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A kis göcseji település idei
falunapi programjának közép-
pontjában sok vendéget és
érdeklõdõt invitáló esemény
állt: a település történetét fel-
ölelõ könyv ismertetése és
ajánlása. polgár-
mester üdvözölte és bemutatta
a közönségnek az

címet viselõ
könyv szerzõjét,
történészt, muzeológust. Üd-
vözölte továbbá a faluhoz kö-
tõdõ jelenlé-
võ leszármazottait, valamint az
ormándlaki polgárokat. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlété-
vel a Zala Me-
gyei Levéltár fõlevéltárosa,

történész és
, a Zala Megyei Mú-

Méry Zoltán

„Ormánd-
lak krónikája”

Cseh Valentin

Dervalics-család

Kapiller Imre,
Me-

gyeri Mária dr.
Kaján Imre

Ormándlak története könyvben
zeumok igazgatója, valamint a
turisztikát képviselve

.
– Közel két évvel ezelõtt

kereste fel önkormányzatun-
kat Cseh Valentin azzal a szán-
dékkal, hogy könyvet szeretne
írni Ormándlakról. Elsõ hallás-
ra furcsának tûnt egy 120 fõs
település kapcsán ilyen ötlet,
majd meggyõzött bennünket,
így kötelességünknek éreztük,
és közel 1.000.000 Ft-tal segí-
tettük a könyv megjelenését. A
benne szereplõ családokat és
a falu történetét megismerve
feladatunknak és kötelessé-
günknek is éreztük egyben,
hogy támogassuk és õrizzük
a történelmi emlékeket. Az

Bánkiné
Király Zsuzsanna

Igazi tömegrendezvény volt
a falunap, amelyet
ezúttal a megyei polgárõr
találkozóval együtt rendezett
meg az önkormányzat és a he-
lyi polgárõr csoport július 21-
én, szombaton. Az ünnepség-
nek már az elõzõ esti rendez-
vény megadta a hangulatot,
hiszen pénteken este bál várta
a vendégeket a

teskándi

Fáraó együt-

tessel
Jerry Dave

Technoroll
focikupa

és az este vendégével,
-vel. Szombaton a

megyei polgárõr találkozóval
együtt megrendezett falunap,
vasárnap pedig a

nyújtott kitûnõ prog-
ramot a nagyszámú érdeklõdõ-
nek. Bár az idõjárás kísérletet
tett a rendezvény meghiúsítá-
sára, ám csekély sikerrel, a

Közös polgárõr - és falunap

A szerzõ és a könyvbemutató közönsége.
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Ormándlak története könyvben
önkormányzat oly módon te-
szi ezt, hogy a régi épületeket
felújítja. Így volt ez az elmúlt
esztendõben is, amikor a Der-
valics-család kriptáját renovál-
tattuk, amit a közeljövõben
terveink szerint a templom
rekonstrukciója követ majd –
tudtuk meg Méry Zoltán kö-
szöntõ szavaiból.

A Zalai Megyei Múzeumok
igazgatója beszédében kiemel-
te, hogy a nagy történelmi fo-
lyamatok közepette a kis te-
lepüléseknek is lehetnek nagy
történetei, amelyet alátámaszt
Cseh Valentin könyve is. Eh-

hez a szükséges anyagok össze-
gyûjtése, a legendák, valós ala-
pok, valamint hagyományok,
helytörténeti dokumentumok
szolgáltak segítségül e kiad-
vány megszületéséhez – aján-
lotta e könyvet a közönségnek
dr. Kaján Imre.

– A családunk ormándlaki
származása motivált a könyv
megírására, amelyet az édes-
apám, Cseh István által elkez-
dett kutatások elõztek meg.
Fõként levéltári dokumentu-
mokból dolgoztam, de itt a fa-
luban is kaptam felhasználható
anyagokat, köztük fotókat. Mi-
vel nagy volt az elvándorlás,

így kevés olyan embert talál-
tam, aki megélte az eseménye-
ket, de végül elkészült a mun-
kám – hallottuk a szerzõtõl.

Ormándlak elsõ írásos
említését tartalmazó oklevél
1260-ból való. Lak-ormánd és
közte Jánosfa. Az Ormánd-csa-
lád a település szerves része
volt egészen a XVI. századig. A
könyv írója említést tett a
bemutató kapcsán a többi ne-
mesi családról is, így a Bagodi,
Naypár, Waisbecker, Herte-
lendy, Köhler, Andrássy, gróf
Somssich és Dervalics-család-
ról. A könyv említést tesz töb-
bek közt az 1922-es gõzüzemi
cséplõgéprõl, az ebben az év-
ben történõ iskola avatásáról.
Az 1950-ben a falu közepén
magasodó kastély tsz-iroda-
ként mûködött, majd lassan az
enyészeté lett, melynek helyén
napjainkban az önkormányzat
épülete áll.

„A XX. század Ormándla-
kon is jelentõs változásokat ho-
zott minden tekintetben, s ez
alapvetõen alakította át a köz-
ség lakóinak életét, különösen
az 1950-es évektõl kezdve.”-
olvasható Cseh Valentin köny-
vében. A történelmi áttekintés

taglalja Ormándlak földrajzi
elhelyezkedését, régészeti fel-
tárásait, az itt élõ nemesi csa-
ládok szerepét. Felölelve tehát
a település életének 800 évét
és végül megjelenítve azokat a
Zalai kismonográfiák címû so-
rozatban, Ormándlak község
kataszteri térképének mellék-
letével. A könyvbemutató sike-
rét jelzi, hogy a jelenlévõ helyi
lakosok nagy érdeklõdéssel
figyelték a történész ismerte-
tõjét, közben felismerve bará-
tot, szomszédot és rokont a
régi fényképeken, amelyek a
kivetítõn megjelentek. Or-
mándlak Önkormányzata min-
den falubelinek ajándékozott
egy-egy példányt, melyet a
szerzõ, Cseh Valentin látott el
kézjegyével.

A régmúltat feltáró könyv
megismerését – az idei falu-
nap programjainak sorában –
rendõrségi bemutató, fõzõver-
seny – hét csapat közremûkö-
désével – légvár, vízifoci, és
természetesen zenés mûsor –
Betli Duo, Sramli Kings és a
Roller zenekar – követte, va-
gyis a múlt és a jelen ese-
ményei.

Török Irén

Ezzel a címmel rendeztek
kulturális fesztivált a

melletti területen.
Az ínycsiklandó prósza illa-

ta töltötte meg a rendezvény
helyszínét. Szorgos kezek sü-
tötték a zalai kedvencet és a
palacsintát. A kirakodóvásárral
egybekötött eseményen a fel-
szólalok valamennyien azt
hangsúlyozták: minden telepü-

nagylen-
gyeli faluház

Nagy Kavalkád Nagylengyelben

Mindenki talált kedvére való mûsort.

lésnek kell egy olyan nap, ahol
a helyeik együtt szórakoznak,
vendégül látják a környékbeli
falvakból érkezõket. Többen is
úgy vélték, hogy a hasonló ren-
dezvények összekovácsoló ereje
döntõ fontosságú, fõként abban
a világban ahol még a szom-
szédok is egyre ritkábban ér-
deklõdnek a másik iránt és min-
denki rohan a saját dolgai után.

A „Nagylengyeli Kavalkádot”
idén elsõ alkalommal rendezték
meg, de hagyományteremtõ
szándékkal. Az ötletet az õrsé-
gi vásár adta a szervezõknek.

A programok között egyebek
mellett helyi és környékbeli
táncosok, zenekarok és hagyo-
mányõrzõ csoportok léptek fel,
akiket a közönség minden eset-
ben hatalmas tapssal jutalmazott.

A szórakoztató programok
mellett a mûvelõdési házban
hímzésekbõl nyílt tárlat és az
érdeklõdõk megismerkedhet-
tek a környék olajkutatásának
történetével is.

A rendezvényen a délutáni
rekkenõ hõség ellenére több
százan mulattak. Az elsõ „Nagy-
lengyeli Kavalkádot” hajnalig
tartó bál zárta.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Közös polgárõr - és falunap
Teskándon az esõ sem rontotta el a hangulatot

Retródiszkó a TASZACS – Teskándi Amatõr Színjátszó Csoport
– elõadásában.

Munkában a zsûri, értékelik a fõzõverseny gyõztesét, a Virá-
goskert lakópark csapatát.

nagy tömeg részvételével jel-
lemezhetõ rendezvényt kitûnõ
hangulat kísérte végig. A ren-
dezvényt ország-
gyûlési képviselõ is megtisztel-
te jelenlétével.

Szombaton délelõtt a pol-
gárõr találkozó megnyitóján

polgár-
mester és , a
Zala Megyei Polgárõr Szövet-
ség elnöke köszöntötte a részt-
vevõ 18 csapatot és a vendé-
geket. A polgárõr csapatok a
futballpálya mögött kialakított
területen helyezkedtek el, kü-
lön fõzõversenyben és fociban
is megmérkõztek egymással.

Nagy sikert arattak a kísérõ
programok is: az egészségsá-
torban vérnyomás-, vércukor-
mérés várta a közönséget. Itt
bebizonyosodott, hogy nem
csupán a szórakozásé volt a
falunap, hiszen a véradáson el-
ismerésre méltó módon több,
mint 50 fõ vett részt. Vízifoci,
ugráló-vár, lovaglás, mászófal,
kézmûves foglalkozás, arcfes-
tés, csillámtetoválás kötötte le
a kicsik és nagyok figyelmét, a
terepjáróbemutató és viadal
pedig ezúttal is sokakat von-
zott a futballpálya mellett ki-
alakított terepre.

A délelõtt sportprogramok,
fõzõverseny rendezésével telt,
az utóbbit a

Vigh László

Tóth István Jánosné
Horváth Róbert

Virágoskert lakó-

park Hajnal
utca

zalaegerszegi zeneiskola
kiskórusa Csukás ovisok és
sulisok Predators
Cheerleader Team Kishottói
Népdalkör Kovács Kata

Press Dance
Tánccsoport Molnár György

Merics
Nikolett Pajer Alma

Bot Gábort Debrei
Zsuzsannát Balázs
Klárit Korda Györgyöt

TASZACS

Reizer József

Fábián
István

csapata nyerte, a
pedig a különdíjat érde-

melte ki. Délután a nagysá-
torban színvonalas mûsort ad-
tak a fellépõk. Tapsot érdemelt
a

, a
mûsora, a

, a
, gyer-

mekmûsora, a
,

Lyra-díjas harmonikamûvész
és együttese, valamint

és musical
és sanzon partija. Sztárven-
dégeket: és

, valamint
és is

ünnepelhette a népes közön-
ség. A – az egyre tá-
gabb körben ismert Teskándi
Amatõr Színjátszó Csoport –
ezúttal Retrodiszkó címmel új
darabot és egy ráadás ajándék-
mûsort vitt színre, amellyel
ezúttal is nagy sikert aratott a
csoport.

A falu- és polgárõrnapon
egyaránt kitett magáért a ren-
dezvénnyel kapcsolatos mun-
kában a elnök-
letével mûködõ teskándi pol-
gárõrség, valamint a

elnök vezette sport-
egyesület – ismertette lapunk-
kal Tóth István Jánosné pol-
gármester. Elmondta, hogy az
idei rendezvény a polgárõrség-

gel közös rendezésen túl ab-
ban is eltért a korábbitól, hogy
az idén Teskánd vendége volt a
testvértelepülés

küldöttsége is: az alpol-
gármester, valamint a tele-
pülés futballcsapata a sport-
egyesület elnökének vezetésé-
vel. Az erdélyi futballisták
megmérkõznek a falunaphoz
kapcsolódóan megrendezett
Technoroll focikupán részt-
vevõ csapatokkal. A küzdelem-
ben végül csapata

Marosorosz-
falu

Csesztreg

gyõzött a második helyezett
és a bronzérmes Maros-

oroszfalu elõtt, a Technoroll
csapata pedig negyedik helyen
végzett. Legjobb játékosnak a
csesztregi , leg-
jobb kapusnak a lenti

bizonyult. A gólkirály
címet pedig , Ma-
rosoroszfalu játékosa, a leg-
jobb hazai játékos címet pe-
dig érde-
melte ki.

Lenti

Nagy Norbert
Nagy

László
Pop Florin

Timbókovics Péter

Farsang Lajos

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
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Kisbucsa Község Önkor-
mányzata Kisbucsa Köz-
ségért Közalapítvány

Kurázsi
Kulturális Egyesület Tinci-Tán-
ci tánccsoportja Csertõ Betti

Hévíz színpad
Csordás Pisti

Szent Anna Asszonykó-

és a
2012. jú-

lius 14-én, szombaton rendez-
te meg falunapi ünnepségét a
sportpályán.

16 órától színes kulturális
mûsor vette kezdetét, melynek
elõadói a nemesrádói

,
énekes, a Kiskutasi EGO szín-
padból alakult ,

énekes, a felsõ-
rajki

Falunap Kisbucsán
rus, Gála Társastáncklub

Kiss Nikolett
Kiss Dávid,

Hegedüs András

a he-
lyi táncosai, és

valamint a szintén
kisbucsai
(rap produkció) voltak.

A kulturális rendezvény
idõtartama alatt, délután ren-
dõrségi bemutató, egészségsá-
tor, íjászat, ugrálóvár várta az
érdeklõdõket. A szép számú ér-
deklõdõt pörkölttel és lángos-
sal vendégelték meg a szer-
vezõk. Az esti tombolasor-
solást követõen a rendezvényt
bál zárta.

Az íjászat sem maradt ki a programból.

Számos fellépõ szórakoztatta a közönséget.

A júliusi szombaton felhõk
borították az eget, mindez
nem zavarta a lelkes készülõ-
dést a .
A Hottón
élõ tagját kérdeztük a kezde-
tekrõl, a hagyományteremtõ
esemény jelenérõl és terveirõl.

– Öt évvel ezelõtt Boráros
Szilárd és felesége, Milada kita-
lálták a zártkörû, fõként szak-
mai jellegû „banánosdobozos”
bábfesztivált. Tavaly jött az öt-
let, hogy vigyük ki a parádét a
faluba, amelyet az itt élõk
örömmel fogadtak. Ekkor két
elõadás volt, az egyik a Bab-
szem Jankó a Ziránó Színház
jóvoltából, a másik a pécsi Már-
kus Színház által színpadra vitt
Mátyás király címû darab –
mondta

A gyermekek és kísérõik
között feltûnt a fák ágai közé
emelkedõ gólyalábas

rendezõ, bábos-komédi-
ás, aki nagy csinnadratta kö-
zepette, rímekbe fogva mon-
dandóját invitálta a nézõket a
bábos sátor felé. A

bábkészítõi falovacská-
nak, katonának, papírból kivá-
gott sárkánynak festésére, bar-
kácsolására kínáltak lehetõsé-
get. Az udvar közepén dob- és
harmonikaszó csendült fel, ön-
feledt közös játék kezdõdött a
faluház környékén.

– A bábos társaság nyaran-
ta Hottón van. A bábparádé
megvalósulásában a falu veze-
tése, Vincze Ferenc polgár-
mester személyében – aki e
napon közönség, szervezõ és
az elõadások konferálója is
egyben – minden tekintetben
partnerünk. Az õ segítségével

II. Hottói Bábparádéra
Ziránó Bábszínház

Varga Péter.

Rumi
László

Magamura
Mûhely

Parádés bábos fesztivál Hottón

A Magadura mûhelyben számos bábot készítettek a gyerekek.

mecénások támogatták az idei
összejövetelünket, amelyek a
résztvevõk útiköltségét és fel-
lépési díját fedezik, köztük a
Zalai Nyomda és a Creaton. A
jövõre vonatkozóan az igény
az, ami meghatározza a követ-
kezõ parádét. A bábosok egy
nagy családot alkotnak, a kö-
zösség és az egymás iránti ér-
deklõdés a lényeg, találkozik
sok jó ember, szép környezet-
ben – folytatta Péter, aki a kö-
zelmúltban Kemény Henrik
díjban részesült.

A bábos sátorban kezdetét
vette az elõadás. Elsõként a
hottói Ziránó Színház (Pfeifer
Zsófia és Varga Péter) Három
kismalac címû produkcióját
láthatta a közönség.

– Családközpontúság a lé-
nyeg, egyfajta családi vigada-
lom. Továbbá arra törekszünk,
hogy a parádénak megma-
radjon a családias, falusias jel-
lege, ahol a nagypapa és a kis-
gyerek is jól érzi magát, ahol át
lehet élni a vásári forgatagot és
a közös palacsintázást. A cé-
lunk tehát az, hogy a környék-
beli embereknek egy kicsit
más jellegû szórakozást nyújt-
sunk. A falu hozzáállását mu-
tatja a helyi lányok, asszonyok
sütése-fõzése, valamint a köz-
foglalkoztatottak által kisza-
bott és egy itteni hölgy által
megvarrt különbözõ mintáza-
tú kis zászlók, amelyek díszíté-
sül szolgálnak. Az idei találko-
zón Magyarország legjobb bá-
bosai szerepelnek. A jövõben
minõségben és kényelemben
tudunk változtatni – fûzte hoz-
zá a Csehor-
szágból e meghitt kis közös-

Boráros Szilárd,

ségbe költözött bábkészítõ, jel-
mez-és díszlettervezõ, a feszti-
vál egyik kitalálója.

A kecskeméti Tekergõtér-
játszótér számos ügyességi já-
tékot kínált a nagyobbacska
gyerkõcöknek. Az elõadások

folytatásaként az
a Szemenszedett mesét,

végül játékát, a sok
feldolgozást megélt, de máig
nagyon kedvelt
élvezhette a közönség.

ESZME társu-
latától

Pályi János

Vitéz Lászlót

Török Irén
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Hozzávalók:

Elkészítés:

6 db csirke-
comb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mus-
tár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.

A csirkecom-
bokat megsózzuk, megbor-
sozzuk. A vöröshagymát meg-
pucoljuk, vékonyan felkari-
kázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára ke-
verjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is te-
hetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, kü-
lön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felsze-
letelt hagymát, és addig ka-
vargatjuk, amíg megpuhul,

aranybarna nem lesz. Levesz-
szük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a com-
bokat. Erõs lángon felforral-
juk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meg-
hintjük apróra vágott petre-
zselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk mellé.

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

Hagymás-mustáros
csirkecomb

Petrikeresztúron

Murakeresztúr,
Magyarkeresztúr
Székelykeresztúr

az idei fa-
lunap kétnapos eseménnyé
bõvült, amelynek oka a hatá-
ron inneni és túli Keresztúr
nevû települések közötti baráti
találkozás. Így

és az erdélyi
polgármeste-

rei, képviselõi tisztelték meg e
nyári ünnepet. A házigazda te-
lepülés vezetõi és civil szerve-
zetei a vendégek fogadására
ünnepi mûsor összeállításával
kedveskedtek. A nyár derekán
megrendezésre kerülõ prog-
ram „Göcseji lakodalmas” cím-
mel, folklór mûsorral vette
kezdetét, felelevenítve a rég-

Falunap a keresztúriak jegyében
Kopjafa és fõzõverseny

múltban történt családi ese-
mény elemeit, annak hangula-
tát. A hagyományok õrzésérõl
gondoskodott a Petrikereszt-
úri Néptánccsoport, a Becsvöl-
gyérõl érkezett és a

Zalaapá-
tiból, valamint

– A Keresztúrok Szövetsé-
gének 18 tagja van. 2006-ban
kötöttük meg a testvértele-
pülési szerzõdést, amelynek
megfelelõen évente egyszer a
Keresztúr nevû települések ta-
lálkoznak, amit a távolság és az
anyagi keret korlátoz, így emi-
att a murakeresztúriakkal és a

Cserta Bo-
róka Néptánccsoport

Kiss Judit és
népi zenekara.

magyarkeresztúriakkal szorosabb
a kapcsolatunk, de igyekszünk
ápolni a határon túliakkal is. Mi
2010-ben voltunk Erdélyben,

, ez alkalommal mi
látjuk õket vendégül, amit szí-
vesen teszünk. A tegnapi la-
kodalmas mulatozást nagyon
élvezték õk is és a határon
inneni keresztúriak is. Az idei
falunap pályázati pénzbõl, fel-
ajánlásokból és az önkormány-
zat támogatásával valósulha-
tott meg – közölte lelkesen

polgármester.
A kétnapos rendezvény foly-

tatásaként másnap zenés kö-
szöntõre ébredtek a helyi és a
távolból érkezõ keresztúriak
Petrikeresztúron. A közös ebé-
det ünnepi megemlékezés kö-
vette a település mûvelõdési
házának kertjében álló kopjafá-
nál. A vendégeket elsõként a
falu polgármestere, Gérczei
Mónika üdvözölte. A jelenlé-
võkhöz szólt a térség ország-
gyûlési képviselõje, Vigh Lász-
ló, aki az erdélyi csoportra va-
ló tekintettel említést tett a
2005-ös kettõs állampolgárság-
gal kapcsolatos eredményte-
len népszavazásról, amelynek
tudatában örült e határon át-
nyúló esemény létrejöttének.
Székelykeresztúrról, Fiatfalvá-
ról érkezett , aki a
Géza fejedelemrõl szóló vers
felolvasásával nyomatékosítot-
ta a baráti kapcsolatot. A 72
esztendõs székely polgár,
Szent Istvánt ábrázoló képet
ajándékozott Petrikeresztúr
polgármesterének.

– 2007-ben Fiatfalvától kap-
tuk a kopjafát. A történelem
során a kopjafa a magyarság és
a nemzeti összetartozás jelké-
pe volt, amely ebben az eset-
ben a barátságot is szim-
bolizálja – mondta az ünneplõ
közönségnek a polgármester
asszony, majd felkötötte a falu
nemzetiszínû szalagját.

Fiatfalván

Gérczei Mónika

Árus Lajos

A keresztúri települések
képviselõi sorra mondták el
köszöntõiket, majd újabb szala-
gokat kötöttek a kopjafára. Így
tett Vigh László országgyûlési
képviselõ, Murakeresztúr pol-
gármestere, , Ma-
gyarkeresztúr polgármestere,

, Székelyke-
resztúrról , Fiat-
falváról Árus Lajos, valamint
Gombosszeg polgármestere,

. „Barátság any-
nyit tesz, hogy sem örömben
és sem bánatban nem veszít-
jük el egymást.”– olvasható az
egyik szalagon. Az ünneplõ
közönség a Magyar és a Szé-
kely Himnusz eléneklésével
nyomatékosította a baráti talál-
kozást.

A felemelõ hangulatú per-
ceket követõen kulturális ka-
valkáddal folytatódott a két-
napos falunapi program. Szín-
vonalas mûsort kínált a nagy-
lengyeli ,
az , a

, va-
lamint a

gyermek és fel-
nõtt csoportja, vendégfellépõk
kíséretében,
és gitár-
ral. A szórakozást szolgálta to-
vábbá interaktív
mûsora gyermeknek és fel-
nõttnek egyaránt. Az ügyeske-
zûeknek kézmûves foglal-
kozásra, a falu utcáin sétako-
csikázásra volt lehetõség. A
népes vendégsereg számára –
fõzõverseny keretében – 7
csapat készítette a különbö-
zõ étkeket, melyek közül a zsû-
ri döntése alapján idén is a
helyi nyertek, csü-
lök-köröm pörkölt elkészíté-
sével.

A kétnapos, rendhagyó fa-
lunapi rendezvény bállal zá-
rult, a zenét a Flamingó
együttes szolgáltatta.

Pávlicz Lajos

Németh Erzsébet
Tuboly Jenõ

Török Zoltán

Tini Girls tánccsoport
Építõk Vad Rózsa dalköre

Borostyán hastánc-csoport
Petrikeresztúri Ama-

tõr Színjátszók

Horváth László
Szombathelyi Attila

Mutyi bohóc

polgárõrök

Török Irén

Vigh László beszédet mond a kopjafánál.



6 2012. júliusKözép-Zala

Szokatlanul élénk forgalom
volt július 21-én, szombaton
délután a utcá-
kon. Kisebb-nagyobb csopor-
tokban igyekeztek a helyiek és
vendégeik a sportpályára, hogy
részesei lehessenek a már húsz
éves múltra visszatekintõ falu-
napi vigasságnak.

Az egykor dicsõbb napokat
is látott pályán óriási, falunyi
közösséget is befogadó ren-

nemeshetési

Borús idõben derûs falunap
Ünnepeltek a nemeshetésiek

dezvénysátor várta az érkezõ-
ket. polgár-
mester köszöntõje után kez-
dõdhetett a színes mûsor. A
két ifjú mûsorközlõ,

és hívására
sorra léptek a „világot jelentõ
deszkákra”, a körjegyzõségi társ-
községtõl, köl-
csönkapott színpadon a meg-
hívott szólisták és mûkedvelõ
csoportok.

Magyar Kálmán

Simon Ni-

kolett Nagy Vivien

Kisbucsától

Bohács Bettina

Csondor Kata

Dance Mix

Vö-

rös Viktória Nagy Bende-

gúz

Dance Grupp

Szociális

Otthon Mentálhigiénés Cso-

portja,

Zsongi bohóc Csanaki

Attila

jazz balet-
tel szerepelt,
színész-énekesnõ rég elfele-
dett slágereket is „leporolt”
mûsorában. A Zalaháshágyról
érkezett tánccso-
port több produkciót is ho-
zott. A junior korosztályú

és
társastáncokat adott elõ. A

mûsor gerincét a vasboldog-
asszonyi szol-
gáltatta. Elõadásukban a tánc
sokféleségének tapsolhatott a
közönség.

A szomszédos Búcsúszent-
lászlóról érkezett a

akik Apáca-show címû
táncukkal varázsoltak derûs
perceket a sátorba. Fellépett
a gyerekek nagy kedvence,

, azaz
is. Kinn a rendõrök tar-

tottak közlekedésbiztonsági
bemutatót kisautókkal a gyere-
keknek.

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével , a kör-
zet országgyûlési képviselõje,
aki rövid beszéddel köszöntöt-
te a résztvevõket. Amíg a szín-
padon sorjáztak a mûsorszá-
mok, a sátor hátsó traktusát
már körüllengte a sercegõ olaj-
ban fürdõ lángosok, a piruló
húsok, kolbászok illata. Az al-
kalmi söntéspult kínálata is
nagyban hozzájárult a hangu-
lat emelkedéséhez. A rendez-
vény bállal zárult.

Bár odakinn végig „pityer-
gõs” volt az idõ, a sátoron be-
lül derûsen múltak az órák.
Látva a mosolygós arcokat,
hallva a sûrûn felcsattanó tap-
sot, bizonyságot nyert, hogy
megérte a sok törõdést, a be-
fektetett munkát az

rendezésében, a

hathatós segítségé-
vel lezajlott falunap.

Vigh László

önkor-

mányzat Ne-

meshetésért Kulturális Mun-

kacsoport

f.l.

Táncos lábú lányok a színpadon.

Színes, mozgalmas faluna-
pot tervez önkormány-
zata, amelyre várják a kör-
nyék lakosságát is a faluház
környékére – tudtuk meg

polgármestertõl. A kis-
község, amelyben az utóbbi
idõszakban megelevededett
kulturális élet, most újabb je-
lentõs eseményéhez érkezett.

– Augusztus 11-én már
délelõtt kilenctõl a fõzõver-
sennyel veszi kezdetét a szí-
nes programokat kínáló falu-
napunk. A helyi és a környék-
beli csapatok az önkormány-
zat által biztosított kakasok-
ból fõzhetik a versenybe be-
nevezett ételeiket a délelõtt
folyamán. Amíg rotyog a ka-
kaspörkölt, a gyerekek, lá-
nyok és asszonyok szorgalma-
san készülnek a délutáni elõ-
adásokra, a délután három-
kor kezdõdõ színpadi pro-
dukciókra. A tavalyi helyzet-
hez hasonlóan az idén sem
futja az önkormányzat költ-
ségvetésébõl sztárvendégek-
re, ám sokrétû, színvonalas
mûsort sikerült összeállítani.
A helyi csoportokon kívül fel-

Böde

Ujj
Tibor

Bödei vendégváró
lépnek többek közt a zala-
egerszegi zeneiskola fúvósai,
a kishottói Népdalkör, a Ki-
szöv Táncegyüttes senior cso-
portja, valamint a több konti-
nensen megfordult Zalai Ha-
rangláb népzenei együttes is.
Végül pedig Molnár László
nótamûsora zárja a progra-
mot az említett együttes kí-
sértével.

A délelõtt során a faluház-
hoz közeli sportpályán kispá-
lyás labdarúgásban mérik
össze erejüket a környezõ te-
lepülések 16 éven aluli meg-
hívott csapatai. Természete-
sen ingyenes óriás csúszda,
vízifoci és egyéb szórakozási
lehetõségek is várják napes-
tig az érdeklõdõket. Este pe-
dig bál várja a vendégeket
hajnalig.

– Várjuk a környezõ tele-
pülésekrõl a kedves vendé-
geinket, hogy jól érezzük ma-
gunkat együtt az augusztus
11-i falunapi rendezvényein-
ken! – invitál szeretettel min-
denkit e szavakkal Ujj Tibor
polgármester.

– farsang –

HIRDETÉSÉT feladhatja

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala
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Fõzni jó!

Múltkor egy konyhát
szereltünk be ügyfelünk-
nek, Évának. Munka közben
szóba jött a nyaralás. Egyet-
értettünk abban, hogy a nya-
ralás mennyire fontos, kell
az a pár nap, hogy az ember
ki tudja pihenni magát.

De az sem mindegy –
folytatta Éva–, hogy mi tör-
ténik az otthonunkkal, amíg
nem vagyunk otthon. Ezért
a férje nagyon elõrelátóan a
vizet elzárja, nehogy csõtö-
rés legyen. A gázt is elzárja,
nehogy robbanás legyen. A
tv-t, a számítógépet is áram-
talanítja. Így nyugodtan nya-
ralnak, nem kell izgulniuk,
hogy valami baj történik.

Tavaly a szomszédnak is
feltûnt ez a „rituálé” és rá-
kérdezett, hogy mire készül-
nek. Miközben elmondták,
hogy mit miért tesznek, a
szomszéd gyanakvása átala-
kult. Ez nem is olyan hü-
lyeség, legközelebb én is így
teszek! – gondolta.

Egy hónap múlva a
szomszéd is elindult nyaral-
ni és ahogy Éváéktól elleste,
elzárta a vizet, elzárta a gázt
és a tv és a számítógép
áramtalanítása helyett egy
mozdulattal lekapcsolta az
áram fõkapcsolóját. Így egy-
szerûbb, nem kell annyit
vacakolni! Nem is értem,
miért nem így csinálják!

Két hét múlva, amikor
hazaért, legnagyobb döbbe-
netére rettenetes bûz fogad-
ta. Áram nélkül a hûtõk
nem tudtak hûteni, tönkre-
ment minden. Olyan súlyos
volt a helyzet, hogy a hûtõ-
ket nem lehetett szagtala-
nítani, ki kellett cserélni
õket. Így már õ is tudta,
miért kell annyit vacakolni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mit kell annyit vacakolni!...

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.

Ünnepélyes polgári védel-
mi eskütételre, valamint ellen-
õrzõ és felmérõ gyakorlatra
került sor június 30-án

a
szakmai és anyagi tá-

mogatásával. A részletekrõl
a település

polgármestere tájékoztatta la-
punkat:

– A gyakorlat tárgya a tele-
pülés védelmi stratégiájában
értékelt veszélyeztetettségnek
megfelelõen az extrém idõjá-
rás okozta kártétel felszámo-
lása volt. Célunk az volt, hogy
a megalakított települési pol-
gári védelmi parancsnokság

Gellén-
házán Megyei Védelmi Bi-
zottság

Farkas Imréné,

Polgári védelmi gyakorlat Gellénházán

tagjai a tervezõ-szervezõ és az
értékelõ-javaslattevõ munká-
ban jártasságot szerezzenek,
érezzék az egymásra utaltsá-
got, az egymás közti informá-
cióáramlás nélkülözhetetlen-
ségét. Az így szerzett tudást
készség szintjén tudják alkal-
mazni a konkrét beavatkozá-
sok során. Alakuljon ki a la-
kosság önvédelmi gondolko-
dása, önvédelmi képessége.
Tudatosuljon, hogy a részükre
kiadott beosztási határozat kö-
telezettség a nyitott szemmel
járásra, a beosztással járó tu-
dás, ismeret megszerzésére.
Felkészülési kényszer a kiala-
kulható és valós veszélyek ta-
nulmányozására, a bekövetke-
zett veszélyhelyzetben való
tevékenységre, a mentés lehe-
tõségeire. A településen nin-
csenek hivatásos kárelhárító

szervezetek, azok megérkezé-
séig magunkra vagyunk utalva.
A saját tevékenységünk csak
úgy lehet eredményes és haté-
kony, ha a szervezetek össze-
kovácsoltak, képesek együtt-
mûködni. A veszélyek bekövet-
kezését meg kell elõznünk és
fel kell készülnünk a kártéte-
lek kezelésére.

– A település lakossága fel-
készül a veszélyek elhárítására,
a megalakított polgári védelmi
szervezet együttes munkája
biztosítottá válik, összeková-
csolódik, a lakosságban kiala-
kul az egymás iránti felelõsség,
érzik az állam gondoskodását.
A gyakorlat gazdasági hozama
a csapadékvízelvezetési rend-
szer karbantartásával 3,1
millió forint volt.

– Mi volt az akció gyakor-
lati haszna?

Az eskütétel után a munka következett: megtisztították a csapadékvízelvezetési rendszert.

2010-ben ünnepelte 90 éves

fennállását a

. A patinás klub egy-

kori szakosztályainak kiválósá-

gai szerepelnek abban a kötet-

ben, amely ismét kapható szer-

kesztõségünkben, vagy utánvét-

tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,

telefon:

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

fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre
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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

Régi álom teljesülhet
a következõ idõ-

szakban. Megkezdõdhet a kastély
felújítása – tudtuk meg

polgármestertõl.
– A kastély hátsó, mintegy

száz négyzetméteres szárnya
nagyon leromlott állapotban
van, veszélyessé vált, így sajnos
ennek az épületrésznek a le-
bontásával kell kezdenünk a
munkát, a bontási engedély
már a rendelkezésünkre áll. A
következõ években, ahogy a
költségvetésünk engedi, sze-
retnénk visszaépíteni és helyet
biztosítani az egyes funkciók-
nak. Szeretnénk majd az új

Ba-
bosdöbrétén

Kaczor
Tamás

Megújul az öreg kastély Babosdöbrétén

épületszárnyban megfelelõ he-
lyet biztosítani például az or-
vosi rendelõnek. Az elképzelé-
seinket lakossági összefogással
szeretnénk véghezvinni. Az
épület déli szárnyában a köz-
munkások már megkezdték az
ifjúsági klub helyiségének a
belsõ felújítását. Elvégezzük a
nyílászárók cseréjét és megja-
vítjuk a tetõt, jövõre pedig a
külsõ vakolást is szeretnénk el-
végezni. Mivel várhatóan saját
erõbõl kell a tervezett munkát
finanszíroznunk, mindenkép-
pen több éves projektként kell
kezelnünk a kastély teljes fel-
újítását. Ráadásul még nem is-

merjük a jövõ évi lehetõsége-
inket, nem tudjuk, mennyi for-
rást von el majd az állam. A leg-
fontosabb, hogy megkezdjük
az épület állagmegóvását és
csinosítását, s arra törekszünk,
hogy mielõbb befejezzük.
Ugyanakkor figyelemmel kí-
sérjük például a régi rámi is-
kola sorsát is és figyeljük a pá-
lyázati lehetõségeket, s amint
alkalmas lehetõséget látunk,

élni fogunk vele, csakúgy, mint
a körjegyzõség épületének fel-
újítása kapcsán, amelynek so-
rán már elnyertünk egy pályá-
zatot, s a munkafolyamat már
az árajánlattételek idõszakába
került. Minden lehetõségünk-
kel igyekszünk az értékeinket
megtartani és növelni – fogal-
mazta meg Kaczor Tamás pol-
gármester.

Farsang Lajos

A régi babosdöbrétei kastély megújulhat a következõ években.

Falunapot rendez augusz-
tus 4-én, szombaton

önkormányzata a
kastély környékén.

– Ilyen kaliberû falunap
még nem volt a településen,
mint ahogy az ideit tervez-
zük. Rendezvénysátorral, szín-
vonalas mûsorral, népszerû
fellépõ elõadókkal és kiegé-
szítõ programokkal várjuk a
vendégeinket – adott elõze-
tes tájékoztatást a program-
sorról polgár-
mester.

A program szombaton
délben, fõzõversennyel kez-
dõdik, amelynek eredményét
késõbb, a mûsor közben,
négy órakor hirdetik ki. Ad-
dig is a nagysátorban kultu-
rális programok szórakoztat-
ják a nagyérdemût. A vendé-
geket fél négytõl a

szórakoztatja co-
untry zenével, majd

zenés gyermekmûsora
következik. Öttõl az

moderntánc bemutató-
ját, majd a

Babos-
döbréte

Kaczor Tamás

Leslie
Night Band

Kovács
Kata

Albat-
rosz

Németfalusi Szín-

Mozgalmas mûsorral ünnepelnek
játszók

Dance Mix
Zalaszent-

györgyi Néptánccsoport
Quartett zene-

kar

Alfa zenekar

– farsang –

humoros színdarab-
ját, a zalaháshágyi
tánccsoport és a

elõ-
adását, végül a

énekmûsorát láthatják-
hallhatják a vendégek.

Mindeközben a délután
során rendõrségi technikai
bemutató, kora este kutyás
bemutató zajlik a focipályán,
õrzõvédõ bemutatóval. Meg-
elevenedik a kastély környé-
ke, látnivalókat kínál majd a
honvédségi sátor és fegyver-
bemutató, az egészségsátor-
ban tanácsokat kaphatnak az
érdeklõdõk, a picinyeket arc-
festés, kézmûves sátor, csil-
lám tetoválás, lovaglási lehe-
tõség, hintó, csúszda és ugrá-
lóvár szórakoztatja. Este pe-
dig bál várja a fiatalokat, ame-
lyen a zenét az
szolgáltatja a nagysátorban.

– Várjuk a vendégeinket
és mindenkinek jó szórako-
zást kívánunk – osztotta meg
velünk a falu elsõ embere.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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2012. július 2-13-ig két hé-
ten át 61 gyerek részvételével
nyári szabadidõs tábort szer-
vezett

és a
. A tábor má-

sodik alkalommal került meg-
rendezésre. A szülõk igényel-
ték, a gyerekek pedig lelkesen
várták a tábor kezdetét. A tá-
bor idején amerikai egyetemis-
tával fakultatív angol oktatás is
folyt, melyhez nagylengyeli és
gellénházi középiskolások nyúj-
tottak segítséget.

Az elsõ héten a nagylen-
gyeli faluház biztosította a
helyszínt, ahol gazdag kézmû-
ves - és sportfoglalkozásokon,
játékokon vehettek részt a gye-

Nagylengyel Önkor-
mányzata gellénházi dr.
Papp Simon ÁMK

Nyári tábor Gellénházán és Nagylengyelben

rekek. Többek között agya-
goztak, gyöngyöt fûztek, fotó
és rajzpályázatra készültek,
origamiztak, papírforgót készí-
tettek, sógyurmáztak. Volt
könyv és társasjáték bemutató,
tájfutás és megismerkedhettek
a mentõk munkájával is, vala-
mint egészséges ételeket készí-
tettek a védõnõ segítségével. A
hetet pénteken nagyon jó han-
gulatú gyalogtúra zárta. A

tulajdonosa látta ven-
dégül a gyerekeket és kísérõi-
ket, ahol fõzés, horgászás, csó-
nakázás, karkötõfonás tette
még emlékezetesebbé a napot,
és zárta a hetet.

Az elkészült munkákból
rendezett kiállítást a szombati

rá-
mi tó

Nagy Kavalkádon tekinthették
meg az érdeklõdõk a nagylen-
gyeli faluházban.

A második hétnek Gellén-
háza adott otthont. Ugyancsak
sok színes program várta a
gyerekeket, daltanulás ritmus-
hangszerek készítésével, nép-
tánc tanulás, batikolással terí-
tõk és pólók készültek, papír-
díszekkel pedig feldíszítették a
mûvelõdési ház teraszát, ami
az itteni helyszín volt. Meseve-
télkedõ, elõadás a parlagfûrõl
és allergiáról, illetve hozzá
kapcsolódóan szintén vetélke-
dõ volt a hét programjai kö-
zött, és nagyon élvezték három
délelõtt a strandolást is (sajnos
az idõjárás a többi napon ezt
nem tette lehetõvé). A felújí-
tott lengõteke és asztalitenisz,
valamint a pénteki sportnap

Élményekben, programokban gazdag két hét volt…

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

sok lehetõséget adott a játékra,
mozgásra. A tekepályán tett
látogatás szintén nagy él-
mény volt.

A két hét programjainak
lebonyolításában nagyon sok
köszönet illeti mindazokat,
akik örömmel és lelkesen se-
gítették, támogatták a szerve-
zõk célkitûzéseit, a gyermekek
hasznos és kulturált szabadidõ
eltöltését. Támogatók: Nagy-
lengyel Önkormányzata, Gel-
lénháza Önkormányzata, dr.
Papp Simon Ált. Isk. Tanulói-
ért Alapítvány, Faluház Nagy-
lengyel, Mûvelõdési Ház Gel-
lénháza, TÁMASZ Alapszolgál-
tatási Intézmény, OMSZ Zala-
egerszeg, Horváth Miklós
Rám, Strand Gellénháza, Pék-
ség Nagylengyel, COOP Gel-
lénháza.

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt



A természetvédelem és a
természetközeli életmód elkö-
telezett hirdetõje és képvise-
lõje , akit

otthonában kértünk e
széles témakört felölelõ be-
szélgetésre.

– Apám a Vas megyei Ócsán
született – szüleim most is ott
élnek –, pedagógus volt, mint
anyám is, de azt nem szerették
volna, ha én is ezt a pályát
választom. Õk úgy mondták,
olyan szakmát tanuljak, amivel
jól lehet keresni. Végül gépész
lettem. Ócsán, a nagyszüleim
házán gólyafészek volt, gyerek-
koromban szerettem nézni
õket és részt vettem az össze-
írásukban is. A madarak iránti
érdeklõdésem ekkor indult
útjára. 1974-ben a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi
Egyesület tagja lettem. A ka-
tonaéveim során Zalába kerül-
tem, majd itt maradtam, mint
hivatásos vadász. 1980 óta a
Magyar Madártani Egyesület
Zalai Megyei Csoportjának
titkári tisztségét töltöm be.

Darázsi Zsolt póka-
szepetki

Harmóniában a természettel
A szabadság érzését adja

Fontos feladataink egyike a
madármentés, madárgyûrûzés.
A Balaton partján lévõ fenék-
pusztai központot az egyesü-
letünk tartja fenn, amelyhez a
pénz egyre kevesebb. Régeb-
ben pályázatokból, ma már
adományokból gazdálkodik az
egyesület – kezdte életpályá-
jának ismertetését Zsolt.

A csendes utcában, a hatal-
mas fák és bokrok közt meg-
búvó ház számos jegye jelzi a
természet szeretetét és annak
elkötelezett tisztelõjének keze
nyomát. Így a kertben elhe-
lyezett madáretetõk, kõbõl ké-

szült madáritató, a faragott
házszám tábla, a fákról le-
csüngõ gazdag termések, az
érintetlen, mégis gondozott
aljnövényzet.

– 1983-ban megnõsültem,
a feleségem pókaszepetki, így
költöztem a községbe. A '90-es
évek elején helyi egyesületet
alapítva kerültem be a falu
közéletébe, sokrétû tevékeny-
séget, mint például kézmûves-
kedést folytatva. 1994-tõl 2002-
ig a település polgármestere
voltam, de továbbra is végez-
tem a munkámat a madártani
egyesületnél, majd a Zala Kis-
térségi Társulásnál, késõbb be-
választottak a Zalai Falvak
Egyesületének elnökségébe.
2003-ban létrejött a Göcseji
Természetvédelmi Alapítvány
– amelynek elnöke vagyok –,
felvállalva a zalai, göcseji táj-
egységben élõk szemléletfor-
málását, oktatását és a fenn-
tarthatóságot elõsegítõ gon-
dolkodásmód népszerûsítését.

Az alapítvány többféle prog-
ramot ölel fel. Többek között a

fiatalok számára – játékos for-
mában – a helyes táplálkozást,
a természetvédelem ismere-
teit, aminek nem titkolt célja a
helyben maradás elérése.

– Mivel a természethez és a
hagyományokhoz való kötõdés
és azok ápolása is érdekel,
ezért 2003 óta – különösen a
téli estéken – fafaragással, tök-
karcolással és bõrözéssel is
foglalkozom, Konrád Lajos fa-
faragó népi iparmûvész társa-
ságában – fûzte hozzá Dará-
zsi Zsolt.

A Göcseji Természetvédel-
mi Alapítvány elnökeként szám-

talan elõadást tartott már a
gyümölcsészetrõl, a komposz-
tálásról. E témákban számos
film, fotó és kiadvány is fû-
zõdik nevéhez.

– E program sikerességét
jelzi, hogy mára már kinõtte
magát, hiszen más megyébõl,
sõt a fõvárosból is megtisz-
telnek bennünket az érdek-
lõdõk. Ennek talán egyik ma-
gyarázata az, hogy napjaink-
ban sok az útkeresõ ember,
akiknek iránytûre van szüksé-
gük. Úgy vélem, a nagycsalá-
doké a jövõ, a valós igényé, és
nem azé, amit a média sugall.
A programjainkkal igazoljuk,
hogy megéri a természetközeli
életet választani. Egyszerû pél-
dát említek: a fák alatt össze-
gyûjtött avarnak sem a kukába
kellene kerülnie (sõt elégetni),
majd mûtrágyát vásárolni. A
permetezéssel csak a termé-
szetes folyamatot zavarják meg
és így fokozzák a „kártevõk”
szaporodását. Ahol ezt nem
teszik, ott harmónia alakul ki.
A gyümölcsészeti progra-
munkban permetszermentes,
természetes közegben gyümöl-
csök termesztése a cél. Abban
az esetben, ha több terem,
bízzuk a természetre, hagy-
junk a madaraknak is valamit.
Célunk továbbá különleges,
idõs fák feltérképezése és
megmentése, oltása. Kezde-
ményezésünkre a tudatos vá-
sárlás népszerûsítése is elin-
dult. Zalában ehhez már 200-
300 család csatlakozott. 50 km-
es körzetben egy internetes
program keretében tartjuk
egymással a kapcsolatot –
folytatta a több évtizedes ér-
tékes munka lényegének fel-
vázolását Zsolt.

Ez év tavaszán oltónapot
szervezett az alapítvány a za-
laegerszegi Falumúzeumban,
amely számos érdeklõdõt von-
zott. Az alapítvány természet-
ismereti utakat szervez, a kö-
zelmúltban a Tolna megyei
Nagyszékelybe látogattak.

– A létfenntartás legyen
minden család szívügye. Az
érzés, amely ilyen módon lét-
rejön, a szabadság érzését adja,
s azt a tudatot, hogy az ember
saját maga tudja létrehozni,
megteremteni az egészséges
környezetet. A példamutatás a
legjobb tanítás, hiszen igény
van rá, és egyre nõ azok száma,
akikhez elérnek az általunk
hirdetett gondolatok. Így meg-
éljük majd, hogy a fából kinõ a

gomba, a madarak a kerti ma-
radék gyümölcsbõl táplálkoz-
nak, a talajba nem kerülnek
káros anyagok, s mi, emberek
sem fogyasztunk vegyszeres
zöldséget és gyümölcsöt. A
húst és a tojást nem az üzle-
tekben szerezzük be, hanem
állatokat tartunk. A városköz-
pontúság helyett a vidéki gaz-
dálkodás és termelés, a termé-
szet védelme és óvása a jövõ-
képünk – hangzottak Zsolt el-
szánt szavai.

A természetvédõ kertjében
a füvet nem a fûnyíró, hanem a
kasza tartja kordában, így nem
bolygatják a benne lakó élõ-
világot. Az égig nyúló fenyõfák
baglyok és különleges mada-
rak otthonául szolgálnak. A
tyúkok és kacsák tartása nap-
jainkban már ritka látvány a
falusi portákon, mint az is,
hogy az otthoni kemencében
sült kenyér kerül a család
asztalára.

– A madarak szeretete és
védelme biztos pont az éle-
temben. Gyakran hívnak a
megye településeirõl, hogy a
ház körül madárfészket talál-
nak fiókákkal, a kicsik számára
nem éppen kedvezõ helyen.
Az aggódás és az ismeretek
hiánya készteti az embereket
arra, hogy ilyenkor igénybe
vegyék egyesületünk segítsé-
gét. Elkészült már, s kiadásra
vár e témával kapcsolatos írá-
som, egy olyan füzet, amely a
„Segítõk a kertben” címmel
jelenik majd meg. Útmutatás
ez a madarak mellett a külön-
bözõ rovarokról, azok jóté-
kony „munkájáról”. A lényeget
az önfenntartásban látom és a
természetközeli gazdálkodás-
ban. Az erdõ és a kert kör-
forgásban, egyensúlyban van.
Ha ezt mi megfelelõ ismeret
birtokában helyes útra tudjuk
terelni, fenntartjuk magunkat
és a természetet sem ká-
rosítjuk.

Török Irén

Darázsi Zsolt: - A madarak
szeretete és védelme biztos
pont az életemben.

Gólyagyûrûzés Teskándon…
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Két év kihagyás után idén
újra hittantábor várta a gyere-
keket . A 3
napos programra az általános
iskolás gyermekeket várták,
akik egész évben komolyan
vették a hittant, szentmisét
vagy az Istentiszteletet rend-
szeresen látogattak. A

– mint fõ
szervezõ – településeirõl jöt-
tek a gyermekek. Egész napos
tartalmas programmal tölthet-
ték az idõt. Nem titkolt cél
volt új ismeretek szerzése,
így megismerkedhettek szent
Tarzíciusz életével, Teréz anyá-
val és az egyházmegye vér-

Pusztaedericsen

gutor-
földei plébánia

Ismét hittantábor
tanú papja, élet-
útjával.

Az öt településrõl érkezõ
gyerekeknek jó alkalom volt a
néhány nap, hogy ismerked-
jenek egymással, hiszen ötödik
osztálytól együtt fognak tanulni
a tófeji általános iskolában. Sokat
lehettek együtt
atyával, aki nemcsak a lelki ve-
zetésben vett részt, de elkísérte
a kis csapatot strandolni is

.
A gyerekek élményekkel,

kedves kézmûves „alkotásokkal”
térhettek haza, és már most
kinyilvánították, hogy jövõre is
szeretnének hittantábort.

Brenner János

Bognár István

Pusztaszentlászlóra

Idén 5. alkalommal hívták a
jól összeszokott
asszonyokat , a

.
Az évek óta július elsõ szom-

batján tartott „meggyünnepen”,
melyet az Agárdi Pálinkafõzde
udvarán tartanak, ez a nap a
kikapcsolódásé. Az elismert fõz-
dében óránként van vezetés,
amikoris az érdeklõdõk bete-
kinthetnek a XXI. század mo-
dern pálinkafõzési technológiá-
jába. A tágas udvaron a leg-
különfélébb ízû pálinkákat kós-
tolhatták az érdeklõdõk, szabad-
idõs programok várták a gye-
rekeket és felnõtteket egyaránt.

pusztaedericsi
Agárdra Cigány-

meggy fesztiválra

„Rétesnyújtó” asszonyok Pusztaedericsrõl
A pusztaedericsi asszonyokat

ötödik éve kérték fel, hogy gyúr-
ják-nyújtsák a rétest, töltve megy-
gyel-túróval, meggyel-mákkal vagy
tisztán az érett cigány-meggyel,
melyet aztán a különféle gaszt-
ronómiai élvezetek mellett a há-
zigazdák értékesítettek a vásár-
lók nem kis megelégedésére.

A rétesnyújtás a nagyközön-
ség elõtt zajlott, sokan kíván-
csian vagy éppen ámulva nézték
az ügyes asszonykezeket, ame-
lyek segítségével hatalmas pa-
pírvékony tészta terült az asz-
talon, és a finom ízekkel töltve
sorakozott az ízes zalai rétes a
nagy számú érdeklõdõ elõtt.

Haszonlesõk…

– Nem tud valami multit, szomszédasszony, ahol gyalá-
zatosan olcsón, beszerzési ár alatt adják a tejet?

Balatoni nyár

– Mennyire más volt a Balaton is régen! Beértük lángos-
sal és csatos bambival, és már attól is eufóriát kaptam,
ha fürdõrucira vetkõztél…

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva
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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.

OLASZ NAGYKÖRÚT

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY

VELENCE ÉS SZIGETEI

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

DOLOMITOK-DÉL-TIROL:

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

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

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

: Murano-Burano-Torcello

-

Európa trópusi
a szépség szigete

hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái

Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

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

Lenti: 92-551-061

Aug.16-22. 105.000 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 62.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept.13-21. 189.900 Ft/fõ

Szept.14-17. 68.900 Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900 Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500 Ft/fõ

Tófej Község Önkormányzata
szeretettel hív és vár minden érdeklõdõt

tartandó falunapjára a sportpályára, melynek programja a következõ:

14.00 Zászlófelvonás, Szentmise
Ünnepélyes megnyitó – a falunapot megnyitja Vigh László
országgyûlési képviselõ

15.00-18.00 Véradás
16.30 Baráti beszélgetés P. Tófeji Valéria írónõ és D. Bencze Erzsébet
tanárkarnagy- képzõmûvésszel, megjelent köteteik kapcsán
15.00-20.00 Szórakoztató mûsor, melyben fellépnek:

• „Kincskeresõ” Általános Iskola tánccsoportjai
• Kovács Kata, a Hevesi Sándor Színház énektanára
• Tohu-Bohu együttes
• Talpraesett Asszonykák Söjtör
• West Dance Tánccsoport Sárhida
• Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör
• Ifjúsági és felnõtt tánccsoport Gutorfölde
• Tófeji Apácák
• Szivárvány Dalkör
• Cserta Néptáncegyüttes Becsvölgye

20.00 Szabó Ádám, a Csillag születik (2011) harmonikásának mûsora
20.30-21.30 Pulzus Team slágerei

22.00-04.00-ig

15.00 - 20.00 Csúszdás ugrálóvár, vízifoci, körhinták, arcfestés,
lufihajtogatás

15.50 Pandúrok Pom pom csapat
16.00 Kutyabemutató
16.25 Zala Predators CheeSleader csapat
17.00 Tófej Teskánd Öregfiúk labdarúgó-mérkõzés
21.30 Tûzijáték

Minden tófeji lakos kap egy étkezési jegyet, melyet a helyszínen üzemelõ
büfében válthat be.

A jegyek átvehetõk a pályán 15.30-18.00 között.
A jegyek átvételéhez családonként (lakcímenként) csak egy ember

szükséges!

Ingyenes programok a pálya körül:

Programok a pályán:

2012. augusztus 04-én


