
kö zé le t i hav i l a p X. évfolyam 2013. április

Közép-ZalaKözép-Zala

(Folytatás a 2. oldalon)

A
a vidékfejlesz-

tési stratégiával kapcsolatban
tartott konferenciát 2013. áp-

Magyar Önkormányza-
tok Szövetsége

A vidék él és élni akar

rilis 3-án , ahol több,
mint félszáz polgármester és
munkaügyi szakemberek vett
részt.

Tófejen

Pelyhe József Magyar
Önkormányzatok Szövetségé-
nek

Vidékfejlesztési Minisztérium
Belügyminisztérium

, a

szakmai titkára elmondta:
a város és a vidék újraértel-
mezése a legfõbb pontja a
vidékfejlesztési stratégiának, a
leglényegesebb eleme – ami
összecseng a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetségének ál-
láspontjával –, hogy a kis tele-
pülések olyan helyzetbe kerül-
hessenek, amely jellemzõ volt
a 20 évvel ezelõtti Magyar-
országra. Az apróbb települé-
sek elsorvadása rendkívüli
nagy veszteség lenne. Fontos,
hogy a fiatalokkal meg kell
szerettetni például a mezõ-
gazdasággal való foglalkozást
és rávezetni õket arra, hogy
érdemes szülõfalujukban ezen
a területen ténykedni.

Pelyhe József hozzátette
azt is, hogy mindenképpen
szükséges az együttmûködés a

és a kö-
zött, mivel a vidékfejlesztés
kapcsán jelentõs szerep hárul-
hat a polgármesterekre, akik

nem kinevezést kaptak a meg-
választásukkal, hanem az adott
település lakói szavaztak bizal-
mat nekik, abból a célból, hogy
az õ érdekeiket képviselje.

, a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium osztályveze-
tõje lapunknak elmondta: a
Nemzeti Agrárstratégia legfon-
tosabb célkitûzéseirõl, kiemelt
figyelmet fordítva az aprófal-
vas térségek problémáira, hi-
szen a Dunántúl, s ezen belül
Zala megye a 258, zömében
kis településével, ezek közé
tartozik. Tájékoztatott arról is,
hogy a vidékfejlesztési tárca
külön koncepció kialakításán
dolgozik az aprófalvas terüle-
tek felzárkóztatása érdekében.
Az immár harmadik éve mû-
ködõ, tanyafejlesztési prog-
ramhoz hasonló pályázati rend-
szer várhatóan 2014-ben indul
majd be. Kis Zoltán a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat pályá-
zataira, a Leader programokra,
valamint a tanyabuszok és a
kis értékû kertészeti gépek

Kis Zoltán

Számos új információ elhangzott a tófeji konferencián.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

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

(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424

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

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

rongyszõnyeg, stb. mosást.
• Szõnyegtisztítást is vállalunk.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig

szombaton 7.00- 12.00-ig
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A vidék él és élni akar
beszerzésére kiírt pályázatok-
ra is felhívta a településveze-
tõk figyelmét.

pénzügyõr
altábornagy a közfoglalkozta-
tás Zala megyei statisztikai ada-
tait ismertette, miszerint 193
projektet sikerült Zalában meg-
valósítani a startmunka minta-
programok keretében 1250 fõ
részvételével, míg erre az évre
196 projektet terveznek, 1339
fõ bevonásával.

A programmal kapcsolatos
jogszabályi változások közül a
havi fizetésre való áttérést,
illetve az állásidõre vonatkozó
bér bevezetését emelte ki, s
felhívta a figyelmet arra is,
hogy a közfoglalkoztatásban a
munkaadónak kötelezõ 3-90
napig fizetés nélküli szabadsá-
got biztosítania a munkavállaló
számára, ha annak ez idõ alatt
olyan idénymunkára van le-
hetõsége, amellyel a közfoglal-
koztatotti bérnél magasabb jö-
vedelemre tehet szert.

pol-
gármestere, országgyûlési kép-
viselõ lapunknak azt nyilatkoz-
ta, hogy egyfajta kitörési lehe-
tõség a települések számára a
termelõi piac létrehozása. Eb-
ben a hónapban ünneplik a
saját, helyben termelõk piacá-
nak egy éves évfordulóját.
Minden hónap utolsó szom-

Béndek József

Vigh László, Felsõrajk

batján árusíthatják a helyiek a
maguk által megtermelt tojást,
mézet, zöldséget, gyümölcsöt,
húsárut. Vigh László hozzátet-
te: ezektõl a kezdeményezések-
tõl azonnali csodát nem lehet
várni, de egyfajta elmozdulást
jelenthet az aprófalvak számá-
ra feltétlenül.

tófeji pol-
gármester szerint az aprófal-
vas területek egyik legnagyobb
problémája a lakosság városok-
ba vándorlása, aminek a tele-
pülések infrastrukturális fej-
lesztésével és élhetõvé tételé-
vel lehet elejét venni. Tófej
önkormányzata is ennek szel-
lemében tevékenykedik: az új-
szülötteket százezer forintos
babakötvénnyel köszöntik, hoz-
zájárulnak a gyerekek beiskolá-
zásának költségeihez, átvállal-
ják a háztartások víz- és a
szennyvízdíjának 10 százalé-
kát, s kamatmentes kölcsönnel
segítik a letelepedõket. A 90-es
évektõl kiépítették a település
teljes infrastruktúráját, felújí-
tották az iskolát, amit jelenleg
is és

közösen üzemeltet-
nek. Mindezzel sikerült meg-
állítani az elvándorlás okozta
népességcsökkenést, és Hor-
váth Zoltán reméli, hogy a ké-
sõbbiekben sikerül fordítani is
a tendencián.

Horváth Zoltán

Baktüttõssel Puszta-
edericcsel

Odonics Zsuppán Beáta

A korábbi évek hagyomá-
nya szerint idén is köszöntöt-
ték a nyugdíjasokat

. A 170 lelket számláló
településen a lakosság mint-
egy egyharmada a meghívot-
tak körébe tartozik. A húsvétot
követõ szombaton közös ebéd-
re várták a település nyugdí-
jasait, melyet a fiatalabb kor-
osztály szeretettel készített.

Pusztaede-
ricsen

Nyugdíjas nap Pusztaedericsen

Miután jóízûen elfogyasztották
az ebédet, pol-
gármester asszony köszöntötte
a vendégeket. Méltatta a mun-
kában megfáradt, a település
életében sok-sok évig aktívan
részt vállaló asszonyok, férfiak
érdemét a falu település fej-
lesztésében, a közösségépítés-
ben egyaránt. Hangsúlyozta,
most is számít rájuk a fiatalabb

Gál Lászlóné

nemzedék. Visszaemlékezett a
22-23-éve elindított senior-ün-
nepre, ahol olyan korú „öre-
geket” köszöntött – persze jó-
val fiatalabban – mint most sa-
ját maga. De változik a világ,
ma 55-56 évesen nem is gon-
dolhatunk arra, hogy nyugdíja-
sok legyünk. Ezt követõen

evangélikus lel-
kész lélekhez szóló gondola-
taival köszöntötte az idõseket,
majd plébános
szólt szeretettel a megjelen-
tekhez.

Nem maradhatott el a helyi
nappali szociális intézmény-
egység vezetõjének,

köszöntése sem,
aki közel tíz éve segíti mun-
kájával az itt élõ idõs, szo-
ciálisan rászorulókat.

A tófeji
tartalmas mûsorral szórakoz-
tatta a nagyérdemût, majd

mûvésznõ rég-
múltat idézõ dalait hallgat-
hatták meg a megjelentek.

A falu választott képviselõi
is kivették részüket az idõsek

Szabó Vilmos

Bognár István

Kurucz
Istvánnénak

Szivárvány dalkör

Be-
regszászi Olga

köszöntésébõl, személyesen
szolgálták ki a vendégeket a
szociális ellátórendszerben dol-
gozó munkatársakkal együtt,
majd virággal köszöntötték a
megjelenteket.

A köszöntésbõl azok sem
maradtak ki, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudtak
együtt ünnepelni a közösség-
gel, õket a falugodnok és a
képviselõ kollégák otthonuk-
ban köszöntötték, részesítve
õket a vendéglátásból, és a
virág sem maradt el.

A kis faluközösség ünnepe
úgy vált kerekké, hogy meg-
tisztelte az öregek ünnepét a
köszöntésben részt vevõkön
kívül tófeji
polgármester, a megyei köz-
gyûlés tagja,

jegyzõ, ,
a TÁMASZ Alapszolgáltatási
Intézmény vezetõje,

, az oktatási intézmény
igazgatója, és

, aki mindig nagy szere-
tettel vesz részt a település
rendezvényein.

Horváth Zoltán

Pappné Varga
Angéla Jandó Nikolett

Olasz Já-
nosné

dr. Szinku Mi-
hály

Beregszászi Olga régmúltat idézõ dalait hallhatták az ünne-
peltek.
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Nyári meleget idézõ áprili-
si hétvégén köszöntötte a ta-
vaszt közössége. A
szervezõk hívó szavára egyre
többen vették az irányt e szom-
bat délután a település mûve-
lõdési háza felé. A

bejáratán „Tavaszi
Fesztivál” felirat fogadta a szó-
rakozni vágyó közönséget.

– A valamikori Gyümölcs
és Pálinka fesztivált váltotta fel
a község programjai közt ez a
mai rendezvény, amely alka-
lommal tulajdonképpen a ta-
vasz köszöntése a cél. Egyéni
termelõk hozta kézmûves mun-
kák, étkek, borok, sütemények,

Gellénháza

dr. Papp Si-
mon Általános Mûvelõdési
Központ

Tavaszköszöntõ fesztivál Gellénházán
különbözõ tárgyak kerülnek
kiállításra. Közben kulturális
mûsor is várja a vendégeket,
fõként helyi és környékbeli cso-
portok képviseletében – tájé-
koztatott bennünket

az intézmény igazgató-
ja, aki megnyitó szavaival fel-
hõtlen kikapcsolódást kívánt a
látogatóknak.

A terem számos pontján és
az elõterében színes portéká-
kat kínáltak a zalai falvakból
érkezõ számos szakma képvi-
selõi. Így , mé-
zeskalácsai, amelyek fõként a
közelgõ anyák napját idézve
lettek megformálva és díszítve.
A zalaháshágyi

Horváth
László,

Herczeg Lajosné

Pass Méhészet

gyógynövényes, gyümölcsös,
fûszer- és fajta mézei határon
túlon is ismertek, most Gellén-
házán is alkalom nyílt a kósto-
lásukra. Nagylengyelbõl pék-
árut, valamit

ötletes, ügyes munkáját
dicsérõ plüss figuráit árulták,
és ismét elhozta saját készítésû
tárgyait a

A településen megrende-
zett borversenyen részt vevõ
és minõsített nedûk kóstolá-
sára is alkalom nyílt. A sárhidai

ízesített
kecskesajttal érkezett e tavaszi
összejövetelre, amely kínálat-
ból a diós bizonyult a legkelen-
dõbbnek. képzõ-
mûvész színpompás kerámia
figurái és ékszerei, valamint

mangalica ter-

Oláhné Rózsás
Csilla

Szent Család Szo-
ciális Központ.

Herczeg Józsefné

Págyi Zsóka

Soós Lajosné

mékei is lehetõséget adtak a
vásárlásra.

A tavaszi hangulatot árasz-
tó színpadra elsõként a zalai
falvak táncos lábú fiataljai-
ból álló

lépett fel. A szép si-
kerek birtokában lévõ helyi
mûvészeti csoport a

fõként bor-
ral, mulatozással kapcsola-
tos dalokkal lepte meg a
közönséget.

A késõ délutáni ünnepi
percek fellépõje a nagylengye-
li lányok vidám csapata a

, valamint a házigazda te-
lepülés nívó díjas formációja,
az ,
végül a szerzett
önfeledt perceket a vendégek
számára.

Csûrös Kamaratánc
Együttes

Vajda
József Népdalkör

Tini
Girl

Orchidea Kamarakórus
Spontán Duó

Török Irén

A neves népdalkör mulatós dalokkal lepte meg a vendégeket.

A
2013-as tavaszi bálján ezúttal is
népes vendégsereg volt, ami
azt mutatja, hogy a résztvevõ-
nek fontos az intézmény élete
és a jövõje.

Az idei bál megszervezésé-
vel azt a célt tûzték ki maguk
elé, hogy a bevétel összegét az
óvoda udvarának bõvítésére,
fejlesztésére, még szebbé téte-
lére fordítják.

teskándi Csukás Ovi

Bál az óvoda javára

Az óvoda vezetõi, a dolgo-
zók és a szülõi munkaközösség
nevében, köszönetet mondtak
minden felajánlásért és részvé-
telért. Köszönetet mondtak
Teskánd polgármesterasszonyá-
nak is, aki megtisztelte jelenlé-
tével a bált és akitõl már eddig
is sok segítséget kaptak.

A vacsorát követõ mulatság-
hoz szolgál-
tatta a zenét.

Molnár András

A báli mulatság elõtt a fiatalok adtak mûsort.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Közép-Zala havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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2013. április 2-án a Költé-
szet napját ünnepelték

. Az idõsek otthonában
megrendezésre került ünnep-
ségen szép számmal tiszteletü-
ket tették a falu lakosai. Az egy-
begyûlteket elõször az otthon
vezetõje,

köszöntötte.
Ezt követõen

képviselõ osztotta meg gondo-
latait a résztvevõkkel, beszédé-
ben kiemelte, hogy Magyaror-
szágon 1964 óta ünneplik meg
a költészet napját a hazai líra
egyik legkiemelkedõbb alakjá-
nak, a szüle-
tése napján, azaz április 11-én.

Erre az alkalomra a helyi ál-
talános iskolások kedves kis
mûsorral készültek, hogy örö-
met okozzanak a résztvevõknek.

Baktüt-
tõsön

Kuminné Bicsák Be-
áta

Baksa Anna

József Attilának

Költészet napi megemlékezés Baktüttõsön
Horváth Cintia

Kaposvári István

Bujtor Zsófia

, 8. osztá-
lyos tanuló a költõ életérõl, há-
nyatott sorsáról, többször meg-
kísérelt öngyilkossági szándé-
káról, szerelmeirõl, megjelent
versesköteteirõl, valamint halá-
lának körülményérõl beszélt.

, József
Attila egyik legszebb és legis-
mertebb versével, az Altató-val
lepte meg a közönséget.

7. osztályos
tanuló Simon István Mirza címû
gyönyörû költeményét adta elõ.
Ezzel a versel, immár harma-
dik alkalommal nyerte meg az ál-

– Minden évben október 1-
jén emlékeznek meg az idõsek-
rõl. Mi, petrikeresztúriak az év-
tizedes hagyományt követve
most is tavaszra tettük ezt a
szép ünnepet, bízva abban,
hogy igazi napfényes tavasszal

Nem csak a húszéveseké a világ...

köszönthetjük Önöket! –
mondta pol-
gármester, reményteli pillan-
tást vetve a petrikeresztúri kul-
túrház ablakára.

Az idõjárás ugyan tüntetõ-
en semleges maradt, a szépko-

Gérczei Mónika

rúak viszont jókedvvel és szép
számban érkeztek április 6-án
a kultúrházba.

A legidõsebb petrikeresztú-
rit, a 94 éves

nénit majd otthonában
látogatják meg. A férfiak közül
a 83 éves a leg-
idõsebb, aki személyesen az
ünnepségen fogadhadta a pol-
gármester asszony köszön-
tését.

„Az évszakok rendre elhoz-
ták ajándékaikat, és nem érez-
tették velünk, hogy az idõ nem
múlik el nyomtalanul felet-
tünk. Ám a fák közben kidõl-
tek, a mezõk és a poros ösvé-
nyek nyomtalanul eltûntek. És
mi lassan elérkeztünk életünk
deléhez. Sétálj velem egyet és
beszélgessünk az elveszett
idõkrõl, melyek oly élénken él-
nek emlékeinkben, melyeket
szívünk mélyén õrzünk! – idé-
zett Amikor még
kicsik voltunk címû mûvébõl
Gérczei Mónika.

Szabó Mihálynét,
Bözsi

Bokor Lajos

Pam Brown:

A gyerekek verses köszön-
tõje könnyeket csalt jónéhány
szempárba, majd újra vidám
percek következtek. A

nemhiába világsi-
ker. A nagylányok táncát nem
lehetett mosoly nélkül nézni.

Az ünnepségen a sokszo-
ros véradók a Vöröskereszt
ajándékát vehették át, majd a
nap csúcseseményeként a
gyermekek saját készítésû vi-
rágokkal ajándékozták meg a
szépkorúakat.

– Ha megengedik, egy kis
bátorságot veszek magamhoz
és rövidesen dalra fakadunk! –
ígérte Gérczei Mónika poharát
az ünnepeltekre emelve.

Hatalmas sikert aratott az
amatõr színjátszók zenés ösz-
szeállítása a 70-es évek sláge-
reibõl.

A szervezõk vendégül lát-
ták az idõseket és estébe nyú-
ló kötetlen beszélgetés kez-
dõdött...

Gang-
nam Style

– samu –

Megható volt a gyermekek köszöntõje.

Az iskolások mûsorral készül-
tek.

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.

talános iskolák közti versmondó
versenyt. Legyünk büszkék rá.

Elhangzott több magyar
költõ, mint Petõfi Sándor, Do-
nászy Magda, Juhász Gyula és
Radnóti Miklós verse is,

és
elõadásában.

A családias hangulatban töb-
ben kedvet kaptak a közönség so-
raiból is kedvenc versük el-
mondására, vagy kérték azok
felolvasását.

A szép délután egy kis meg-
vendégeléssel, beszélgetéssel
zárult.

Mol-
nár Dorka, Molnár Lídia
Nagy Nimród
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Korosztályokat megszólító
rendezvénynek adott helyet
április 12-én a

. A falu versszeretõ kö-
zössége lelkesen készült e
napra.

– Hagyomány a település
életében, hogy a Költészet
Napja alkalmával a helyi iskola
és a mûvelõdési ház csoportjai
verssel, egy-egy zenés produk-

gellénházi dr.
Papp Simon Mûvelõdési Köz-
pont

A költészetet ünnepelték Gellénházán
„…a gondolat és a zene kombinációja”

cióval lépnek fel. A jelenlévõk
nagy része a mai napon is
egyénileg kiválasztott kedvenc
versével érkezett-hallottuk

igazgatótól, aki
pár szóval köszöntötte a köl-
tészetet kedvelõ közönséget,
köztük megyeszék-
helyi könyvtárost.

A késõ délutáni ünnepi
pillanatokat híven tükrözték
Edgar Allen Poe szavai: „A köl-

Hor-
váth László

Pál Éva

tészet a gondolat és a zene
kombinációja.”

Elsõként a három éve
elhunyt Kossuth-díjas

zeneszerzõ, elõadómû-
vész hangja csendült fel József
Attila címû versével, melynek
szövegét írta:
„A sínen egy vonat jön, én
állok ablakaiban...”

A versek között elhangzó, a
költészetet jelentõségét kieme-
lõ szöveget ol-
vasta fel: „szép a forrás-fürödni
abban!” idézve a nagy költõt,
aki e szavakkal vallott a mûal-
kotás nyújtotta élményrõl. Ezt
követõen sorra léptek szín-
padra a helyi iskolások és fel-
nõttek, a minõségi kultúrát
képviselve. éne-
ke gyakran csendült fel az est
folyamán, köztük :
Kertész leszek címû versét
tolmácsolva.

A péntek esti rendezvé-
nyen elhangzottak József Attila
mûvei mellett,

versei, meg-
szakítva többek közt

vallomásával: „Minde-
nik embernek lelkében dal
van,/És a saját lelkét hallja min-
den dalban, és akinek szép
lelkében az ének, az hallja a
mások énekét is szépnek.”

A színpad elõterében, rész-
ben helyi pedagógusokból álló
zenekar dalban mondta el – a
prózai elõadások között – a
költészet lényegét. Elhangzott
a Teremtés, a Tavaszodik és a
Rejtelmek, valamint a Tündér

Cseh
Tamás

Bereményi Géza

Hrotkó Renáta

Takács Ádám

József Attila

Zelk Zoltán,
Kosztolányi Dezsõ, Márai Sán-
dor, Ady Endre, Várnai Zseni,
Völgyesi Jenõ, Szabó Lõrinc,
Reményik Sándor

Babits
Mihály

lakik, végül a Kék színû virág:
„Csak egy kék színû virág-
ennyi a jelünk/Aki jön, mind
barátunk és boldog lesz ve-
lünk…”

Fiatalok és idõsebbek hoz-
ták el e napra kedvenc ver-
seiket, akadt, aki Márai Sándor
sorai mellett saját gondolatait
öntötte versbe, míg egy másik
produkció során lángnyelvek-
be öltözött lányok tûztánca
varázsolta el a közönséget.

Pál Éva utalt e nap jelen-
tõségére. Említést tett az e hó-
napban aktuális évfordulókról,
így Márai Sándor, Weöres Sán-
dor, valamint az erdélyi szár-
mazású Báróczi Sándor testõr-
író személyét érintve. Végül
József Attila: „Szeretnék vadal-
mafa lenni! - címû versét
idézte.

Hrotkó Renáta tolmácsolá-
sában hallhattuk

egye-
temi docens költészetrõl író-
dott gondolatait: „A költé-
szet igazán jó társ, ha látjuk
magunk körül a szépséget, de
segít akkor is, ha elfogyott
lelkünkben a harmónia utolsó
cseppje.”

E színvonalas tavaszi prog-
ram alkalmával, Gellénháza
gyermek és felnõtt lakossága,
ily módon tisztelgett a líra és a
tragikus sorsú nagy poéta
elõtt, ahol az est folyamán
idézett sorai
igazolódni látszottak: „A csoda
nem a vers, hanem az õt be-
fogadó gyerek. A csoda a kap-
csolat. A csoda az adomány,
ami a költészet!”

Ambrus At-
tiláné dr. Kéri Katalin

L. Békési Júlia

Török Irén

„Tûztánc”- lányok táncának látványos elõadása.
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A alkalmá-
ból a korábbi évekhez hason-
lóan az idén is szavalóverseny
volt 2013. április
13-án szombaton az és a

közös szervezésben.
A versenyre 15-en jelent-

keztek, 4 korcsoportban: 3
óvodás korú kisgyermek, 5
alsó tagozatos, 5 felsõ tagoza-
tos tanuló és 2 középiskolás
tanuló.

Minden résztvevõ emlék-
lapban és könyvjutalomban is
részesült és az elsõ helyezettek
pedig egy vándorkupát vihet-
tek haza egy évre. Ha a kupát
három egymás követõ éven
ugyanaz nyeri meg, végképp
az övé marad. Így történt az
óvodás korosztálynál, hiszen

Költészet Napja

Kisbucsán
IKSZT

Kisbucsa Községért Közalapít-
vány

Szavalóverseny Kisbucsán

az elsõ helyezett
az idén harmadik alka-

lommal nyert. Második
, a harmadik pedig

lett. Az alsósoknál
elsõ,

második,
harmadik helyezést ért

el. A felsõ tagozatban
elsõ,

második, har-
madik lett. A gyerekeket zsûri
értékelte: ,
az Ady Endre Általános Iskola
és Gimnázium magyar szakos
tanítója,

könyvtáros, a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár megyei
könyvtárellátási csoportveze-
tõje és , a Deák
Ferenc Könyvtár helyismereti
könyvtárosa.

Goldfinger
Blanka

Kozma
Bianka Ká-
dár Levente
Goldfinger Adél Kovács
Barnabás Kovács Le-
vente

Kozma
Boglárka Nyiri Fanni

Kaszás Kristóf

Komády Krisztina

Sebestyénné Horváth
Margit

dr. Gyenes Imre

A verseny résztvevõi…

A tavasz ismét elhozta a
kulturális programok sokszí-
nûségét . A

és a

, mint társrendezõ, idén is
megrendezte a KÓTA minõsí-
téssel egybekötött népdal-szak-
ági bemutatót, melynek szín-
helye ezúttal is a

volt.
Elsõként a házigazda intéz-

mény igazgatója,
köszöntötte a fellépõ-

ket, a népdalkedvelõ vendége-
ket, majd utalt rá, hogy a tele-
pülés ilyen jellegû rendezvé-
nyei ösztönzõleg hatnak a he-
lyi iskola tanulóira is. –Ma is-
mét szól a dal, reméljük sokak
örömére – kívánt felhõtlen ki-
kapcsolódást.

A község polgármestere,
Kodály Zoltán

gondolatát osztotta meg a je-
lenlévõkkel: „Ha egy ember
énekel az nagyon szép, ha két
ember énekel az még szebb,
ha több ember énekel az har-
mónia”.

Gellénházára Zala
Megyei Közmûvelõdési Intéz-
mény Nemzeti Közmûve-
lõdési és Közgyûjteményi In-
tézet

dr. Papp Si-
mon Általános Mûvelõdési
Központ

Horváth
László

Farkas Imréné

Ismét szólt a dal Gellénházán
Népdalosok és citerások megmérettetése

A Lakhegyi Daloskör katonadalokkal állt a közönség elé.

Konczér Katalin

Nemzeti Mûvelõdési Intézet
Zala Megyei Irodája

Zalai Mûvészeti Fesztivál

Birinyi Jó-
zsef

Berta
Alexandra

Horváth Károly

Fersztl Istvánné

Csicseri Énekegyüttes

, a szerve-
zõ Zala Megyei Közmûvelõdéi
Intézmény igazgatója, az általa
vezetett intézményt érintõ vál-
tozások egyikérõl említést téve
bejelentette, hogy a jövõben

néven
fogja betölteni szerepét.

A
keretein belül életre hívott mi-
nõsítésen ez alkalommal 19
szólista és csoport kérte az ér-
tékelést, melyeket

népzenekutató, a Hunga-
rikum Szövetség elnöke,

citerás népdaléne-
kes, valamint
népzenész alkotta szakmai zsû-
ri kísérte figyelemmel.

Az ifjúsági és felnõtt kate-
góriák képviselõi sorra álltak
színpadra, ki az ének, ki pedig
a hangszertudásának bemuta-
tása céljából. Elsõként az „Elin-
dultam szép hazámból” címû
dal csendült fel a zalaegerszegi

elõadásában,
majd egy kedves összeállítás, a
lelkes, gyenesdiási gyerekek-
bõl álló
tolmácsolásában elhangzott a

„Járom, járom az Orbánok ház
alját” kezdetû gyermekdal. Az
alsópáhoki

többek közt az Erdély-
ország az én hazám, Sûrû sötét
felhõk vándorolnak az égen cí-
mû népdalokat adta elõ. A Mu-
rakeresztúrról érkezett

zalai és
horvát népdalokat hozott el a
minõsítõre, míg a

, Süvít a szél, Ej búza,
búza címû népdalokat éne-
kelte el.

A nap további részében
színpadra állt a

és a

, valamint a
, a

a
megyeszékhelyrõl. Németfalu-
ról szólóéne-
két, Gelseszigetrõl

citera muzsikáját hall-
gathatta a közönség. Gyenes-
diásról

, és a
lépett fel. Petriven-

térõl , Rezi-
bõl és az

Bodzavirág Nép-
dalkör

Roz-
maring Asszonykórus

Lakhegyi
Daloskör

Kertvárosi
Nyugdíjas Klub Dalköre
Gyöngyvirág Nyugdíjas Egye-
sület Dalköre Szi-
várvány Dalkör Zalaeger-
szegi Honvéd Klub Énekkar

Egyed Józsefné
Szíjártó

Zoltán

Andor Benedek – Tálos
Olivér Csillagvirág Ének-
lõcsoport

Petrivente Virágai
Lancz Ferencné Õszi-

rózsa Nyugdíjas Klub
Vörös Diána

Szabó Luca Réka
Ciklámen Nép-

dalkör Szabó Ágnes

Török Károlyné M. Ma-
rianna

Török Irén

fakadt
dalra. Lentibõl ci-
terás muzsikát mutatott be,
míg ének-
kel érkezett. A

és Borsfá-
ról jelentkezett a megmérette-
tésre.

A KÓTA által adható leg-
magasabb minõsítést, az Arany
Páva-díjat a zsûri értékelése
alapján az alsópáhoki Bodzavi-
rág Népdalkör, valamint a né-
metfalusi Egyed Józsefné érde-
melt ki.

E minõségi, mûvészeti tevé-
kenységet serkentõ és ápoló
rendezvényen a benevezett
megyei szólisták és csoportok
színvonalas, a népzenei hagyo-
mányok õrzését szem elõtt tar-
tó, élményszerû elõadásokkal
léptek színpadra, melyeket a
Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény mûvészeti szakrefe-
rense

, Halmos Béla gondola-
tával nyomatékosított: „A ha-
gyomány az embernek vissza-
adja önmagát.”

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az évente visszatérõ tavaszi
programok egyike

a minõsítéssel egybekö-
tött kistérségi borverseny. A
település önkormányzatának
rendezésében április 6-án, szom-
baton találkoztak a helyi és
környékbeli borosgazdák és az
érdeklõdõk.

Idén 28 gazda 44 mintája
került minõsítésre, amelybõl
19 vörös- és 25 fehérbor volt.
A és

borlovagok, vala-
mint ínyenc-
mester alkotta zsûri vállalta fel
a nedûk bírálatát.

A község idõsek otthoná-
nak termében a versenybe be-
nevezett borokat Gellénháza
plébánosa, áldotta
meg.

– Mint minden évben, a
borminõsítésre bármelyik pin-
cészetbõl lehetett jelentkezni.
Oklevél, bronz, ezüst és arany
minõsítést lehetett szerezni. A
borversenyben a gellénházi
kistérségben termelt 2012-es
évjáratú arany minõsítésû bo-
rok vesznek részt. Ennek meg-
felelõen kiválasztásra kerül
majd a kistérség legjobb fehér-
és vörösbora. Az „Aranyhordós
Borosgazda” cím elnyerésérõl
a jelenlévõ borbarátok és bo-
rosgazdák döntenek. Az ez évi

Gellénhá-
zán

dr. Bakonyi László Ka-
szás Balázs

Miszori József

Nagy Péter

Borok minõsítése Gellénházán

borverseny megrendezését tá-
mogatta többek közt Radics
Tamás, a helyi MotoCross
Egyesület, Gellénháza Község
Önkormányzata, a COOP-élel-
miszerbolt, valamint említést
kell tennünk a sütõ-fõzõ asszo-
nyokról is, akik a borok mellé
ételt varázsoltak az asztalokra
– informálta lelkesen a megje-
lenteket a szer-
vezõk nevében.

Cseman István

A minõsítés során figye-
lemmel kísérték a bor ízét, szí-
nét, illatát, zamatát, tehát az
összbenyomást. Sorra kerültek
a zsûri elé a beérkezett minták,
melyeket többek közt a zsûri
elnöke, - a bírálatok közepette
– dr. Bakonyi László is értékelt
pár mondatban. Így elhangzott
egy-egy észrevétel, szakmai meg-
jegyzés, használható tanács is,
érintve a bor tisztaságát, s azt,
hogy mely idõben lett palac-
kozva, érlelve, tárolva.

A késõ délutáni órákban
megszületett az eredmény: A
„Gellénházi Kistérség Legjobb
Fehérbora” címet

cserszegi fûszeres bora
nyerte el, aki a jelenlévõ bor-
barátok és borosgazdák szava-
zatai alapján az „Aranyhordós
Borosgazda” címet is kiérde-
melte. A Gellénházi Kistérség
legjobb Vörösbora címet Sy-
rah borával nyerte
el.

A 2012-ben termelt borok
2013-as bírálata a gazdák és a
borbarátok közös vacsorájával,
valamint szakmai kérdéseket
érintõ beszélgetéssel zárult
Gellénházán.

Gerencsér
Ottó

Dénes Pál

Török Irén

Kezdetét veszi az idei borbírálat a helyi és a környékbeli ne-
dûkkel.

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket

A családok életében egy-
re fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem min-
degy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván at-
tól, aki a konyhában dolgo-
zik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.

Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megolda-
ni. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyez-
tetés után a helyszínen fel-
mérjük a lehetõségeket. Kü-
lön figyelünk arra, hogy mi-
lyen problémákat kell meg-
oldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tart-
juk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új kony-
ha. A számítógépes, 3D-s lát-
ványterveknek köszönhetõ-
en minden részletet ponto-
san lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lé-
pésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatok-
ban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.

– Egy jó konyha mennyi-
vel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt mi-
ért nem tettük hamarabb….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mert mi a fontos…
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Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-30 kg-os
négyesmentes állományból eladók.

hasítva eladók.

minõségi húsmalacok

Minõségi hússertések
Ár: 700 Ft/kg

Ár: 650 Ft/kg

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Lányi Béla

Zalában

SVD testvér, az
Isteni Ige Társasága, vagyis a
Verbita rend tagja. Sokan meg-
ismerhettük õt a verbita rend
által szervezett gyermek és if-
júsági táborok révén, de a
missziós imacsoportok szerve-
zésébõl is kivette részét, mely-
bõl több is van. Béla
testvér hivatása az örömhír
elvitele azoknak, akik még
nem hallottak, vagy csak ke-
veset tudnak a keresztény-
ségrõl, Krisztusról. Teszi ezt
nagy elhivatottsággal, szívvel,

„Egy távoli szigetrõl jöttem…”

lélekkel és nagy szeretettel.
Dolgozott már

, majd Magyarorszá-
gon, ahol egyre több verbita
atya és testvér munkálkodik
azon, hogy Krisztus egyházát
építse, hogy az evangéliumot
elvigye azoknak, akik nem is-
merik. Lányi Béla építészként
szakmai tudásával van jelen a
mindennapokban, egyetemi
tanárként adja tovább tudását
a fiataloknak. Éppen 6 éve,
hogy a ren-
delték elöljárói, ahol a rangos,

Fehér-Oroszor-
szágban

Fülöp-szigetekre

kb. 500 éve alapított cebui
verbita egyetemen tanít, nem-
csak építészetet, de hittant is.
Emellett a rendben is felelõs
munkát végez a fiatalok ne-
velésében. De marad ideje arra
is, hogy rendtásaival együtt az
utcagyerekeket támogassa, ne-
héz életüket segítse, minden-
napjaikba apró örömöket vi-
gyenek…

Felelõsségteljes, felemelõ,
és egyben érdekes munkájá-
ról tartott elõadást a fa-
luházban, ahol nem csak he-
lyiek, de és

is érdeklõdéssel
hallgatták. Meglátogatta a

imacsoportot is, õk is
élvezettel hallgatták beszá-
molóját.

Másnap a tófeji iskolában
tartott rendhagyó hittanórát. A
kisebbek és a nagyobbak is
megismerkedhettek munkájá-
val, vetített képek segítségével

tófeji

baktüttösiek pusz-
taedericsiek

gu-
torföldi

a Fülöp-szigetek sajátosságai-
val. A gyerekek érdeklõdéssel
hallgatták: hol töltötte a kará-
csonyt, mit esznek a Fülöp-
szigeteken, hogyan segítik az
utcagyerekeket. Béla testvér
tõlünk ment
tovább, ahol szintén több hely-
színen osztotta meg fülöp-
szigeteki verbita tevékenysé-
gét az érdeklõdõkkel. Lányi
Béla három hónapot tölt itt-
hon, de a szabadsága alatt is
dolgozik, járja az országot, hogy
minél több helyen beszélhes-
sen munkájáról, nehézségek-
rõl és örömökrõl egyaránt,
szeretettel hívja fel a figyelmet
arra, hogy bár itthon sem
könnyû ma az élet, vannak
nálunk sokkal nehezebb körül-
mények között élõ emberek,
akik mégis elégedettek és
boldogok.

Akiknek kell, és akik meg is
érdemlik a segítséget…

Nagykanizsára

Felelõsségteljes, felemelõ és egyben érdekes munkájáról
tartott elõadást…

2013. április 13-án, szombaton este törvényi kötelezett-
ségének eleget téve a polgárõrség éves, ünnepi közgyûlésére
került sor, ahol a tavalyi év beszámolóját illetve az idei
terveket fogadta el az egyesület tagsága.

A 2009-ben alakult,
jelenleg 35 tagja van. A településen ismerik és elismerik mun-
kájukat, megelõzõ járõrszolgálattal sokat tesznek a település
közbiztonságáért.

A rendezvény egy kicsit rendhagyó is volt, hisz ezt meg-
elõzõen a délutáni órákban a helyi és

település képviselõi közös testületi ülést tartottak a
közös rendezésû májusi diáktalálkozó szervezésérõl, illetve az
augusztusi találkozó elõkészületeirõl. A megbeszélés után
részt vettek az egyesület közgyûlésén.

A közgyûlésen a tagságot és a vendégeket
elnök köszöntötte. A gyûlésen részt vett a megyei

polgárõrszövetség elnökségének tagja, , illetve
a és vezetõi is.

A napirendi pontok után a megyei szövetség képviselõje
szólt a tagsághoz, többek között a Belügyminisztérium pol-
gárõr egyesületeknek nyújtandó támogatásairól, a polgárõr-
ség munkájának fontosságáról. Ezt követõen
polgármester és Murakeresztúr alpolgár-
mestere is megosztotta gondolatait a tagokkal. Természetesen
szóba került az augusztusi találkozó, ahol mindkét település
polgárõreinek fontos szerep jut a rendezvény biztosításában.
A Keresztúr Nevû Települések Nemzetközi Szövetségének
XIV. Találkozójára augusztus elején kerül sor Murakereszt-
úron, ahova 800 vendég érkezésére lehet számítani. Ez a köz-
gyûlés jó alkalom volt a szervezõk és a petrikeresztúri pol-
gárõrök ismerkedésére is, a közös feladatok elõzetes meg-
beszélésére. A rendezvény elõtt természetesen a helyszínen,
Murakeresztúron is lesz még egyeztetés.

A vacsora után bálra került sor.

Petrikeresztúri Polgárõr Egyesület

önkormányzat Mura-
keresztúr

Horváth
Richárd

Donáczy Dezsõ
gellénházi nagylengyeli polgárõr egyesület

Gérczei Mónika
Németh László,

Polgárõrök a falu közbiztonságáért
Ünnepi közgyûlés Petrikeresztúron
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Minden évben, április 22-
én a

kapcsán kerül közép-
pontba a természet megóvása.
A

immár kilencedik alkalom-
mal köti össze szemétgyûjtési
„Tavaszi Nagytakarítás” nevû akci-
óját e neves dátummal. Célja a
nemzedékek bevonása a környe-
zet védelmébe, az illegális sze-
métlerakás elleni küzdelemre va-
ló odafigyelés, valamint a környe-
zet és a közúthálózat megtisztítá-
sa önkéntes munka keretében.
A megyeszékhely közeli

közössége is csatlako-
zott e nemes eseményhez.

„Nemzetközi Földanya
Napja”

Magyar Közút Nonprofit
Zrt.

Nagy-
lengyel

A szép környezetért Nagylengyelben is
Össznépi tavaszi nagytakarítás

– A szemétgyûjtési akció
április 22-re van meghirdetve
ugyan, de a munkanapok miatt
péntekre és szombatra szer-
veztük meg a település és a
hozzátartozó útszakaszok meg-
tisztítását. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. biztosított szá-
munkra kesztyût, zsákot, vala-
mint láthatósági mellényt is,
majd a munka végeztével
maradéktalanul el is szállítják
a falu lakosai által összegyûj-
tött szemetet. Idén 29 fõ vál-
lalta, hogy eljön a felhívásra,
akik jelenléti ív aláírásával iga-
zolják, hogy részt vesznek az
akcióban, amelyhez Nagylen-

gyel immár három éve csat-
lakozik – kaptuk a felvilágo-
sítást polgár-
mestertõl, aki magára öltve a
láthatósági mellényt a lelkes
csapat egyikeként szépítette az
amúgy is takaros utcákat.

A falu apraja és nagyja fo-
gott össze, hogy a községet
körülölelõ hegyhátra is kiter-
jedve szabadítsák meg a zacs-
kóktól, flakonoktól egyéb hul-
ladékoktól megtelt árkokat, út-
széleket, közterületeket, köz-
tük a diákéveiben járó

is, aki a faluból kive-
zetõ kanyargós út mentét járta
végig, gyûjtötte a szemetet.

–A hosszú, havas téli hó-
napok miatt a község egyik be-
vezetõ útjának szakaszán a

Scheiber Ildikó

Kocsis
Klaudia

domboldal, az átnedvesedett
föld megcsúszott. A mai napi
eseményekhez tartozik e rész-
nek a rendbetételére oly mó-
don, hogy facsemetéket és nö-
vényeket, köztük yuccát ül-
tetünk a domboldalba, abban
reménykedve, hogy meggátol-
ja a további csúszást – folytatta
Ildikó, akinek lelkes vezetésé-
vel összeállt kis csapat e fontos
feladatot tûzték ki célul.

Az 1970-ben, társadalmi
kezdeményezésre létrejött
„Föld Napja” sugallta „Tavaszi
nagytakarítás” megmozgatta a
nagylengyeli önkénteseket is
úgy, mint szerte az országban
a környezet védelmére igényes
és fogékony embereket.

Török Irén

Felnõttek és gyerekek ragadtak ásót és kapát e napon.

A Föld napja elõtti hétvé-
gén, április 20-án tartották

a hagyományos sze-
métszedési akciót. A település
nem tartozik a szeméttel „fer-
tõzött” falvak közé, de az ön-
kormányzat igyekszik évente
felhívni a figyelmet az utcák,
terek tisztántartására. Az alkal-
mi aktivisták az önkormányzat
dolgozóival közösen a Kemen-
ce-háztól indulva csoportokban
járták végig a település utcáit.

– Minden évben tavasszal
szervezünk egy nagy szemét-
gyûjtési akciót. A közútkezelõ
is szervez hasonlót, de az min-
dig hétközben van, most szom-
baton talán többen ráérnek.
Ezzel a programmal a lakossá-
got megszólítjuk, hogy szedjék
össze a szemetet ezen a napon,
és figyeljenek oda erre máskor
is. Teskándon szemétszállítás,
szelektív hulladékgyûjtés, PET-

Tes-
kándon

Szemétgyûjtési akció Teskándon

palack gyûjtés és lomtalanítás
is szolgálja a szemét legális
gyûjtését és elszállítását. Kicsit
környezettudatosságra próbá-
lunk nevelni, s az évente össze-
gyûlõ 10-15 ember jó közössé-
get alkot. Találtunk a települé-
sen belül is illegális szemét-
lerakót, építési hulladékot, sö-
rös dobozokat is gyûjtöttünk, s
továbbra is jellemzõ, hogy az
autókból dobálják ki a csikket,
palackokat, üvegeket az útszél-
re – árulta el

polgármester, aki jó-
maga is tagja volt a falutisztító
gárdának.

A környezettudatosság je-
gyében a teskándiak május 14-
én a sportegyesület szervezé-
sében kirándulnak madárles
túrára , május 25-én
pedig és lesz a
falubeliek úticélja.

Tóth István
Jánosné

Zalavárra
Tata környéke

Pataki Balázs

Csapatokba szervezõdve gyûjtötték a szemetet.
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az el-
múlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõ-
szakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.

A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igé-
nyelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.

A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

Tisztelt Gazdálkodó!

Közeleg az érettségi

– Úgy érzem, Krisztofer, apadóban van az irántad táplált
érzelmeim kútja, hallom, hogy mégsem kapod meg azt a
Yamahát, amit már szalagavatóra ígért a faterod...
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Törvényi kötelezettség volt,
hogy azok az önkormányzatok,
amelyek olyan hivatalt tartot-
tak fenn, ami 2000 fõ lakos-
ságszám alatt volt, vagy 7 tele-
pülésnél kevesebb alkotta kö-
zösséget, azoknak kötelezõen
társulnia kellett más önkor-
mányzatokkal – indokolta a
változás hátterét

aljegyzõ.
A változtatások bevezetése

után a korábban
és

nevet felvál-
totta a

elnevezés.
Babosdöbrétén nem csak a

hivatal neve újult meg, de az
az épület is, ahol a helyiek
intézhetik az önkormányzattal
kapcsolatos ügyeiket. Egy si-
keres Leader-pályázaton mint-
egy 2 millió forintot nyertek
arra, hogy rekonstruálják az
épületet. A teljes beruházás
költsége elérte a 4 millió fo-
rintot, melyet önerõbõl egé-

Gothárdné
Baumgartner Anikó

Babosdöb-
réte, Böde Hottó Községek
Körjegyzõsége

Zalaszentgyörgyi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal
Babosdöbrétei Kirendeltsége

Felújított épületben
– várják a lakosságot Babosdöbrétén

szítettek ki – tájékoztatott az
aljegyzõ.

A munkálatok tavaly õsszel
kezdõdtek el. 2012. novem-
berétõl átmenetileg a hottói
faluházban dolgoztak a babos-
döbrétei hivatal munkatársai,
végül 2013. április 11-én köl-
tözhettek be a felújított épü-
letbe. A kirendeltségen belül
teljes körû belsõ rekonstruk-
ció történt, melynek kereté-
ben korszerûsítették a villany-,
a vízvezetékrendszert és a
fûtést, valamint a burkolatokat
is kicserélték és a festést is
sikerült a költözés idõpontjára
befejezni – tette hozzá Got-
hárdné Baumgartner Anikó.

A hivatal néhány hónappal
ezelõtt meglehetõsen speciális
helyzetbe került a munkatár-
sak foglalkoztatását illetõen is.
A járások kialakítása során
ugyanis az egyetlen igazgatási
elõadójukat a járási hivatal át-
vette, a pénzügyekkel foglalko-
zó kollégájuk egy másik állás-
helyre pályázott sikeresen,
ezért állást váltott és az adó-

ügyekkel foglalkozó munka-
társ is beadta felmondását
egyéb okokra hivatkozással –
sorolta a múltbéli nehézsége-
ket az aljegyzõ.

Tavaly decemberre Got-
hárdné Baumgartner Anikó
gyakorlatilag egyedül maradt a
kirendeltségen és azonnali
pályáztatás vált szükségessé.
Azóta a személyi kérdések is
rendezõdtek Babosdöbrétén:
sikerült az igazgatási területre
felvenni új kolléganõt, aki Za-
laegerszegrõl jár a településre
dolgozni, a pénzügyes munka-
társat a szomszédos Bödébõl

alkalmazták és az adós kollégát
úgy sikerült pótolni, hogy a
zalaszentgyörgyi hivatal ezen
területen dolgozó szakembere
félállásban Babosdöbrétén, fél-
állásban pedig Zalaszent-
györgyön látja el a feladatát.

A helyiek visszajelzései
alapján nagyon örülnek annak,
hogy a Zalaszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal Babos-
döbrétei Kirendeltsége a kö-
zelmúltban visszaköltözött a
településre, a megújított épü-
letbe, hiszen ügyeiket helyben,
kényelmesebben intézhetik.

Odonics Zsuppán Beáta

Gothárdné Baumgartner Anikó aljegyzõ.
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Fábián István
teskándi

sportegyesületet

Bogár István

elnökként
hat évig vezette a

, tavaly nyár
végén viszont jelezte a veze-
tõség felé, hogy szeretné át-
adni a stafétabotot másnak. A
tavaszi elnökségi ülés után a
kérdés eldõlt: Fábián István
alelnökként folytatja, helyét

veszi át.
– Meggyõztek, hogy marad-

jak a vezetõségben, mert a
labdarúgásban sok kapcsolat-
ra, barátra tettem szert. A me-
gyei elsõ osztályú csapatokat
így továbbra is én képviselem
a Magyar Labdarúgó Szövet-
ségnél és Teskándon szintén
segítem az egyesületet. A csa-
ládban a fiam, lányom és én is
focizom, de kicsit sok volt már
a munka. Büszkeséggel tölt el
a kitûnõ utánpótlásbázisunk,
ahol rengeteg gyerek focizik, s
nagy eredmény a falubeliekkel
közösen megépített lelátó –
beszélt a változásról Fábián
István, aki az elmúlt évekbõl
kiemelte az U19-es csapat évek
óta tartó remeklését, 2011-ben
az ifjúságiak bajnoki címet, a
felnõttek ezüstérmet szereztek.

Változás a sportvezetésben Teskándon
Elnökségi helycsere, jelentõs fejlesztések

Bogár István más területrõl
érkezett nyáron az elnökségbe,
de

20 éve látja
el az elnöki teendõket.

– Az egyesületi menedzs-
mentben van tapasztalatom, a
futball egy új közeg, csapat-
sportként más teendõkkel ta-
lálkozik az ember, mint egy
harcmûvészeti egyesületnél.
Fábián István gyakorlatilag már
fél éve átadta az elnöki teen-
dõket, akit megkértem, hogy
az alelnöki teendõket lássa el,
így helyet cseréltünk az elnök-
ségben. Hét tagú elnökséggel
dolgozunk tovább, ahol min-
denki elmondhatja a vélemé-
nyét és személyre szabott te-
endõk vannak. Egyeztettük a
feladatokat, így választottunk
tömegsport illetve létesítmény-
felelõst, csapatkapcsolattartót,
pályázatírót is. Nem kicsik az
elvárások a település és a név-
adó szponzor részérõl, az után-
pótlásnevelés az országos szö-
vetség részérõl is kiemelten
fontos feladat. Társadalmi mun-
kában mindezt ellátni nem kis
munka, nem tartom elképzel-

a Zalaegerszegi Aikido
Sportegyesületnél

hetetlenek, hogy eljutunk oda,
hogy ebben az osztályban az
egyesületeket fõállású mened-
zserek vezessék. Nem tudjuk
eléggé megköszönni az önkor-
mányzat támogatását, amely
ezen a szinten példaértékûen
áll a csapat mellé, és a falube-
liek is rendszeresen átlépik
száz feletti nézõszámot – fej-
tette ki Bogár István.

Az elsõ csapat szereplése
nem a tervezettek szerint ala-
kult, így most a bentmaradás
az utánpótlás csapatok szere-
peltetése szempontjából ki-
emelten fontos. A

szí-
neiben az óvodásoktól kezdve

Let's Do It
Technoroll Teskánd KSE

több mint 100 gyerek kergeti a
labdát, akik korosztályaikban
az elsõ öt helyezett között van-
nak. A településen összesen tíz
futballcsapat mûködik, ami
már a pályák kihasználtsága
szempontjából is jelentõs tö-
megbázist jelent. Tervben van
egy harmadik futballpálya és
egy mûfüves játéktér kialakí-
tása, és a TAO pályázat sikeré-
vel jelentõs fejlesztésnek örül-
hetnek a teskándi focisták. A
mérkõzések állása eredmény-
jelzõn és hangosbeszélõn is
követhetõ lesz, megújul a játé-
kos kijáró, új kispadok lesznek, a
pályák öntözõrendszert kapnak.

Pataki Balázs

Rajz: Farkas László

Átmenõ forgalom

– Tudja, Rozi néni, én most már naponta porszívózom a
növénykéimet!...

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:

Mellettem az utódom: Fábián István (balról) régi és Bogár
István új elnök.
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ahol
az Európában egyedülálló

valamint
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak

van nyitva.

A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,

május elejétõl szeptember végéig

úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,

játszótér, sportpálya,
Szent György Energiapark,

8 hektár parkosított zöldterület

Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Bérbeadásra meghirdet

szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322 furdo@lenti.hu•

Bálba hívták a helyi szer-
vezõk a közössé-
get. A

kuratóriuma három
évvel ezelõtt rendezte meg
elõször e sikeres tavasz esti
programot.

– A Nagylengyelért Közala-
pítvány 2011-ben jött létre,
majd az elmúlt évben kezdte
meg munkáját közalapítvány-
ként, és a szervezésében való-
sul meg évente a bál, amelyet
nagy érdeklõdés övezett az
elmúlt években, és így van ez
idén is. Célja, hogy a bevételt
helyi kulturális programokra, a
falu szépítésére, parképítésre
fordítsuk, valamint a gyerekek
nyári táboroztatását támogas-
sa. Számos mûsorszám és meg-
lepetés várja a vendégeket, fõ-
ként helyi csoportok elõadásá-
ban – tudtuk meg

polgármestertõl.

nagylengyeli
Nagylengyelért Közala-

pítvány

Scheiber
Ildikó

Báloztak a támogatásért Nagylengyelben

A vendégeket elsõként a
kuratórium elnöke,

üdvözölte, szavaival biz-
tosítva õket az est nemes cél-
járól, és annak maradéktalan
megvalósításáról. Az esti órák-
ban kezdetét vette a báli for-
gatag, ahol sorra kerültek az
asztalra az étkek és az italok,
melyek fõként a település
ügyes asszonyainak munkáját

Dömötör
Béla

dicséri. A tavaszi dekorációt
hordozó színpadon bemutatta
mûsorszámát a helyi
és az formáció.

idén is elva-
rázsolta szép hangjával a mu-
latozó közönséget. A báli zenét
a helyi szolgáltatta, köz-
ben tombolasorsolására is sor
került. A
„Zörömbölõk” címû nívós mû-
sorszáma szórakoztatta Nagy-
lengyel közösségét, valamint a
környezõ települések képvi-
selõit.

A bálozók az asztalra került
borokat megkóstolva szavaz-

Tini Girl
Álom Csajszik

Szalay Ráchel

Anti

Zalai Táncegyüttes

hattak a környéken termelt és
a távolabbi településeken pa-
lackba töltött legjobbnak ítélt
nedûre is, amely idén egy
egervári borosgazda bora lett.
Az éjféli meglepetések egyikét
egy hastáncos hölgy fellépése
jelentette.

A Nagylengyelért Közala-
pítvány kuratóriumának szer-
vezésében ezúttal is sikeres,
nagy érdeklõdést kiváltó, fel-
hõtlen szórakozást nyújtott az
áprilisi bál, amely az „…együtt
Nagylengyelért” felhívásnak
tett eleget.

Török Irén

A vendégeket tartalmas mûsor szórakoztatta.
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