ahogy mindenütt az or-
szágban, is megem-
lékeztek a háborúkban elesett
katonákról, az életüket hazánk-
ért feláldozó hõsökrõl május
utolsó vasárnapján. A

meg-
tartott misén
plébános emlékezett a ma-
gyar hõsökre, majd ezt köve-
tõen a falu központjában ál-
ló emlékmûnél került sor a
megemlékezésre és a koszo-
rúzásra.

A teskándi képviselõ-testü-
let röviddel a rendszerváltást
követõen, lakossági összefogás-
sal állította az emlékmûvet,
amelyet 1998-ban a falu köz-
pontjában avattak fel a két vi-
lágháború áldozatainak tiszte-
letére. Azóta a Hõsök Napján,
azaz május utolsó vasárnapján
minden évben megemlékeztek
az elesettekrõl.

Az emlékmûnél megtartott
ünnepségen – amelyen szép
számmal megjelentek a hely-
beliek – Moser Lili Marleen
versét követõen

polgármester mon-
dott ünnepi beszédet.

Teskándon

Szent
Család Templomban

Szalai Attila

Tóth István
Jánosné

Megemlékezés a Hõsök Napján
– A rendszerváltást követõ-

en éledt újjá az ünnep, sorra
épültek az új emlékmûvek és
méltó helyet kapott az emléke-
zés a települések ünnepeinek
sorában és kapott méltó helyet
a szívünkben. A magyar nem-
zet mélységes tisztelettel em-
lékezik meg azokról a hõs fiai-
ról, akik a hazáért vívott súlyos
küzdelmekben, a hazának di-
csõséget szerezve az életüket
áldozták. A nemzet soha el
nem múló hálája és elismerése
jeléül emlékezünk rájuk min-
den május utolsó vasárnapján.
Ezen a napon az elesettek
példájáról, kitartásáról, áldo-
zatvállalásáról kell szólnunk –
hangsúlyozta Teskánd polgár-
mestere, s utalt rá, mennyire
fontos a hõsök, a déd- és nagy-
szülõk emlékezetét a gyerme-
kekre és az unokákra átörökí-
teni, hogy értékelhessék, milyen
nagy kincs békében felnõni.

Végezetül Tóth István Já-
nosné polgármester és a kép-
viselõ-testület megjelent tagjai
koszorút helyeztek el az em-
lékmûnél.

(farsang)

Koszorúzás a hõsi emlékmûnél.

Ha lenne ilyen kategória,
iskolája bizonyosan

legalább dobogós lenne az
„egysoros” (minden évfolya-
mon egy osztályos) iskolák
eredményességi versenyében.

, a

igazgatója és a leg-
eredményesebb gyerekek pe-
dagógusai örömmel számoltak
be az öt fenntartó önkor-
mányzat és a további telepü-
lésekrõl idejáró gyerekek is-
kolájának az eredményeirõl.

– Fantasztikus volt az idei
év, amelynek sikerei a Zrínyi
matekversennyel kezdõdtek és

Teskánd

Hatz Csaba Csukás István
Nevelési és Oktatási Gyermek-
központ

Sikerek a Csukásban
sorra jöttek. Ez elsõsorban Zita
tanító néni érdeme, aki négy
évig foglalkozott lelkiismerete-
sen velük és a késõbbi magas
szintû munkához is alapokat
adott. A 3. osztályosok tavaly is
megnyerték a megyei csapat-
versenyt, az idén pedig Cseke
Tibor lett az elsõ, s csapatban
is megelõzték a gyerekeink az
összes városi iskolát! Szintén
jeles eredmény, hogy a Kaán
Károly Országos Természeti-
és Környezetismereti Verseny-
re is eljutott két, felsõ tagoza-
tos gyermekünk. A focicsapa-
tunk is országos szintre jutott,
és számos szép eredményt so-

rolhatnak a pedagógusaink.
Csoda történt mondhatnánk,
de véleményem szerint na-
gyon jól dolgoztak a felkészítõ
tanárok és a gyerekek egyaránt
– vezeti be Hatz Csaba igazgató.

elsõ
osztályos tanító szíve csücske a
matematika, nagy hangsúlyt
fektet a tehetséges gyerekek
felkarolására. Nagy örömére az
idén is sikerült az országos
Apáczai matematika versenyre
eljuttatnia egyik tanítványát,

, aki ezt a lehetõ
legjobb munkával hálálta meg.
A megmérettetés helyi szintrõl
kezdõdött, azaz a havonta ki-
adott feladatok megoldásával
jutott be a szorgalmas gyermek.

– Ezerötszáz gyermek kö-
zül mintegy félszáz tanuló ju-
tott be a budapesti döntõre, s
nagy örömömre Kornél meg is
nyerte végül ezt a versenyt!
Részt vett egy megyei viadalon
is, ami keménységi fokát te-
kintve pályafutásom egyik leg-
erõsebb versenye volt, itt pe-
dig a nagyon dicséretes har-
madik helyezést érte el –
mondta Farkasné Péntek Zita.

osztályából az
ötödikes , a
keszthelyi Bendegúz matemati-
ka versenyen hibátlan feladat-
lappal ért el országos elsõ he-
lyezést.
beszámolt róla, hogy a har-
madik osztályos
a Kalmár László országos ma-
tematikai verseny megyei elsõ
helyezettje lett, s mehet tovább
az országos megmérettetésre.
Nagyon sok gyermek verse-
nyez és szép helyezéseket ér el
a Kenguru Matematika Ver-
senyen és a Zrínyi versenyen
is. Sokan jutottak az elsõ öt-
venbe, ami kitûnõ eredmény,
hiszen a megye legjobbjai közt
vannak!

és töb-

Farkasné Péntek Zita

Sági Kornélt

Imre Ildikó
Varga Levente

Rapiné Szijártó Csilla

Kósa Gergely

Varga Szabi, Molnár
Julika, Tompos Anna

ben is megérdemlik a di-
cséretet.

két tantárgy-
ban is eredményeket ismertet:
az ötödikes matematikusok
csapata –

és – elhoz-
ta a már említett gyõzelmet a
Zrínyi versenyérõl, Cseke Tibor
pedig egyéniben lett megyei
elsõ, az országos döntõn pedig
tisztes helytállással 48. helye-
zést ért el a 76 résztvevõ közt.
A elsõ és második korcsopor-
tos futballisták szintén elhoz-
ták a megyei döntõ elsõ helye-
zését, s ahogy tavaly, az idén is
egyedüli falusi iskolaként sze-
repeltek az országos döntõn.

a ötödik
és hatodik osztályosok Kaán
Károly természetismereti ver-
senyben elért sikerekrõl szá-
molt be. Kihangsúlyozta, meny-
nyire fontos a tanár és a gye-
rek közös munkája és a szülõk
motiváló hozzáállása. Az ötödi-
kes nagyon
magas pontszám-különbséggel
megnyerte a megyei versenyt,
az országos döntõn pedig a 22
versenyzõ közül a dicséretes
13. helyezést érte el. A Her-
man Ottó biológia versenyen
pedig a nyolcadikos

ért el megyei elsõ he-
lyezést és továbbjutott az or-
szágos versenyre.

Bár a következõ eredmény
nem versenykategória, ám a
mostani nyolcadikosok ered-
ménye is bajnoki szintû: a fel-
vételi pontok számát tekintve
az egész megyében, az összes
iskolát figyelembe véve az elsõ
helyen végeztek a Csukás diák-
jai. A siker titka a pedagógu-
sok, a szülõk és a gyerekek pél-
dás összefogása a magas szintû
munkában és annak támogatá-
sában, amelynek minden ré-
szese gratulációt érdemel.

Csaba Gyula

Cseke Tibor, Kósa
Panna Luter Alfonz

Marancsics Erika

Horváth Georgina

Farkas
Dorina

Farsang Lajos

A teskándi Csukás sikereinek kovácsai, az eredményes gye-
rekek és felkészítõ pedagógusaik. Hátul: Farkasné Péntek Zita,
Marancsics Erika, Imre Ildikó, Csaba Gyula, Rapiné Szijártó
Csilla. Második sorban: Sági Kornél, Farkas Dorina, Horváth
Georgina, Kósa Panna, Luter Alfonz, Cseke Tibor, Varga Le-
vente. Elöl: Vörös Roland, Czaffit Gergõ, Baksa Áron, Kiss
Flórián, Németh Ervin, Jóna Bence, Nikitscher Gergõ és Kósa
Gergely.
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Henczi Zoltánt, Pacsa

Zala-
egerszegi Városi Bíróság

pol-
gármesterét 1,2 millió forint
pénzbüntetésre ítélte a

a má-
jus 23-án, szerdán megtartott
tárgyalásán. A kisváros veze-
tõjét jogosulatlan gazdasági
elõny megszerzése bûntetté-
ben, hûtlen kezelés bûntetté-
ben, valamint magánokirat-ha-
misítás bûntettében mondta ki
bûnösnek a bíróság. Henczi
Zoltánt ezért a bíróság halma-
zati büntetésül 300 napi tétel-
re sújtotta – 4 ezer forint napi
büntetési tétel megállapításá-
val –, így a büntetés összege

1,2 millió forint pénzbüntetésre ítélték Pacsa polgármesterét
Jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése, hûtlen kezelés, magánokirat-hamisítás

Az Ady utca vége, amely nem szorult felújításra, mégis pályáz-
tak rá.

1,2 millió forint pénzbüntetést
jelent, amelynek meg nem fi-
zetése esetén kell letölteni a
300 napi szabadságvesztést. Az
1,2 millió forint pénzbüntetés
megfizetésére a bíróság 20
havi részletfizetést engedélye-
zett a polgármesternek, a havi
részlet összegét 60 ezer forint-
ban állapította meg. A felme-
rült 162 ezer 400 forint bûn-
ügyi költséget szintén Henczi
Zoltán köteles megfizetni.

A bíróság indoklásából ki-
derült, hogy a polgármester a
pacsai 2009 augusz-
tusában elvégzett felújításához

Ady utca

kapcsolódó pályázati folyamat-
ban követett el törvényte-
lenséget.

A teljes Ady utca felújításá-
ra pályáztak, holott annak egy
részét indokolatlan volt felújí-
tani, hiszen jó állapotban volt.
A regionális fejlesztési ügynök-
ség, illetve a fejlesztési tanács
meg is ítélte és folyósította a
kért hatmillió forint támoga-
tást. A pályázati dokumentu-
mot késõbbi felhívásra is csak
részlegesen javították, a „több-
let” helyrajzi számokat eltávo-
lították, ám a teljes úthossz
maradt a pályázati beadvány-
ban. Eszerint készült el a vál-
lalkozói szerzõdés is, és senki
észre sem vette volna az elté-
rést, ha nem feledkeznek meg
róla, hogy mennyivel kevesebb
aszfaltot kell az útfelújításhoz
szállítani… Az persze izgalmas
kérdés, hogy mi lett volna a
többletanyaggal, illetve vállal-
kozói szerzõdés szerint, az
önkormányzat és a pályázat
büdzsét terhelõ többletösszeg-
gel. Ám mivel a két kamionnyi
aszfalttal hamar kellett valamit
kezdeni, azonnal döntés szüle-
tett, miszerint a csatlakozó kis
utcákat, s a mentõállomás ud-
varának egy részét aszfaltozták
le a megmaradt anyaggal. Két-
ségkívül szükséges volt, de

azért szögezzük le, hogy az ál-
lam jó esetben oda ad pályá-
zati forrást, ahol legszüksége-
sebb, s nagyon sok településen
járhatatlanok az utcák, ezért
nem lehet minden kontroll
nélkül, szabadon felhasználni
a kapott pénzt.

A pályázat módosítására a
forrás folyósításáig bõven lett
volna idõ, hiszen a szeptem-
berben elkészült út pályázati
szerzõdését következõ év ele-
jén kötötték meg és ezt köve-
tõen folyósították a 6 millió fo-
rintos támogatást – a pol-
gármester által benyújtott va-
lótlan tartalmú dokumentu-
mok alapján. A teljesítési iga-
zolás, a vállalkozási szerzõdés
és további dokumentumok
egyaránt hamis adatokat tar-
talmaztak.

A csalást egy rendkívüli el-
lenõrzés fedte fel. Végül a tör-
vénytelenség felfedése után az
önkormányzatot kötelezték a
támogatás büntetõkamattal
együtt való visszafizetésére,
ami 6,5 millió forintot jelent. A
tárgyalást követõen az ügy
minden érintettje három nap
gondolkodási idõt tartott fenn,
ám mivel ez idõ alatt sem a
vád, sem a védelem nem nyúj-
tott be beadványt, az ítélet
jogerõs.

Pusztaedericsen

Tihanyi

május elsõ
vasárnapján immár 22. éve a
közösségben köszöntik az
édesanyákat. A gyermekek
kedves versekkel, színdarabok-
kal készültek, illetve

Anyák napján…

Tóth Csaba operettel, nótával,
verssel köszöntötte az édes-
anyákat.

Az önkormányzat minden
évben virággal is köszönti az
életet adó édesanyákat.

A gyerekek mûsorral készültek.
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A
tavaszi eseményeinek

egyike az 1 hétig tartó prog-
ramsorozat, a

.
– Minden évben megren-

dezésre kerül az iskolánk né-
vadójáról elnevezett napok
eseménysorozata, melyeknek
programja az épp aktuális té-
mák köré összpontosult. Idén,
az olimpia évében, a „Ma-
gyarok az olimpián” áll a kö-
zéppontban. Intézményünk
minden osztálya és tanulója ré-
szese volt a heti események-
nek, amik a prózát épp úgy
érintették, mint a sportver-
senyeket, természetesen az
olimpia történelmét és jelenét
felvázolva. Terveink szerint a
következõ évben a legkisebbe-
ket, az óvodásokat is bevonjuk
a Papp Simon Napok történé-
seibe – hallottuk

igazgatótól.
A vetélkedõk és a tudáspró-

bák az elsõ napon nyitóelõ-
adással és nyílt tanítási nappal
vették kezdetüket a nemzetkö-
zi játékokat helyezve elõtérbe.

A második napi program
járõr és- akadályverseny formá-
jában kapcsolódott be a gel-
lénházi diákok heti iskolai éle-
tébe. Az induló osztályok kö-
zül a 7. b. elsõ, míg a 7.a. a má-
sodik helyet nyerte el. Szerdán
a német nyelvi memoriter ver-
seny zajlott az iskola 5-6 osz-

gellénházi általános is-
kola

Papp Simon
Napok

Horváth
László

Emlékezés a névadóra
Irodalmi, ügyességi és sportversenyek

tályos tanulói között. 1. kategó-
riában, a zalaszentiváni

és
Inez szerezte meg az el-

sõ helyet, a második a baki
, míg a harmadik

helybeli tanuló
lett. A 2. kategóriában a pó-
kaszepetki bi-
zonyult a legjobbnak, a má-
sodik a helyi iskola tanulója,

lett, a har-
madik helyet
érdemelte ki, aki szintén gel-
lénházi diák.

A Papp Simon Napok köz-
ponti témájában meghirdetett
irodalmi pályázat ismét csak a
felsõ tagozatosok számára je-
lentett megmérettetést, ahol a
számos pályamû értékelését
követõen született meg a vég-
eredmény. A próza kategóri-
ában az 1. (7. o.
tanuló, a 2. Németh Bertalan, a
3. lett. Versal-
kotások kategóriájában Marko-
tán Anna, ,

sorrend alakult ki.
A Papp Simon Kupa a fiúk

mezõnyében gyõzelmé-
vel zárult, második Gellénhá-
za, míg a harmadik
lett. A lányok csapatai közül

Faze-
kas Krisztina Noémi Tóth
Berta

Lu-
kács Virginia
Takács Ádám

Katona Levente

Markotán Anna
Osbáth Dorina

Kulcsár Kinga

Takács Ádám

Gál Xénia Gyõrfi
Dominika

Tófej

Becsvölgye

szintén Tófej bizonyult a leg-
jobbnak, a második Becsvöl-
gye, míg a harmadik helyen
a vendéglátó Gellénháza telje-
sített.

A mozgalmas hét utolsó
napján az intézmény tanulói
és pedagógusai megkoszorúz-
ták az iskola kertjében álló
névadójuk szobrát.

Pénteken a 8. osztályos di-
ákok az

tettek látogatást, ahol ko-
szorút helyeztek el dr. Papp Si-

Olajipari Múzeum-
ban

mon ottani szobránál. A meg-
emlékezésen részt vett a – te-
lepülés tanulói mellett – a Ma-
gyar Olajipari Múzeum igazga-
tója, , Gellénháza
polgármestere,
és , a dr. Papp Si-
mon Általános Iskola Tanuló-
iért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, valamint Horváth
László az ünnepi napokat
lebonyolító intézmény igaz-
gatója.

Szép András
Farkas Imréné

Farkas László

Török Irén

A Papp Simon Kupa díjai, és akik küzdöttek érte.

Április 28-án 18 tófeji kert-
barát indult egész napos ki-
rándulásra. Elsõ állomásunk a

volt. A
piac árusai a tudatos vásárlók-
nak kínálnak minõségi és
vegyszermentes helyi terméke-
ket, így a vásárlással nem csak
a környéken élõ termelõket tá-
mogatjuk, hanem az egészsé-
ges életmód mellett is dön-

Hévízi Termelõi Piac

A kertbarátok mozgalmas napjai

Nem tétlenkednek a tófeji kertbarátok.

tünk egyben. A standokon a
méztermelõk, savanyúság- és
gyümölcslé készítõk, sajt- és
zöldségárusok, gyógynövény
gyûjtõk gusztusos portékai so-
rakoztak. Friss kenyeret, kolbá-
szokat, házilag készített süte-
ményeket, tehéntejet, kecske-
sajtot, lekvárokat, szörpöket
árusító gazdák vásárlása elõtt
kóstolóval kínálták vevõiket. A

finom áruk mellett mesterem-
berek is árulták portékáikat,
helyben vásárolhattunk cse-
répedényeket, kosarakat vagy
akár kézi készítésû szappano-
kat, gyerekjátékokat.

A bõ 2 órás nézelõdés után
a lakhegyi
újabb fûszernövényekkel, éve-
lõkkel felpakolva indulunk a

meg-
rendezett

. Az
ország keramikusainak és fa-
zekasainak seregszemléje és
bemutatkozási lehetõsége a
Zalaegerszegi Országos Fa-
zekas- és Keramikus Találkozó.
A fazekas és kerámia munkák
mellett folklór programok sora
várta a hagyományok kedvelõit.
A délutánra már megéhezett
csapat hagyományos ételekkel,
borokkal, zalai különlegességek-
kel, lángossal és kürtõska-
láccsal kényeztethette a hasát.

ÚjraVirítom 2012! A múlt
évi Virítom – Virágos Kert-

Boda kertészetbõl

zalaegerszegi skanzenben
Országos Fazekas-

és Keramikus Találkozóra

barátok pályázat folytatásaként
Tófej polgármesterének támo-
gatásával 400 tõ egynyári virág
került kiültetésre május 5-én
településünk virágágyaiba. A
tavalyi év tapasztalati alapján
fehér és piros jégvirágok, ham-
vaska, kakastarély, bársonyvi-
rág, színes levelû díszcsalán
bírta legjobban a talaj és idõ-
járási adottságokat, így ezek a
fajták díszítik idén a kõkeresz-
tek, a harangláb, az orvosi ren-
delõ, a temetõ, a templom és a
közösségi ház környékét. Az
ovisokról sem feledkeztünk
meg, a félretett növényeket õk
hétfõn ültették ki a ládákba.

Idõközben a hegyi kereszt
festése és környékének rend-
betétele is befejezõdött. A

igazán szép, ren-
dezett környezetben fogadhat-
juk majd meghívott vendé-
geinket.

II.
Gáni-hegyi nyitott pincék dél-
utánjára

Kertbarát Kör Tófej
Egyesület
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Az együttjátszás szép példá-
jának voltunk tanúi a május
közepén megtartott

2012-es
megyei döntõjén, amelynek
idén adott ott-
hont. A

, a

munkatársaival együttmûköd-
ve hirdette és rendezte meg az
iskoláskorúak közötti versen-
gést, immár 21. alkalommal.

A tizenhárom településrõl
érkezett diákokat és az õket kí-
sérõ pedagógusokat a házigaz-
da intézmény igazgatója,

köszöntötte, hang-
súlyozva e nap jelentõségét. A
távolról jött vendégek számára
felvázolta a dr. Papp Simon Ál-
talános Iskola fõbb ismérveit,
és a község életében betöltött
szerepét. A falu polgármeste-
re, jó szívvel
ajánlotta a településük kínálta
lehetõségeket, majd egy érté-
kes gondolattal kívánt sikeres
szereplést és tartalmas szóra-
kozást: „A színház játék. A já-
tékhoz sok munka kell, de ha

Weöres
Sándor Országos Gyermek-
színjátszó Találkozó

Gellénháza
Magyar Drámapeda-

gógiai Intézet Zala Megyei
Közmûvelõdési Intézmény

Hor-
váth László

Farkas Imréné

„A színház játék…”
Gyermekszínjátszói megmérettetés

ez a munka a játék örömét ad-
ja, nem is érezzük többé mun-
kának.” (Kung Fu-Ce)

E tavaszi esemény moderá-
tora,

mûvészeti szakrefe-
rens ismertette a fellépõk név-
sorát, ezt követõen az általuk
elõadott produkciókat elbíráló
zsûritagokat mutatta be. Így

, – aki egykor a
Magyar Drámapedagógiai Inté-
zet elnöki és alelnöki tisztét is
betöltötte, sokat fáradozva a
két évtizedes találkozó fejlõdé-
séért és életben tartásáért –
valamint drá-
mapedagógust.

A számos színes kulturális
esemény helyszínéül szolgáló
dr. Papp Simon Általános Mû-
velõdési Központ elõterében
és öltözõjében egymásnak ad-
ták a kilincset a szereplésre vá-
ró gyerekcsoportok. A kétna-
pos program kezdetén

– a Zala Megyei Köz-
mûvelõdési Intézmény munka-
társa – konferálta fel és ismer-
tette a következõ produkciók
tartalmát, azok elõadóit, érint-
ve a színjátszók hitvallását.

Török Károlyné Miszori
Marianna

Szakall Juditot

Egervári György

Miszori
Marianna

– A gyermekszínjátszás lé-
nyege az elõadók vonatkozá-
sában az, hogy valamilyen
„nyersanyagból” komplett
anyag lesz az elõadások által,
valamint a tanulók közötti fe-
gyelem és a közösségi összetett-
ség következtében az egymás-
hoz való alkalmazkodás is erõ-
södik ily módon. A színpadi
mozgást, – amit egy-egy próba,
illetve az elõadás alkalmával
megtanulnak a gyerekek – az
életben is tudják alkalmazni
nagyon sok területen. A kultú-
rát illetõen hatalmas értéket
képviselnek az amatõr mozgal-
mak, és az amatõr mûvészet,
amelyekhez természetesen az
elkötelezett pedagógusok mun-
kája nagyon fontos. Minden
darab egy-egy üzenet a nézõ
felé, a mai kor jellemzõit
magán hordozva, a gyermekek
játékán keresztül számos ér-
tékhez juttatva a nézõt – kap-
tuk a választ

A benevezett csoportok
mûfaji megkötés nélkül vehet-
tek részt e nemes küzdelem-
ben, így a színjátszás mellett a
néptánc is szerepelt a találko-

Török Károlyné
Marianntól.

zón. A tizenkilenc fellépõ cso-
port színvonalas elõadását a
zsûri szakmai fóruma, majd a
minõsítések kiosztása követte.
A Galambokról érkezett

a gyenesdiási
, a csesztregi
a murakereszt-

úri és
a

és
a becsvölgyei

, Kerkabarabás
társulata, a

bronz minõsí-
téssel térhetett haza. Ezüst
minõsítésben részesült a lo-
vászi , a mu-
rakeresztúri , a za-
lalövõi iskolások alkotta

és , valamint
a Gyõr-Moson-Sopron megye
Hegykõ településérõl érkezõ

A szakmai zsûri bí-
rálatának eredményeként arany
minõsítéssel gazdagodott a
megyeszékhelyi

és a két szlo-
vén csoport Lendváról; a

és az
Azok az elõadások, ame-

lyek a megyei találkozók ren-
dezvénysorozatán a legjobb-
nak bizonyulnak, lehetõséget
kapnak a bemutatkozásra az
országos fesztiválon is, amely-
re június elsõ hetében Pakson
kerül sor.

Va-
dócók, Aranyesõ
Drámacsoport
Kakaskodók,

Cincogók Álomjárók,
Pindurkák, Mímelõk, Pölös-
kei Hangyabanda Ördög-
palánták, Sze-
gek Színjátszói

Gyermek Színját-
szó Csoport

Beleva-lovásziak
Manócskák

Por-
tyázók Csúcsfejek

Maskara.

„FOKLA” Gyer-
mektánccsoport

Whi-
te Stars Acht.

Török Irén

Színpadon az Aranyesõ Drámacsoport.

2012. május 12-én szom-
baton 17 órai kezdettel került
sor az édesanyák és nagy-
mamák köszöntésére

a község tornatermében.
A helyi fiatalok és gyermekek
versekkel, énekekkel és szín-
darabbal kedveskedtek az ün-
nepelteknek.

A mindennapos iskolai ta-
nulás mellett a mûsort próbák
sorozata elõzte meg. A telepü-
lésen élõ iskolás gyermekek
nagy része szívesen szerepel,

Kisbu-
csán

vállal feladatokat a helyi ren-
dezvényeken. Az Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Tér számos
hasznos programot kínál fel a
gyermekek és fiatalok számára
a szabadidõ hasznos eltöl-
tésére. A mûsort az IKSZT
munkatársai,
és ta-
nították be. A megható ünne-
pély zárásaként virágot és aj-
ándék szívecskét – benne a
gyerekek fényképe – kaptak az
ünnepeltek.

Hegedüs Márta
Kozmáné Gál Bernadett

Anyák napi köszöntõ Kisbucsán

Énekekkel és színdarabbal kedveskedtek.
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Megtelt a sportpálya és a
kastély közti terület

a május 27-én megrende-
zett falunapon.
polgármestertõl megtudtuk,
hogy a jelentõs érdeklõdés a
babosdöbrétei családok aktivi-
tásán túl a vendégeknek: a kör-
jegyzõséghez tartozó és

társközségek gyermekei-
nek is köszönhetõ. Így kitûnõ
hangulatban együtt tarthatták
a három falu közel félszáz
apróságának a gyermeknapját.
Az ünnepi rendezvények kö-
zös szervezésének egyébként
lassacskán már hagyománya
van, hiszen a három település
lakossága szilvesztert és szüre-
ti felvonulást is tartott már
együtt. A gyermeknapon így
aztán az aprócska és nagyob-
bacska ünnepelteket
bödei és hottói
polgármester is természetsze-
rûleg megtisztelte jelenlétével.
A munkából

falugondnok,

és többen
is kivették a részüket.

Babosdöb-
rétén

Kaczor Tamás

Hottó
Böde

Ujj Tibor
Vincze Ferenc

Fábiánné Németh
Mária Böröcz
Rita, Szabóné Tornyos Rená-
ta, Mihály Mónika

Mozgalmas pillanat a kézmûves asztalok körül. A háttérben
Kaczor Tamás polgármester.

A falu új játszótérrel gazda-
godhat hamarosan – tudtuk meg

polgármester-
tõl. Elmondta, hogy az önkor-
mányzat sikerrel pályázott, az
elmúlt napokban érkezett meg
az értesítés arról, hogy 1,5 mil-
lió forintot nyertek. Az ösz-
szeget a szükséges felszerelé-
sek beszerzésére fordíthatják,
a létesítmény megépítése pe-
dig társadalmi munka történik
meg a következõ idõszakban,
tulajdonképpen ez a település
vállalt önrésze.

Kaczor Tamás

A gyermeknapi szalonnasütés helyén õsszel már új játszótár
várja a gyerekeket.

Kaczor Tamás elmondta,
hogy a játékok felállítása, ösz-
szeszerelése, festése és a to-
vábbi munkák várhatóan még
nyáron megvalósulnak. A re-
mények szerint nem lesz hiány
az önkéntes munkavállalás-
ban. Így az új fészekhinta, ho-
mokozó, a mászóvár a csúsz-
dával, az új hinták és köztéri
padok már idén õsztõl várják a
picinyeket és szüleiket a kas-
tély és a sportpálya közti terü-
leten.

– farsang –

Három falu gyermeknapja
A hottói és bödei gyerekek is Babosdöbrétén ünnepeltek

– A délutáni program hat
csapat részvételével megszer-
vezett túrával kezdõdött, amely-
nek az idõjárás is kedvezett. A
kastélytól induló, a patakpar-
tig és a búzatáblák mellett, az
erdõszélen visszavezetõ útvo-
nalon kialakított öt állomáson
különbözõ feladatokat teljesí-
tettek a résztvevõk. Végül a lo-
gikai és ügyességi feladatokat:
kötélmászást, célbadobást, ze-
nei kérdéseket is tartalmazó
vetélkedõt a Támadó menyétek
nyerték, a második Humusz és
a harmadik helyezett Mókusok
csapata elõtt – ismertette a
polgármester. Hozzáfûzte, hogy
az elmúlt napokban új betele-
pülõkkel is gyarapodott Babos-
döbréte egy kisgyermekes csa-
lád révén, akik máris aktivi-
zálták magukat a rendezvé-
nyen való részvétellel.

A korábban érkezett apró-
nép még élvezhette az ugráló-
vár nyújtotta örömöket is, ám a
technika hamarosan megadta
magát. Ám ezt a lurkók csep-
pet sem bánták, hanem az ár-
nyas fák alá húzódtak a tartal-

masabb élményeket nyújtó
kézmûves foglalkozásokra. Arc-
festés, gyöngyfûzés, csillámte-
toválás és más programok kö-
tötték le õket, mígnem az idõ-
közben felélesztett tábortûzön
piruló szalonna illata egyre
többeket el nem csábított. A

délután a futballkedvelõknek
is élményt nyújtott, a sport-
pályán ugyanis a helyi felnõtt
és utánpótlás csapat egyaránt
megszerezte a gyõzelmet a

vívott sportszerû
csatában.
Lakheggyel

Farsang Lajos

Játszótér épülhet Babosdöbrétén

Hamarosan minden
gyermek részesülhet a HP (hu-
man papilloma) védõoltás-
ban, aki elérkezett a vírus által
veszélyeztetett kor peremére.

– Nemrég megkereste az
önkormányzatot egy gyógy-
szergyár azzal, hogy jelentõs
kedvezménnyel vállalja a veszé-
lyeztetett korú fiataljaink védõ-
oltását. Így az önkormányzat
döntést hozott arról, hogy vál-
lalja a fejenként ötven-ötven-
ezer forintos költséget. Elsõ al-
kalommal hat, 14-15-16 éves
közti leánygyermek ingyenes
oltására kerül sor hamarosan,
majd a késõbbiekben, az öt-
éves szerzõdésünk keretében
évente további egy-két gyer-
mek oltására kerül sor. A védõ-
oltásokat – amelyeket célszerû
a serdülõkorban elvégezni –
várhatóan május során kapják
meg az érintett bödei fiatalok
– tájékoztatta lapunkat

pogármester.
Talán nem árt meg, ha

rögtönzünk egy kis ismerte-
tõt: A HP vírus, ami a méh-
nyakrákos megbetegedések
több mint 99 százalékát okoz-
za, nagyon gyakori és
könnyen továbbadható. Az

bödei

Ujj Ti-
bor

Ingyenes a HP védõoltás Bödén
életük során akár egyszer is
szexuális kapcsolatot létesítõ
nõk 80 százaléka ki van téve
a HP vírussal való megfertõ-
zõdés veszélyének. Ezért a fo-
gamzóképes korhoz közeled-
ve fontos mindenkinek tájé-
kozódnia róla. A vírus több
fajtája nem eredményez rá-
kos megbetegedést, viszont
számos rákkeltõ, magas rizi-
kójú fajtája méhnyakrákot
okozhat! A vírus szexuális
úton terjed, de fontos tudni,
hogy nem csak a közösülés
során fertõzõdhet meg a be-
teg. Már a nemiszerveket
körülvevõ bõrfelületek érint-
kezésekor is továbbadható a
vírus.

Fontos felismerni a ka-
maszlányok szüleinek, hogy
amint a gyermek aktív
szexuális életet kezd, õ is ki
van téve a méhnyakrákot oko-
zó vírusfertõzések veszélyé-
nek. A védõoltás – a rend-
szeres szûrõ-vizsgálatokkal
együtt – a leggyakoribb rák-
keltõ HP típusok okozta fer-
tõzésekkel szemben, így a
méhnyakrák veszélye ellen is
védelmet nyújthat.

(farsang)
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A tavasz utolsó hétvégéjé-
nek jeles napja a Nemzetközi
Gyermeknap, amelynek meg-
felelõen is
gazdag programra várták a ki-
csiket és nagyokat. E hagyomá-
nyos ünnep fõszervezõjét,

kérdeztük, aki ja-
nuár óta a falu mûvelõdésszer-
vezõje.

– Évente visszatérõ prog-
ram Nagylengyel életében a
gyermeknap. Ilyenkor 20-25
gyerek jön össze, hogy együtt
játsszunk, ünnepeljünk, szülõk
és az idõsebbek is, akik szin-
tén kiveszik a részüket a fõ-
zésbõl, kézmûveskedésbõl egy-
aránt. Az idei gyermeknapi
eseményekhez tartozó ötletek
nagyrészt tõlem származnak,
amelyek megvalósításában se-
gítségemre volt a faluház
gondnoka, Kocsisné Egyed
Zsuzsanna. Elsõként a gyer-
mekek négyfõs csoportokat al-
kotva, egy-egy felnõtt kísérõ
segítségével Kincskeresõ túrán
vesznek részt, ami öt állomást
foglal magába. Térképeket ké-

Nagylengyelben

Hó-
bor Beátát

Kincskeresõ Gyermeknap

Készülõdés a Kincskeresõ túrára.

szítettem, verset faragtam,
amelyek segítenek a csapatok-
nak abban, hogy feladványok
útján megtalálják a faluban el-
rejtett kincset.

A kalandvágyó gyerekek le-
gyõzésre váró akadályait olyan
feladatok képezték, amelyek
érintették a település középü-
leteinek régi funkcióit, vala-
mint a zalai környezethez tar-
tozó szokások, nyelvjárások
szavait, mint például a tik-
mony (tyúktojás régies, népies
neve) és a kerevet (támlátlan
heverõ) jelentését. A faluház
udvarát egyre több gyerek vet-
te birtokba a játszótér nyújtot-
ta játékokon, valamint a na-
gyobbak aszfalt malomban
mérhették össze tudásukat, de
lehetõség kínálkozott papírból
sárkány készítésére és gyöngy-
fûzésre is. Mindeközben a túrá-
ban résztvevõ kis csapatok kis-
sé fáradtan visszaértek a ki-
indulási pontjukra. Volt, aki
kissé szomorúan, de volt, aki
gyõzelmi mámorral, hiszen a
kék színû papír ládika – mé-

lyén a sok kinccsel – az egyik ál-
lomáson elõkerült. A rejtélyes
kaland kincskeresõi egy-egy
papírtáska tartalmával gazda-
godtak, ami édességet, labdát,
noteszt és innivalót jelentett
számukra.

– A gyermeknapi mulatság-
gal egyidõben foci bajnokság
is zajlik, amit itt a faluház ud-
varán közösen felállított má-
jusfa kitáncolása követ majd.
Az ételek – pincepörkölt, pap-

rikás krumpli – e két esemény-
re érkezõknek és a résztvevõk-
nek is készülnek. A mai esemé-
nyekre is – mint minden prog-
ramunkra – jellemzõ, hogy va-
lami újat keresünk, ami szeb-
bé, izgalmassá teszi a napot, ily
módon serkentve a helyieket,
hogy eljöjjenek a rendezvé-
nyekre, melyeknek száma egy-
re nõ – fûzte hozzá Hóbor
Beáta.

Török Irén

Korábban olvashattak róla,
hogy felújítják a lerom-
lott állapotban levõ, eredeti
funkcióinak már-már alig meg-

Hottón

Hottón önerõbõl felújítják a faluházat

felelõ faluházat. Ráadásul sajá-
tos módon önerõbõl, ugyanis
a pályázatok kötöttségei miatt
így rugalmasabban, követke-

zésképpen gazdaságosabban
valósulhat meg a régi terv. Az
elkészült tervek birtokában
május 11-én már a vállalkozói
megállapodások aláírásáig is
eljutottak az önkormányzat és
a tervezett munkára vállalkozó
cégek képviselõi. A többes
szám indokolt, hiszen nem fõ-
és alvállalkozók végzik a mun-
kát, hanem párhuzamosan,
egymással együttmûködõ önál-
ló vállalkozások felelnek az
egyes szakfeladatokért.

– A munkát az egyes épí-
tési munkafázisok szerint szét-
bontottuk. Bár többletfelada-
tokat jelent a munkaszervezés-
ben, másrészt jelentõs költség-
megtakarítást jelent ez a meg-
oldás, amely szerint minden
vállalkozóval közvetlenül kö-
tött szerzõdést az önkormány-
zat. Két szállítóval állapodtuk
meg az anyagok beszerzésével
kapcsolatban. A GMSZ Kambi-
um Kft. részérõl Kovács Gyön-
gyi cégvezetõ írta alá a meg-
állapodást a faanyag szállításá-
ra, míg a cserép szállítására a
következõ napokban írjuk alá a
szerzõdést. Az ács és tetõfedõ
munkákra Luter Tibor, az AL-
FRA Kft. ügyvezetõje vállalko-

zott. A bádogos munkát a
helybeli Vass János vállalta tu-
lajdonképpen társadalmi fel-
ajánlásban. A villamos munkák
elvégzésére Andresek Gábor
villanyszerelõ, a teskándi Elek-
troguard Kft. képviselõje adta
be a nyertesnek bizonyult pá-
lyázatot, a víz-, gáz- és fûtéssze-
relés elvégzésére pedig Zám-
bor István épületgépész mes-
terrel állapodtunk meg. Az épí-
tészeti munkákra vonatkozóan
és a nyílászárók szállítását és
beépítését illetõen szintén fo-
lyamatban van a megállapodás
– avatott be a részletekbe

polgármester
azt követõ percekben, hogy

Hottó
falurészének kép-

viselõjével együtt az önkor-
mányzat részérõl aláírták a
megállapodásokat a vállalko-
zókkal. Értesüléseink szerint a
következõ napokban ezek a
megállapodások is megszület-
tek, így a munkálatok megkez-
dõdhettek.

– A beruházás fedezete –
mintegy bruttó 19 millió forint
– az önkormányzat rendelke-
zésére áll. Reméljük, hogy a
nyár végi falunapot már a meg-
újult faluházban tarthatjuk –
osztotta meg velünk végezetül
a polgármester.

Vincze Ferenc

Kovács Lászlóval, szent-
mihályfai

Farsang Lajos

A felújításra váró faluház elõtt Luter Tibor, Kovács Gyöngyi,
Zámbor István, Vincze Ferenc, Andresek Gábor és
Kovács László.

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Közép-Zala havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

Barátom meghívott a szü-
letésnapjára. Egy kerti par-
tin ünnepeltük meg ezt a je-
les idõpontot. A grillezések-
nek és a bográcsban fõzé-
seknek adott a koreográfi-
ája. Akik értenek hozzá,
azok csinálják, míg a töb-
biek aggódnak. Több szem-
pont alapján csoporto-
sulnak.

– Elég fûszeres lesz?
– Ne legyen túl erõs!
– Mikor lesz már kész?
Mivel a fenti kérdésekre

nem adható egyértelmû vá-
lasz, egy újabb csoport ala-
kul ki. Õk a bizonytalanság-
ból adódó stresszhelyzetet
nagyobb mennyiségû alko-
hol elfogyasztásával próbál-
ják feloldani. Ennek egye-
nes következménye a nóta-
kör kialakulása. Ekkor már
az ünnepelt kezd el aggód-
ni, mert ha délután 5 órakor
itt tart a társaság, mi lesz
késõbb?

Elõkerülnek a szendvi-
csek. A nótakör szendvicsek
hatására eltûnik, az ünne-
pelt megnyugszik. Fél óra
múlva elkészül minden.
Akik készítették, elégedet-
ten figyelik, hogy többször
újra megtelnek a tányérok.
Akkor jót fõztünk!

A nótakör kezd újra fel-
támadni, mert az étel csípõs
lett, ezért oltani kell a tüzet
nagyobb mennyiségû alko-
hollal.

Mimi-mimi-mimi mí…
Állj! – kiállt a nótafa. Emlé-
keztek a tavalyi bulira? Mi-
kor hazafelé mentünk haj-
nalban, a fõutcán cikkcakk-
ban? Azt hittem, csak mi va-
gyunk ilyen állapotban.
Aztán a távolban meglát-
tam, hogy nálunk még na-
gyobb cikkcakkban megy
valaki.

– Ki volt az? – Hát a pos-
tás! Hordta ki az újságokat…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mimi-mimi-mimi mí…!

Hozzávalók

Elkészítés

: fél csirke-
mell, 3 karika parasztkolbász,
fél evõkanál ételízesítõ, 2 vé-
kony szelet szalonna.

: A csirkemellet
megmossuk, szárazra töröl-
jük. A vastagabb részén nyí-
lást vágunk a húsba, és be-
dugjuk a kolbászkarikákat. A
csirkemellet bedörzsöljük az
ételízesítõvel, betekerjük a
szalonnaszeletekbe, és lazán
alufóliába csomagoljuk. Tü-
zet rakunk, majd amikor már
csak parázslik, beletesszük
az alufóliás batyukat, és kb.

30 perc alatt megsütjük. Ki-
vesszük a parázsból, óvato-
san kibontjuk, és kenyérrel,
uborkával, esetleg alufóliá-
ban sült burgonyával fo-
gyasztjuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
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

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Alufóliában sült

csirkemell kolbásszal

Gellénházán

Gángó Józsefné
hosszú évek óta a

vezette kis csapat
szolgáltatja az ét-
keztetést a helyi is-
kolában és a ren-
dezvények alkalmá-
val egyaránt, akit
betegségébõl fel-
épülve kerestünk
fel otthonában.

–1979-ben, har-
minchárom év-
vel ezelõtt végez-
tem, mint cukrász,
majd a Zalaeger-
szegi Cukrász-
üzemben dolgoz-
tam. Késõbb a sza-

Mi kerüljön az asztalra?

28 éve a helyi iskola konyhájában tevé-
kenykedik.

kács képesítést is megszerez-
tem és immár 28 éve fõzök,
valamint vezetem az iskola
konyhájának munkáját. Nem
bántam meg a váltást, hiszen
közel áll egymáshoz a két
szakma, így mindkettõt volt le-
hetõségem gyakorolni. 2000
óta egyéni vállalkozóként dol-
gozom 8 fõs csapatommal. Az
élelmezésvezetõ a lányom, így
együtt dolgozva irányítjuk a
konyha mûködését. Természe-
tesen az évek során sok min-
denre kellett figyelni, megfe-
lelni az elvárásoknak, az új kö-
vetelményeknek és az elõírá-
soknak. – kezdte a beszélge-
tést Gángó Józsefné.

A község gazdag kulturális
programokban és rendezvé-
nyekben, így többek közt ala-
pítványi bál, idõsek köszöntése
és a fesztiválokon való helyt-
állás is jelzi a konyha munká-
jával szembeni elégedettséget.

– Az étlapunk egyrészt a
diákoknak kínál menüt és vá-
lasztékot másrészt azoknak, akik
betérnek hozzánk ebédelni az
étterembe. Az, hogy milyen
étel kerüljön az asztalra, általában
ketten az élelmezésvezetõvel, a
lányommal döntjük el. Az is-
kola büféjének üzemeltetését
is a mi csapatunk végzi, gon-
dosan ügyelve az egészséges
táplálkozásra. Örömmel mond-
hatom, hogy az ÁNTSZ-tõl már
kaptunk dicsérõ szavakat a kí-
nálatunk összetételét illetõen.
Gondolok itt a magos zsemlé-
re, a csokoládék helyett a müz-
lis szeletekre, no és a szénsa-
vas üdítõk mellõzésére. Ah-
hoz, hogy az elvárásoknak és
az elõírásoknak megfelelõen
tudjuk a konyhát mûködtetni,
szükséges az új ismeretekkel is

megismerkedni. Ennek megfe-
lelõen az Élelmezésvezetõk
Lapja az, amit lapozgatni szok-
tam, valamint interneten ba-
rangolva frissítem fel a tudá-
somat. Abban az esetben, ha
valaki hiányzik a csapatból be-
tegség és egyéb elfoglaltság
miatt, úgy én is fõzök a kol-
légákkal együtt – tette hozzá
lelkesen.

A több esztendõs szakmai
munkának eredményességét
jelzik a folyamatos megbí-
zások, melyek szájról-szájra ter-
jedve viszik a gellénházi dr.
Papp Simon Általános Iskola
Gángó Józsefné által vezetett
konyhájának jó hírét.

Török Irén
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Nemeshetés központjában,
az önkormányzat épületében
mûködnek közösségi célokat
szolgáló intézmények. A dom-
boktól ölelt szép kis település
jól felszerelt teleháza is itt vár-
ja a lakosságot, s az emberek
nagy számban igénybe is ve-
szik a szolgáltatásokat. A tele-
ház öt számítógéppel mûkö-
dik, amelyeket jó lenne már
korszerûsíteni, de végül is, a
célnak alapvetõen megfelel-
nek. Meglehet, Pünkösd utáni

Fontos a közösségi életben
Nemeshetés teleháza a kluboknak is otthont ad

5 bográcsban gõzölgõ finom-
ságok illata töltötte be a tófeji
sportpályát május 26-án már a
reggeli óráktól.
fõszervezõ elmondta: az egész
napos sportprogram azért vár-
ta a falu minden lakóját, mert
az egészséges életmód mellett
a közös együttlét fontosságá-
ra hívták fel a figyelmet és az
együtt töltött sportmegméret-
tetések után elsõsorban olyan
bográcsételeket szolgáltak fel
feltöltõdésképpen, amelyek elsõ-
sorban Zala megyére jellemzõek.

A fõzõcsapatok már reggel
9.00 órakor regisztráltak és ne-
ki is láttak a munkának. A meg-
fõtt étkek bírálata elnökként

a zalaeger-
szegi Gyuri Csárda fõszakácsa
és a Pitvar vendéglõ szakácsai-
nak feladata volt.

Lakatos György

Menyhárt László,

Mozgott a falu Tófejen

Finom ételek várták a sportolókat…

A fõzés mellett az egész na-
pot meghatározó megpróbál-
tatás délelõtt 10 órától a sport
volt, hiszen a jelentkezõk szá-
mos sportágban kipróbálhat-
ták magukat. A repertoárban
elõfordult büntetõdobás kosár-
labdával, asztalitenisz verseny,
futóverseny, 11-es rúgó baj-
nokság, labdarúgó bajnokság
és végül kiderült, hogy ki Tófej
legerõsebb embere 2012-ben.
A próbákban rönkhajítás, súly-
tartás, homokzsák cipelés,
traktorgumi forgatás és pet-
rencés rúd tartás szerepelt.

A 2012-es „Mozog a falu”
Tófejen program fõzõverse-
nyét remek csülkös pacaljával

nyerte meg. A he-
lyi focibajnokság kiválósága a
tófeji volt. Bün-
tetõdobás kosárra kategóriá-

Olasz János

Rákóczi utca
ban a

duó léphetett a képle-
tes dobogó elsõ fokára. Asz-
taliteniszben a 18 év alattiak
mezõnyében ,
18 év fölött pedig

vitte el a pálmát. A fu-
tóversenyt 35 év alatt

ezen korosztály fölött
nyerte meg. A

Bóha László Horváth
Ádám

Kumin Bence
Kránicz

Roland
Horváth

Ádám,
Bertók László

11-es rúgó bajnokságban a
35 év alatti kategóriában

a fölötti-
ben pedig volt a
legjobb. Sodrófahajításban

végzett az elsõ
helyen, míg
lett Tófej legerõsebb embere
2012-ben.

Németh András,
Széll Zsolt

Kol-
lár Klaudia

Horváth Ádám

Odonics B.

kedden délelõtt nem volt for-
galmas a ház, érthetõen, hi-
szen a mozgalmas ünnep után
munkával folytatódtak a napok.

polgár-
mester elmondta, hogy a ház
délutánonként várja a lakossá-
got, meghatározott nyitva tar-
tási idõben.

– A teleház létrehozása az
önkormányzat indíttatásából
született, abból a célból, hogy
növeljük a lehetõségeket a la-
kosság számára. Önerõbõl, ille-

Magyar Kálmán

tõleg pályázati segítséggel va-
lósítottuk meg a teleházat,
amely már 2003-tól mûködik.
Az utolsó pályázatunk, a 2008-
as EVA pályázat óta E-Magyar-
ország pontként mûködik a lé-
tesítmény. Ez az ingyenesnek
tekinthetõ hozzáférés ugyan-
úgy rendelkezésére áll a ma-
gánszemélyek, mint a vállalko-
zások számára. Az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium tá-
mogatásával mûködõ intéz-
mény nyitva tartása szakember
felügyeletével, meghatározott
idõben történik. Az ifjúsági
klubnak, a nõklubnak és a
könyvtárnak szintén ez az épü-
letkomplexum ad otthont.
Szintén a házban mûködik az
önkormányzat hivatala és a há-
ziorvosi szolgálat rendelõje. A
teleház vezetõje rendszeresen
indít ECDL start vizsgafelké-
szítõ tanfolyamokat, valamint
segíti az iskolai tanulókat az is-
kolai felkészüléshez szükséges
internetezésben. A felnõttek
számára szintén lehetõség nyí-
lik a hivatalos ügyek, például
adóbevallás beadására, a Mun-
kaügyi Központba, okmányiro-
dába való regisztrációban és
bejelentkezéshez, valamint a

nemeshetési emberek más
ügyeik elintéséséhez – ismer-
tette Magyar Kálmán.

– Fontos volt, hogy legyen
a településen szélessávú inter-
net, amelyre korában nem volt
lehetõség. Itt bárki megnéz-
heti az e-mailjeit, s például
álláskeresésben és számos más
téren is jó szolgálatot tesz a
teleház. De nem csupán az in-
ternet használatára szorítozik
a mûködésünk, hanem számos
további lehetõségnek alapja a
ház a közösség számára. A fi-
atalok a teleház nyitva tartási
idejében öszegyûlhetnek pél-
dául pingpongozni, beszélget-
ni, legalább harminc rendsze-
res látogatója van a teleháznak,
ami nem kevés a lakosság szá-
mához mérten. A mozgó
könyvtár – amelynek a válasz-
téka folyamatosan cserélõdik –
szintén a teleház nyitva tartási
idejében látogatható. Ugyanak-
kor, ha bárki jelzi a kérését,
hogy bármilyen hivatalos
ügyet szeretne intézni, a hiva-
talos nyitva tartási idõn kívül
is megoldhatja a számára fon-
tos ügyeit – fûzi hozzá

, a teleház vezetõje.
Varga

László
Farsang Lajos

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Élet a nemeshetési teleházban: Varga László a teleház vezetõ-
je, Magyar Kálmán polgármester, Jakabffy Gábor látogató.
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A
elfogadta a

2012/13. évi megyei felnõtt
labdarúgó bajnokságok ver-
senykiírását. Többek között er-
rõl is beszélgettünk

, az
veze-

tõjével.
– Alapvetõ változás, hogy

az I. és a II. osztályban köte-
lezõ lesz az elektronikus jegy-
zõkönyv készítése a helyszí-
nen. Ugyancsak kötelezõ az I.
osztályban az U13-as csapat in-
dítása. Emellett változatlanul
részt kell venni a Bozsik prog-
ramban (U7, U9, U11). Az
MLSZ törekvése volt, hogy a
következõ bajnoki évre meg-
hirdetett TAO egyesületi támo-
gatással biztosítsa ennek fede-
zetét. A III. osztályban annyi
változás lesz, hogy az Északi- és
a Déli-csoportban kötelezõ a
tartalékcsapatok indítása, így
öt csoportban zajlik majd a
pontvadászat ebben az osz-

Magyar Labdarúgó Szö-

vetség elnöksége

Józsi

Györggyel MLSZ Zala Me-

gyei Igazgatóságának

Újdonságok, változások a versenykiírásban
Strandlabdarúgó, old boys bajnokság, mûfüves pályaépítés

tályban. A Keleti-, a Nyugati- és
a Közép-csoportban nem köte-
lezõ tartalékegyüttest indítani.
Az Északi- és a Déli-csoportból
az elsõ helyezett közvetlenül
feljut a második osztályba, a
másik három csoport gyõzte-
sei osztályozót játszanak. A vál-
tozások érintik az utánpótlás-
versenykiírást is. Ez azt jelenti,
hogy az U14-es helyett U13-as
bajnokságot rendeznek. Itt a
megyei I. osztályban szereplõ
egyesületeknek kötelezõ csapa-
tot szerepeltetni, de benevez-
hetnek csapatot a II. és III. osz-
tályban szereplõ egyesületek is.

Józsi György elmondta,
hogy szeretnék beindítani az
U44-es, úgynevezett old boys
bajnokságot megfelelõ érdek-
lõdés esetén. A résztvevõ csa-
patokkal a szövetség közösen
kívánja kialakítani a bajnok-
ság rendszerét. Jelentkezni a

címen lehet.
– Strandlabdarúgó megyei

bajnokságot szervezünk július-

zala@mlsz.hu

ban – folytatja Józsi György. –
A területi selejtezõket Lenti-
ben, Zalaegerszegen, Zalakaro-
son és Vonyarcvashegyen sze-
retnénk megrendezni július
hónapban. A területi selejte-
zõk idõpontjai közül a vo-

nyarci július 20-22.-e között
lesz. A többi tervezett hely-
színnel még tart az egyezte-
tés. A döntõre Vonyarcvashe-
gyen kerül sor július 27-29-
én. Jelentkezni ugyancsak a
zala@mlsz.hu címen lehet.

Az MLSZ Zala Megyei Igaz-
gatóságának vezetõje elmond-
ta, hogy lezárult a TAO egye-
sületi pályázat a 2012/13-as
bajnoki évre. 62 egyesület
adott be pályázatot utánpótlás-
nevelésre és tárgyi eszközök
beszerzésére.

Mûfüves pályaépítésére hir-
detett pályázatot az önkor-
mányzatok részére az MLSZ.
Ennek keretében nagy, kis és
grund mûfüves pályák épül-
hetnek 70 %-os támogatás mellett.

A Magyar Kupa megyei
selejtezõjébõl Zala megye
négy csapatot ad az országos
táblá-ra. Ezek a következõk:
NTE 1860 Nagykanizsa, Bors-

fa, Csács-Nemesapáti, Zala-

szentgrót.

Józsi György: – 62 egyesület
adott be pályázatot.

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

házhoz szállítással

eladók: 650 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452

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.

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban!

MONTENEGRÓ

BENELUX KÖRÚT

VÁG VÖLGYE FELVIDÉK

ALBÁNIA,

SVÁJC

LENGYEL KISKÖRÚT

PRÁGA
CSEHORSZÁGBAN

OLASZ NAGYKÖRÚT

ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN
Dubrovnik-Montenegró

SZARDÍNIA, KORZIKA

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)

, a három varázslatos ország

és a történelmi városai
(félpanzió)

egy ország, melyet látni kell (4* hotel)

álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa

: Zakopáne-Krakkó-Auswitz

- kulináris és kulturális élvezetek

:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze

:
(félpanzió)

Európa trópusi szigete, , a
szépség szigete

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Jún. 13-17. 74.500 Ft/fõ

Júl.3-8. 109.900 Ft/fõ

Júl.12-15. 48.500 Ft/fõ

Júl.16-22. 104.900 Ft/fõ

Júl.23-29. 129.900 Ft/fõ

Aug.2-5. 47.900 Ft/fõ

Aug.2-5. 49.900 Ft/fõ

Aug.16-22. 110.900 Ft/fõ

Aug.19-25. 102.900 Ft/fõ

Szept.13-21. 189.900 Ft/fõ

Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzé-
kenyen érintik a zalai vállalko-
zásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési ked-
ve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a

– Az elmúlt esztendõ sike-
res idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és ered-
mény tekintetében is. Ezt há-
rom terület hatékony tevékeny-
ségének köszönhetjük. Egy-
részt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt an-
nak, hogy egyre nagyobb a sze-
repünk a nemzetközi pályáza-
tokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkor-
mányzat veszi igénybe tanács-
adói szolgáltatásunkat – mond-
ta az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.

– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési ak-
ció, egyelõre továbbra is csak a

Zala Megyei Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány.

Nagy András,

– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…

Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak

városi vállalkozások számára.
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Rá-
adásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhe-
tik. A forgóeszköz hitel rend-
kívül kedvezményes kamatozá-
sú, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

Nagy András

A
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 , Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 , Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 , Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 , Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 , Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal

Zalaszentgrót

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Keszthely
Lenti

Lefedik a „Macit” Pusztaszentlászlón

Huszonnyolcmillió forintot nyert európai uniós
pályázaton az EUROWILD Kft. a pusztaszentlászlói
termálstrand szolgáltatásfejlesztésére, melyet a fürdõ
„Maci” medencéjének lefedésére és szolgáltatásbõ-
vítésre fordítanak.

„Aqua Barbara Termálstrand és Kemping szol-
gáltatás fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11
„Turisztikai szolgáltatások fejlesztése”

Az
” címû, pályázatot a

címû kiírásra nyúj-
totta be a vállalkozás. A közel ötvenhétmillió forint összköltsé-
gû beruházáshoz 28,1 millió forintos támogatást igényeltek
ahhoz, hogy a meglévõ Maci medence részleges lefedésével
és a büfészolgáltatás fejlesztésével az egész éves üzemeltetést
célozzák meg. A látogatók a környezõ települések lakos-
ságából, illetve az ismertség növekedésével a megyébõl és a
megyehatár környezetébõl kerülnek ki, a jelenlegi szezonális
mûködés mellett (4 hónap) napi 150-400 vendég fordul meg,
ezt szeretnék éves átlagban megtartani. A munkálatok meg-
kezdõdtek, az acélszerkezet elkészült, jelenleg a nyílászárók
beépítése, illetve az egyéb eszközbeszerzések folynak.

A fürdõ várhatóan június 10-én nyit.

2012. május


