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(Folytatás a 10. oldalon)

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

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

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

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

•
•
•
•

•

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

A nyári programok sorában
falunapi ünnepséget tartottak

. A közös-
ségi esemény báli forgataggal
vette kezdetét pénteken, mely-
hez a együttes szolgál-
tatta a zenét.

Göcsej kapujában

Fáraó

Sport, zene tánc és játék…
Falunapi hétvége Teskándon

– 1998-ban már kétnapos
volt a település falunapja, az
évek múltán háromnaposra nõt-
te ki magát, amelyben sport,
zene, kulturális programok és
sok-sok játék szerepel. Mint az
elõzõ években mindig, idén is

meghirdetésre került a fõzõ-
verseny, amelyre hét csapat
nevezett be. Idén az otthoni
konyhakertekben megtalálha-
tó alapanyagok, így a paprika
és a paradicsom képezték az
alapját az elkészített ételeknek.
A lényeg tehát a kikapcsoló-
dás, a tartalmas együttlét, ba-
ráti társaságok és családok jön-
nek ilyenkor össze, egy-egy
jóízû beszélgetésre, közös szó-
rakozásra. A helyi civil szerve-
zetek és Teskánd Község Ön-
kormányzata igyekezett tartal-
mas programot összeállítani a
rendezvényre – hallottuk a lel-
kes szavakat pol-
gármestertõl.

A focipálya mellett –
és

szervezésében – terepjáró
bemutatót nézhettek az érdek-
lõdõk az e célra kialakított te-
rületen, ahol felbukkant né-
hány is. A helyi és a kör-
nyezõ települések, barátok al-
kotta focicsapatai léptek pályá-
ra egy-egy mérkõzés erejéig.

Tóth Istvánné

Ró-
zsás Attila Csentericz Gá-
bor

quad

Nagy csatározások színhelye
volt a vízi foci is, újdonságként
pedig az air-ball szolgált. Csil-
lám tetoválás, arcfestés, kézmû-
ves foglalkozások és ugrálóvár
várták a vállalkozó szellemû
gyermekeket, akik közül a bát-
rabbak a drótkötélpályán is
végig haladtak. A község védõ-
nõje az egészségmegõrzõ prog-
ramok keretében vérnyomás és
vércukorszint mérését látta el.

A közönségsátor kulturális
programjait megelõzte a fõzõ-
verseny eredményhirdetése, me-
lyen részt vett a térség or-
szággyûlési képviselõje,

is, aki hangsúlyozta:
„Kevés település büszkélked-
het háromnapos falunapi prog-
rammal, amely egy jól szer-
vezett csapatmunka eredménye.”

A versenyben résztvevõk
többek közt családok, baráti
csapatok és a polgárõrök, akik
egy-egy oklevelet és fakanalat
kaptak díjazásul. A színpadon
a helyi általános iskolások és

Vigh
László

A Csukás ovisok dalos-táncos mûsorszáma is sikert aratott.
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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.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
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Mi a Kavalkád? Leginkább
egy fesztivál, egy olyan dél-
után, ahol több száz ember ta-
lálkozik egy helyen, és min-
denki talál valamilyen prog-
ramot, ami számára igazán ér-
dekes, igazán kedves. A Kaval-
kád egy lehetõség, ahol a falu-
siak, környékbeliek együtt le-
hetnek, beszélgethetnek, a kö-
zös tevékenységek közepette
még jobban megismerhetik
egymást.

Kavalkád Nagylengyelben

Nagylengyelben

Jó-
nás Erika

július ha-
todikán immár harmadik alka-
lommal került megrendezésre
a Kavalkád. Az idei évben új
helyszínen, közvetlenül a falu-
ház mögötti területen rendeztük.

A programot két kiállítás
megnyitójával indítottuk.

nagylengyeli peda-
gógus origamikat készít, a ba-
bák, gömbök, állatok, füg-
gõk érdekes, színes összképet
mutattak.

A másik kiállítást a
változatos

anyagából tekinthettük meg,
a klub elnöke

nyitotta meg a tárlatot. A ké-
pek között a természetfotók, a
portrék, a beállított képek egy-
aránt szerepeltek, több klub-
tag munkáit láthattuk.

A teljes program összeállí-
tása során arra törekedtünk,
hogy minden korosztály talál-
jon számára különleges prog-
ramot, elfoglaltságot. Volt in-
gyenes lovaglás, arcfestés, tram-
bulinozási lehetõség.

A Kavalkádon csak igényes,
zalai termékek kerültek árusí-
tásra. A helyi termékek között
vásárolhattunk lekvárt, sava-
nyúságot, varrott játékokat, táb-
laképeket, szappant, gyógynö-
vényeket és még sok más fi-
nomságot, szépséget.

Akik a kézmûvességet, az
alkotást szeretik, nem marad-
tak programlehetõség nélkül.

kosarat font,
Szalay Cecília nemezelt, de a
mesterségeket minden pulton
is ki lehetett próbálni, gyö-
nyörû tálcák születtek és fan-
tasztikus nemeztulipánok. A
gyerekek festhettek hûtõmág-
neseket is segít-
ségével, a festett díszeket el-
nézve biztosan egész évben
eszükbe jut majd az idei Ka-
valkád.

Zala-
egerszegi Fotóklub

Zsirai Károly

Dulics Margit

Óvári Nóra

A sportos résztvevõket baj-
nokságra hívtuk, mégpedig a
sokak számára eddig isme-
retlen boccia játékban mérhet-
ték össze tudásukat, az új ho-
mokos röplabda- tollas- lábten-
gópályán. A bocciát szokták
„golyósjátékként” is emlegetni,
nagyon egyszerûek a szabályai,
minden játékosnak két fém-
golyója van, és az a cél, hogy
minél közelebb dobja azokat a
kis fehér golyóhoz. A játék so-
rán egyenlõ esélyekkel indul a
gyermek és egy sportedzett
felnõtt is, így mindenkinek
sikerélményt ad.

Az aktív délutánról termé-
szetesen a mûsorok sem ma-
radhattak el. A helyi, környék-
beli fellépõk mellett –

– elkápráztatott
minket a , fellé-
pett a zalaegerszegi fiatalokból
álló is, akik
közel egy órát játszottak saját
és ismert rock-blues számokat.

A színes, változatos progra-
mot zárta. Talán így
elmesélve is látszik, hogy a
közel ötszáz ember, aki eljött
júliusban Nagylengyelbe, nem
véletlenül választotta ezt a
szombati programot, mert volt
mibõl szemezgetni a programok
között az idei Kavalkádon.

Tini
Girls, Szalay Ráchel, Petrike-
resztúri Amatõr Színjátszók,
Spontán Duó

Kutyakölykök

Téglagyári Megálló

Anti-buli

- bo -

Kipróbálhatták a bocciát, a „golyósjátékot”.

Nagy sikere volt a kézmûvesfoglalkozásnak.

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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Befordulva kapu-
ján, azt hihetné az ember,
hogy kisebbfajta néprajzi mú-
zeumba tévedt. A Táncsics ut-
cai takaros porta udvarának
minden szegletében az egyko-
ri paraszti létezés rekvizitumai
tanúskodnak azokról az idõk-
rõl, amikor a föld népe még
ezekkel a hallatlanul egyszerû,
mégis nagyon míves, és hihe-
tetlenül praktikus eszközökkel
küzdötte túl magát a minden-
napok dolgain.

A házigazda az udvaron
fogad, majd beljebb tessékel.
Felesége éppen a valami „nyári
gyerekbetegség” miatt gyen-
gélkedõ unokái reggelijével
foglalatoskodik, s hogy „el ne
kapjam a betegséget”, a tera-
szon álló kis asztalhoz invitál.

, azaz
(a községben minden-

ki inkább így ismeri)
alpolgármestere, s egyben

a
vezetõje. Ezút-

tal utóbbi „sarzsija” kapcsán
kerestük meg néhány kérdéssel.

Kovácsék 2005-ben költöz-
tek Budapestrõl a feleség szü-
lõfalujába. „Vargahugi” hama-
rosan megkerülhetetlen sze-
replõje lett a község kulturális
életének. Arról kérdezem, ho-
gyan történt ez, hiszen évtize-
dekig távol élt a szülõfalujától?

– Tulajdonképpen nem vol-
tam itt idegen, amikor vissza-
költöztem – válaszolja röpke

Kovácsék

Kovács Lászlóné „Var-
gahugi”

Nemes-
hetés

Nemeshetésért Kulturális
Munkacsoport

Közösen a községért Nemeshetésen
Beszélgetés Kovács Lászlónéval, a Kulturális Munkacsoport vezetõjével

gondolkodás után. – Férjem-
mel és a gyerekekkel rendsze-
resen itt töltöttünk nyaranta
néhány hetet, jöttünk családi
ünnepekre meg búcsúra, hús-
vétra és karácsonyra is.

– Valóban – mosolyodik el
Kovácsné. – Amikor végleges-
nek tûnt, hogy Nemeshetésen
élem le a hátra lévõ éveimet,
erõs elhatározásom volt, hogy
tehetségem függvényében te-
gyek valamit a visszafogadó
közösség életének színesebbé
tételéért. A Nõklubbal indult.
Mintegy huszonöten vágtunk
neki, idõközben többen lemor-
zsolódtak, de a legkitartóbbak-
kal a mostani „brigádban” is
együtt dolgozunk.

– Igen. 2010-ben indultam
a választáson, azzal a kifejezett
céllal, hogy megválasztásom
esetén – közelebb kerülve a
tûzhöz –, többet tudok tenni a
község kulturális életének job-
bításáért is.

„Vargahugi” habozik kicsit
a válasszal.

– A választás után hamaro-
san megalakítottuk a munka-
csoportot. Vezetõséget válasz-
tottunk, rám bízták a csapat

– Mégis azt kell monda-
nom, hogy ettõl még nem lesz
valaki a község második em-
bere és a helyi kulturális élet
mozgató rugója…

– Közben képviselõ és al-
polgármester lett.

– Sikerült?

irányítását. Szorosan együttmû-
ködve a községi önkormány-
zattal, számos jól sikerült köz-
ségi rendezvény megszervezé-
sében, lebonyolításában vállal-
tunk fõszerepet, de ez koránt-
sem jelenti azt, hogy elégedet-
tek lennénk. Ezért is próbálko-
zunk új dolgokkal. Említhetném
a gesztenye fesztivált, amely
2012-ben másodszor került
szép sikerrel megrendezésre.

– Itt van még a „mara-
dék” majd' fél esztendõ. Mi-
lyen feladatok várnak a Kul-
turális Munkacsoportra?

– Két hegyhát mostanában
kap villanyt. A munkálatok be-
fejeztével tervezzük az ünne-
pélyes villanygyújtást, bográ-
csolással, borozgatással, nótá-
zással „fûszerezve”. Kiemelt
program lesz a 3. Nemeshetési
Gesztenye Fesztivál. Lesz majd
közös adventi koszorúkötés,
decemberben felállítjuk a
„Mindenki Karácsonyfáját” és
karácsonyesti ünnepély is lesz
a kultúrházban – sorolja a
munkacsoport vezetõje.

– Ha kell, sokan vagyunk. A
nagyobb megmozdulások, tár-
sadalmi munkák esetén sok a
külsõ segítõnk. Önmagunkban
kevesek, gyengék lennénk –
mondja Kovácsné. – Mindenki
ott segít, ahol tud. Az önkor-
mányzat az elsõ számú „szpon-
zorunk”, a falugondnoki kis-
busz a „pilótájával” egyetem-
ben minden rendezvényen
rendelkezésünkre áll.

Elköszönõben mit is kíván-
hatnánk „Vargahuginak” job-
bat, mint hogy legyen sok édes
gesztenye a fesztiválra, s jusson
bõven keserû murci is a híres
nemeshetési csemegéhez.

– Bírják erõvel, lelkese-
déssel?

f.l.

Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

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

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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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:

Pszichiáternél

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a
férjem csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy
Mesterházy, és mi legyen Gyurcsánnyal!...
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2013. augusztus 18-án ke-
rül megrendezésre

a TÁMOP 6.1.2-11/1-
2012-1524 Egészségfejlesztés
Babosdöbrétén projekt kere-
tében a balesetmegelõzési be-
mutatóval egybekötött sport-
vetélkedõ csapatverseny. A ren-
dezvény 16 órakor kezdõdik.

Az elõzetes regisztrációt
követõen a csapatok külön-
bözõ ügyességi, focilabda,
trambulin, kosárlabda, kerék-
pár sorfeladatok megoldásá-

Babos-

döbrétén

val mérik össze erejüket, me-
lyet a rendõrség által felépí-
tett kerékpáros akadálypálya
és bemutató kísér. A legjobb
csapatok díjazásban részesül-
nek és a nap lezárásaként
tábortûz mellett szalonna-
sütés és egyéb finomság várja
az elfáradt sportolókat.

A rendezvény 100%-os tá-
mogatással valósulhat meg a
településen a 10 hónapos
projekt eseményeinek ré-
szeként.

Sportvetélkedõ Babosdöbrétén

Csaknem 30 éve létesült a
gellénházi strand és nem csak
a helyiek körében népszerû,
de a környéken élõk is rend-
szeresen látogatják.

, a strand ve-
zetõje elmondta: mivel a fürdõ
barátságos és átlátható, ezért a
családok is szívesebben láto-
gatnak el Gellénházára. A gyer-

Pödör Róbert

Családias hangulat, töretlen népszerûség
– jellemzi a gellénházi strandot

mekekkel érkezõk szintén ked-
velik a strandot, hiszen homo-
kozó és játszótér áll a rendel-
kezésükre – tette hozzá a
fürdõ üzemeltetõje.

Sokan jönnek a környezõ
falvakból és a megyeszékhely-
rõl is számos vendégük van.
Lényeges, hogy minden tekin-
tetben széleskörû a látogatók

száma, korosztálya nem beha-
tárolható, mivel minden gene-
ráció számára vonzó.

Az asztalitenisz és az egyéb
sportos rendezvények lehetõsé-
get adnak a látogatóknak a kel-
lemes kikapcsolódásra is. Az úszás
szerelmesei már reggel 8 óra-
kor kopogtatnak az ajtón, hogy
hódolhassanak szenvedélyüknek.

– A strandbalesetek nem
jellemzõek a gellénházi fürdõ-
re, ez tovább növeli a népsze-
rûségünket – tette hozzá Pö-
dör Róbert.

Felújították a kismedencét,
a nagyot a közeljövõben ter-
vezik, ez a helyi önkormányzat
költségvetésébõl valósul meg.

Zs. B.

Az úszás szerelmesei már reggel nyolc órától hódolhatnak
szenvedélyüknek.
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A Nap már lemenõben volt
a pénteki napon, amikor a

vezetõ úton feltûnt egy
ekhós szekér, amely a szomszé-
dos településen áthaladva adta
tudtára az ott élõknek, hogy is-
mét bábfesztivál lesz a dom-
bon elterülõ takaros faluban.
Évrõl-évre egyre nagyobb tar-
talommal telik meg a kis tele-
pülés mûvészvilága által létre-
hozott össznépi esemény, ame-
lyet az ideköltözött kreatív al-
kotók és a vendégségbe érke-
zõk színes, népes családja al-
kot. A szombati napsütésben a
község faluházának udvara felé
vette a sokadalom az irányt,
ahol zeneszó, bábok, mûhely-
munka, finom ételek, új és régi
idõkre emlékeztetõ játékok, kí-
váncsi gyereksereg és érdeklõ-
dõ felnõttek vették birtokba a
szervezõk által kínált számos
lehetõséget.

–Hagyományt teremtettünk,
hiszen immár harmadik alka-
lommal rendezzük meg a Hot-
tói Bábparádét mindannyiunk
örömére. Nem azt a bizonyos
hangos délutáni programot
tárjuk a közönség elé, hanem
elsõsorban a lelkületet tartjuk
szem elõtt. Ezzel a rendezvény-
nyel egy alternatívát szeret-
nénk kínálni a kicsiknek és na-
gyoknak, mindezt a család-
centrikusság jegyében. Ebben
az elképzelésünkben állt mel-
lénk a falu önkormányzata és
egyéb támogatók is – kaptuk a
lelkes tájékoztatást

, a rendezvény fõ-
szervezõjétõl, a településen
élõ báb, díszlet és jelmezterve-
zõtõl.

A mûvészek idei találkozá-
sát – a falu vezetése mellett –

Hot-
tóra

Boráros
Szilárdtól

Családi bábos vigadalom Hottón
támogatta a Creaton, a 3B
Hungária, az Edelmann, az El-
anders Hungary, valamint a
Stúdió rádió 96. 3 és a West
Hungary Textil Kft.

– A mai parádét is úgy,
mint az elõzõ években mindig,
megelõzték a közös szakmai
megbeszélések, amelyek érin-
tették a fellépõ társulatok je-
len munkáit, terveit, hogy ki
hol tart a pályája ezen szaka-
szában – fûzte hozzá a Ke-
mény Henrik díjas

a helyi
tagja.

A tavaly átadott fehértorná-
cos faluház elõtti téren hatal-
mas sátor szolgált az elõadások
színhelyéül, körülötte számos,
izgalmas, színes, kedves, játé-
kos kavalkád. Ez alkalommal
ismét kinyitotta kapuját a helyi
„Magamura” mûhely
irányításával, ahol tarka anya-
gok, sok-sok festék, fából ké-
szült lovacska és egyéb bábok
készítésére alkalmas kellékek
indították el a gyermekek és
szüleik fantáziáját, segítették
alkotómunkáját.

Kicsik és nagyok, anyukák
és apukák vették fel a festõpó-
lót, ragadtak ecsetet, hogy el-
készüljön a kívánt bábjáték,
egy igazi hottói sajátkészítésû
vásárfia.

Egyedi tervezésû és kivite-
lezésû ügyességi játékaival, töb-
bek közt gombfocival, labirin-
tussal kínált tartalmas szórako-
zást a kecskeméti .
A régi vurstli hangulatát hozta
vissza a érkezett finn-
belga házaspár alkotta

társulat kézihajtású lovas
körhintája és családi zenebo-
nája. Mindeközben a falubeli

Varga Pé-
ter, Ziránó Színház

Miranda

Tekergõtér

Csödérõl
Hippo-

netes

asszonyok ügyes kezének kö-
szönhetõen sorra készült a pa-
lacsinta, a lángos és a kemen-
cében sült a disznócsülök, va-
lamint sült hal, hogy a nagy
hõségben, az elõadások szüne-
tében csillapítsa a vendégek
éhségét.

A színpadon kezdetét vette
a számos korosztályt hívogató
mesék sorozata. Elsõként a

mutatkoztak be, majd a
hottói Ziránó Színház elõadá-
sában, Pinokkió fantasztikus
útja elevenedett meg a fából
készült színfalak között. A deb-
receni társulata,
Batu-Tá kalandjai címû darab-
bal lepte meg a zalai közönsé-

ha-
gyárosböröndi amatõr bábo-
sok

Hepp Trupp

get. A pécsi sa-
játos módon feldolgozott és
színpadra vitt János vitéz elõ-
adása humorral, kalandokkal,
kedves szereplõkkel, irodalmi
életünk nagyjainak neveivel
fûszerezve szemléltette e szí-
nes, pergõ történetet, melyet a
nagyérdemû lelkes figyelme
kísért egészen napnyugtáig. Az
esti órákban a tányérokról el-
fogyott a lángos, a palacsinta, a
tekergõtér kreatív játékai is be-
zártak. A kézihajtású körhinta
lovacskái is megtették már az
utolsó kört, és a bábmûhely
kellékei is bõröndbe kerültek,
végül az utolsó elõadást kísérõ
taps is elhalkult.

MárkusZínház

Török Irén

A helyi Ziránó Színház Pinokkió történetét állította színre.
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Mûvészet és
h a g yo m á ny -
ápolás Kisbu-
csa napján cím-
mel rendeztek
egész délután
át tartó rendez-
vényt a telepü-
lésen. A prog-
ramsorozat tu-
lajdonképpen
Kisbucsa falu-
napja, amelyet
ezúttal azzal szí-
nesítettek, hogy
teret adtak a
helyi és kör-
nyékbeli mûvé-
szeti csoportok bemutatko-
zásának, valamint a hagyomá-
nyok megismertetésének.

polgármes-
ter szerint az ilyen jellegû ren-
dezvényeknek óriási jelentõsé-
ge van egy olyan kis település
életében is, mint Kisbucsa, hi-

Takács Ferenc

szen az összetartás és az össze-
tartozás jelképeként tartják
számon. A polgármester büsz-
ke arra, hogy immáron 7. éve
tartják meg a falunappal egy-
bekötött fesztivált a helyi ön-
kormányzat és a

szerve-
Kisbucsa Köz-

ségért Közalapítvány

zésében. Hozzátette azt is:
nemcsak a falunapot szervezik
meg karöltve, hanem még
évente 14 különbözõ ren-
dezvényt.

Bár a falu környékén szá-
mos üdülõhely található, még-
sem az a célja a falunapnak,
hogy Kisbucsát népszerûsít-
sék a környezõ településeken,
sokkal inkább az, hogy a he-
lyieknek és hozzátartozóiknak,
barátaiknak, valamint a faluból
elszármazottaknak szervezze-
nek egy felhõtlen, hangulatos
együttlétet – fogalmazott Ta-
kács Ferenc. Minden esztendõ-
ben július második szombat-
ján tartják meg a falunapot
Kisbucsán. Erre a helyiek már
rászerveznek, hiszen ilyenkor
sok kisbucsai háznál tartanak
kerti partit, melynek végezté-
vel nagyobb társasággal láto-
gatnak el a fesztivállal kiegészí-
tett falunapra.

A kisbucsai falunap meg-
szervezése igazi csapatmunka
– avatott be a szervezés rész-
leteibe a polgármester. A Kis-
bucsa Községért Közalapít-
vány 12 tagja és a helyi képvi-
selõ-testület szorgos tagjainak
„keze munkáját” dicséri. Ko-
rábban a rendezvényt az ön-
kormányzat finanszírozta, de
idén segítségükre volt egy si-
keres TÁMOP-os pályázat, va-
lamint egy építõipari cég is fõ
támogatóként.

A falunap szervezését
és

Koz-
máné Gál Bernadett Hege-

dûs Márta

Helikon Társas-
táncklub EGO Színpad Kis-
kutasról Alsónemesapáti
Citerazenekar

Tibike és a csa-
jok,

Bo-
hém Nagyzsoló, R-Stone

Szandra Szaby

Odonics Zsuppán Beáta

IKSZT munkatársak
koordinálták a kezdeti lépé-
sektõl a rendezvény levezény-
léséig.

A polgármester nyilatko-
zatához kapcsolódóan Koz-
máné Gál Bernadett elmond-
ta: az idén nagy örömükre
szolgál, hogy a sikeres TÁMOP-
os pályázatnak köszönhetõ
többek között az is, hogy
ebben az évben kézmûvese-
ket is tudtak hívni a rendez-
vényre.

A kisbucsai hagyomány-
ápolási és mûvészeti fesztivá-
lon fellépett a

, az
, az

, a szintén Alsó-
nemesapátiból érkezõ modern
táncegyüttes, a

majd egy mulatós egyve-
leg szórakoztatta a nagyérde-
mût, melynek keretében

az , va-
lamint és pro-
dukcióinak tapsolhatott a pub-
likum. A rendezvényt jó han-
gulatú bál zárta, ahol szintén
Szaby húzta a talpalávalót a
szép számban egybegyûlt kö-
zönségnek.

Kozmáné Gál Bernadett vé-
gezetül hozzátette: a rendezvé-
nyen a kézmûves foglalko-
zások és kulturális programok
mellett az idén is óriási sikere
volt a lángosnak, melyet öröm-
mel kóstolt meg felnõtt és
gyermek egyaránt.

A mûvészet és hagyományápolás jegyében
Tartalmas falunap Kisbucsán

A közönség körében minden generáció képviseltette magát.

Készül a lángos Kisbucsán.

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebo-
nyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi

egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben fel-
vételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõ-
hely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) be-

kezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hall-
gató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást

indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanul-

mányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival
összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

3. A pályázat benyújtásának módja:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány máso-

lata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, APEH jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rend-
szeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munka-
ügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultság-
ról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szerve-
zési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölt-
hetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton,
vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az álta-

la elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A
belül mûködõ

és a
közös szerve-

zésében e nyáron is sor került
közös program létrehozására,
amelynek lebonyolításáért ed-
dig a

volt a felelõs. Az önkéntesek
Amerika különbözõ városaiból
érkeztek, abból a célból, hogy
angol nyelvre tanítsák a ré-
szint zalai települések gyer-
mek és felnõtt lakosságát a jú-
nius 24-tõl július 12-ig tartó
idõpontban. A tíz fiatal a me-
gye településein elosztva okí-
totta a magyarokat, cserébe a
fogadó családok vendégül lát-
ták a tengerentúlról érkezett
tizenéveseket.

A Zalai Falvak Egyesületé-
nek és

meghívására az
amerikai lányok és fiúk, ma-
gyar kísérõik társaságában a
Kemence-házban találkoztak.

Zalai Falvak Egyesületén
Zala Megyei

Önkéntes Centrum Lear-
ning Enterprises

Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás

Teskánd Község Önkor-
mányzatának

Nyelvoktatás és vendégfogadás
Amerikai fiatalok önkéntes munkája

Az amerikai önkéntes fiatalok és a befogadó családok cso-
portja.

Az önkéntesek, akik

és a házigazda telepü-
lésrõl, Teskándról jöttek el e
takaros zalai községbe, látha-
tóan élvezték a viszontlátás
perceit.

A fiatalok beszámoltak a
háromhetes ittlétük elsõ két
hetének eseményeirõl, az okta-
tás során tapasztalt benyomá-
saikról, a munka menetérõl,
egy-egy vidám történettel fû-
szerezve. Így élményszerû elõ-
adásokat hallhattunk többek
közt a érkezett

, akit fogadó szülei törté-
nelmi múltunk egyik hiteles
bemutatójára, Ópusztaszerre
vittek el köszönetük jeléül.

a Csesztregen
alkalmazott változatos tanítási
módszerérõl számolt be,
a zenére alapozta az angol
nyelv oktatását.

humorral tarkítva ismer-
tette mozgalmas napjait.
szintén Chicagóból két cso-
portot tanít a göcseji települé-
sen, Becsvölgyén, ahol a 13-17
évesek haladó szinten beszélik

Becsvöl-
gyérõl, Kercaszomorról, Zala-
szentgyörgyrõl, Pusztamagya-
ródról, Csesztregrõl, Nováról,
Százhalombattáról, Zalaszent-
grótról

Portlandból Ke-
vintõl

Bostonból Firgil

Anna

Megan Chica-
góból

Chloé

az angol nyelvet. tiszte-
letére Pusztamagyaródon tûzi-
játékkal kedveskedtek a ven-
déglátók, a Portlandból érke-
zett kürtöskalácsot
sütött a nyelvoktatás szüneté-
ben Nován. A Teskándon ok-
tató New Yorkból jött,
aki hangsúlyozta, hogy meny-
nyire elbûvölte a falu szépsé-
ge, az itteni emberek közvet-
lensége, a tanítványok szorgal-
ma és figyelme.

A befogadó családok nagy
lelkesedéssel szervezték meg
az önkéntes fiatalok magyar
programjait, így a Balaton, a
sümegi vár, a Festetics kastély,
Szigliget és a környezõ tavak
meglátogatására is sor került.

Élvezetes perceket szerez-
tek egymásnak és kísérõiknek,
a szervezõknek egyaránt a gyü-
mölcsszedésekrõl, közös és
egyéni sütésekrõl, bulikról,
gombaszedésekrõl, mókás le-
ánykérésrõl, fürdõzésekrõl át-
élt történeteik elõadásával, di-
ákkal színesítve. A fiatal nyelv-
oktatók ovisoktól egészen az
idõsebb emberekig, a kezdõk-
tõl a már haladó szinten tar-
tókig megtapasztalták a ma-
gyarok érdeklõdését, tanulási
szokásaikat egy idegen nyelv-
vel kapcsolatosan.

A Zalai Falvak Egyesületé-
nek nevében

titkár, valamint
önkéntes koordi-

nátor minden amerikai fiatal-
nak és azok szállásadóinak egy-
egy emléklappal köszönték
meg az együttmûködõ támoga-
tást, melyet a Magyarországon
eltöltött nyári napok emlékére
nyújtottak át. Közben a ke-
mencében két jellegzetes ma-
gyar étel, a langali és a rétes
sült, melyeknek elfogyasztása
közben folytatódtak a baráti
hangulatú élménybeszámolók
és tapasztalatcserék.

Hanna

Alexandra

Anna

Szeder-Kummer
Mária Selme-
czi Zsófia

Török Irén

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Hajnalka imádja a ruhá-
kat, ezért egybõl kiszúrja a
jó darabokat. Mindig egy ha-
lom ruhával megy a próba-
fülkébe, azzal a szent meg-
gyõzõdéssel, hogy ezek mind
jól fognak mutatni rajta. A
férje ilyenkor mindig ag-
gódva figyeli az eseménye-
ket. Hajnalka felpróbálja
õket sorban. A tükör mindig
segít dönteni. Ha a méret, a
fazon, vagy a szín nem mu-
tat tökéletesen a tükörben,
akkor már teszi is félre.
Ezért a halom ruhából ál-
talában csak 1-2 darabbal
megy a kasszához. Közben
mindig elcsodálkozik azon,
hogy miért csak a tükörben
vette észre a többi ruhán,
hogy azok nem lesznek jók.

Hajnalka egyre nehezeb-
ben talál helyet a sok ruhá-
nak, ezért sikerült meggyõz-
nie férjét, hogy a nappali-
ban keressenek erre megol-
dást. Méretekkel felszerel-
kezve elindultak egy lakbe-
rendezési áruházba. Hajnal-
ka egybõl kiszúrta a jó da-
rabokat. Férje aggódva gon-
dolt arra, hogy ezek hogy
fognak mutatni a lakásban.
Hajnalka minél több tároló
szekrényt szeretett volna,
míg férje nem akart bútor-
raktárt. Én így nem tudok
dönteni – fakadt ki a férj –,
ha otthon látnám egyben,
mint te a ruháidat a tükör-
ben, nem kellene itt most
veszekednünk. Nekem is egy
tükörre lenne szükségem!
Ezért most felhívom az mxm
lakberendezést. Elmondjuk,
mit szeretnénk. Õk számító-
gépen megmutatják, hogy
fog kinézni a nappalink. Ha
mind a kettõnk vágya telje-
sült, legyártják és besze-
relik.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tükröm, tükröm …



A magyar nép életében a ló
mindig fontos szereppel bírt,
õseink idején és napjainkban
egyaránt. A göcseji dombok
piciny, egyutcás falujának,

egyik fehérre me-
szelt házában
lakik, aki évek óta foglalkozik
e szép, nemes állattal. A vaká-
ció kezdetével egyre több a
tennivalója, hiszen egész nyá-
ron át táborokat szervez és
vezet e barátságos portán.

– Nagyszüleim falun élnek,
így gyermekkoromban gyak-
ran tartózkodtam náluk és le-
hetõségem volt arra, hogy
megkedveljem az állatokat.
Leginkább a lovak keltették fel
az érdeklõdésemet, hiszen a
magyar emberhez hozzátarto-
zik a ló, sok tehetséges lovas
van hazánkban. A ló a szabad-
ságot jelenti számomra, a ter-
mészet közelségét, van egy jel-
legzetes illata, és minden, ami
kapcsolatos vele, azt szív-
ügyemnek tekintem. Ezzel ma-
gyarázható, hogy egy idõ után
eljártam lovardába segíteni,
tenni-venni, cserébe lovagol-
hattam. Így tehát e szakmával
kapcsolatosan képeztem ma-
gam, elõször a zalaegerszegi
Kinizsi Pál Mezõgazdasági
Szakközépiskolában, majd Bá-
bolnán, Pettkó-Szandtler Tibor
Lovas Szakképzõ Iskolájában
belovagló szakon folytattam
tanulmányaimat. Késõbb dol-
goztam lovászként, gyakran
vállaltam belovaglást – hallot-
tuk Roland vallomását e pálya
kezdeti lépéseirõl.

Az oszlopos építésû régi
ház és udvara tele virágokkal,
mindenhol a természet tapint-

Gom-
bosszegnek

Varga Roland

„A ló a szabadságot jelenti számomra…”
Lovastábor a göcseji dombháton

ható közelsége, a nyugalom és
az állatok iránti szeretet tárul
elénk. A domboldalról tarka
macska fut az árnyas fa alá,
ahogy beljebb érünk, halljuk a
lovak jellegzetes zajait, látjuk a
kerítések hosszú vonulatát és a
bálaszalmák tömegét.

– Három évvel ezelõtt vet-
tük meg ezt a birtokot, istállót
építettünk hozzá, majd jöttek a
lovak. Volt már két lovam, és
sorban vásároltam a többit. Je-
lenleg öt van. Egyikkel megyei
szinten is versenyeztem az el-
múlt évben Bagod színeiben.
Vállalok belovaglást, fiatal lo-
vak betörését és kezességre
szoktatását. Mindeközben meg-
szereztem a tábor szervezõi és
lovastúra vezetõi képesítést.
Tavaly kezdtük el a táborok
szervezését, nyaranta 3-4-et,
10-12 fõs csoportokban. Ezek-
ben a táborokban a gyerek a
lényeg, az, ahogy ismerkedik a
lóval, és egyre jobban, bát-
rabban közeledik felé és bánik
vele. A napunk lóápolással kez-
dõdik, majd a lovaglás, ebéd,
és ezt követõen a lovakkal
kapcsolatos teendõk következ-
nek, lószerszámok tisztítása,
lóápolás, istállótakarítás, és
természetesen délutáni órák-
ban ismét lovaglás, valamint
lehetõség van sétakocsikázásra
is. Minden napra beiktatunk
olyan elfoglaltságot, amely a
természettel kapcsolatos. Gon-
dolok itt az íjászatra, növények
szedésére, azok felhasználásá-
ra, kerékpártúrákra, valamint
karikásostorozásra. A lényeg
az, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat, megismerjék a lovat,
a futószáron való lovaglást. Így

megtanulhatják a tanügetést
és a könnyûügetést is, el tud-
ják engedni a nyerget. A tá-
borunkban 8-9 évesek is van-
nak, de úgy vélem, hogy 11
éves kortól érzi biztonságosan
a lovagolást egy kisgyerek –
kaptuk a felvilágosítást a lo-
vasoktatótól.

A faszerkezetû istállóban
és

kíváncsian fogadtak
bennünket csillogó szõrrel, kü-
lönbözõ fazonra nyírt sörény-
nyel. Az udvaron éppen ügyes-
ségi játékban mérte össze tu-
dását a fõként lányokból álló
csapat. Roland párja és az ok-
tatásban is társa

. Az egyetemista lány nya-
ranta segít barátjának a gye-
rekek lovas oktatásában. Õ 12
éves kora óta lovagol, és az
azóta megszerzett tudást pró-
bálja átadni az idelátogató
gyerekek számára kedvesen,
nyugodtan, figyelve a tanulás
menetére.

– Nagyon szeretem a lo-
vakat és a lovaglást, a lovak
tisztítását is – közölte lelkesen
a kisiskolás

, aki bátran ült Játék
nyergében.

Játék, Mokka, Lord, Vezér
Oregon

Szekercés
Ivett

Domján Domi-
nika

Nagy a sürgés-forgás a nap-
közis tábor udvarán, hiszen el-
érkezett az elsõ csoport záró-
napja. A kondérban rotyog a
kolbászos paprikáskrumpli, a
megterített asztalokon száraz-
növényekbõl és termésekbõl
összerakott képek, virágkom-
pozíciók. A szülõk érkezését
követõen, a lovak felnyerge-
lése után a csodás falucska
határában kialakított lovaspá-
lya felé vették az irányt a lova-
sok és kísérõik. Lehetõség
adódott a tábor ideje alatt ta-
nultak megtekintésére, a kez-
dõk még vezetõszáron, a na-
gyobbak anélkül. Végül zárás-
ként Roland betyárruhát öltött
és csikósbemutatót tartott. Az
egyhetes munka hatékonysá-
gát jelzi a feladatok utáni meg-
hitt hangulatú eredményhirde-
tés és a gyerekek saját ké-
szítésû ajándékai oktatóiknak.

A kora esti órákban kötet-
len, baráti hangulatú beszélge-
téssel, bográcsozással zárult az
idei elsõ lovastábor a Gom-
bosszegi Lovasudvarban, aho-
vá még július 22-26.-ig és
augusztus 5-9-ig várják szere-
tettel a kicsiket és nagyokat.

Török Irén

A ló és Roland barátsága már gyermekkorban kezdõdött.

Dominika örömmel mutatta be szüleinek a héten tanultakat.

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

•
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– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelen-
tõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájé-
koztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami je-
lentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénz-
ben és idõben egyaránt. Rövi-
debb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakké-
pesítést, ami a munkavégzé-
sükhöz szükséges – mondta

ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az ed-
digi kisteljesítményû kazán-
fûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktat-
tuk. Az új OKJ szerint a szak-
képesítés megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.

Öveges támogatói progra-
mot hirdetett a

A munka-
erõpiacra visszatérni szándé-
kozó munkanélküliek és pá-
lyakezdõ fiatalok részére ked-
vezményes OKJ-s szakmai kép-

Rózsás Csaba

TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület.

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támoga-
tott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt ösz-
szesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Za-
laegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városai-
ban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztus-
ban szeretnék indítani Zala-
egerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi szék-
házában kaphatnak felvilágosí-
tást, valamint tájékozódhatnak
a honlapon is.

A tehetséggondozás ugyan-
csak fontos feladata az egye-
sületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli fog-
lalkozások Zala megyében cí-
mû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-
014 kódszámú támogatott pro-
jektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszí-
nen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általá-
nos iskolásokig közel 300 gyer-
mek különbözõ ismeretter-

www.titzala.hu

jesztõ foglalkozásokon vett
részt. A program a 2013/2014-
es tanévben is folytatódik.

Rózsás Csabától megtud-
tuk, hogy új kezdeményezés-
ként július közepén egyhetes
kosárlabda, szabadidõsport és
ismeretterjesztõ nyári napkö-
zis tábort szerveztek a zala-
egerszegi kosárlabdaklubbal
együttmûködve, melyen 19 ál-
talános iskolás vett részt a za-
laegerszegi Ady-iskolában.

Folytatódnak a 60 éves év-
fordulóval összefüggõ ismeret-
terjesztõ programok és ren-
dezvények.

– Ismeretterjesztõ elõadá-
saink továbbra is népszerûek,

tovább nõtt látogatottságuk.
Folyamatosan szervezzük a
megyében az „ismeretek a tu-
dás pontjait”, a TIP-eket (Tu-
dományos Ismeretterjesztõ-
és Információs Pont). 2013.
november 29-én a Zalai TIT
megalakulásának 60. évfor-
dulóján pedig egész napos is-
meretterjesztõ rendezvény-
nyel, kulturális programokkal
ünnepeljük meg e jeles dátu-
mot. A helyszínen szeretnénk
átadni aktív tagjainknak az el-
ismeréseket és a megalakuló
20. TIP emléklapját – árulta
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.

Németh Diána

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.

Pusztaedericsen

Hanna Hunt-
ley

a tanév vé-
gét követõen folyamatosan van-
nak nyári programok. Három
hetes angol kurzuson vehettek
részt, akik fejleszteni vagy
megalapozni szerették volna
angol tudásukat.

Washingtonból érkezett. A
19 éves egyetemista napi 4
foglalkozást tartott. Délelõtt a
legkisebbek jöttek, 6-10 éve-
sek, 12-15 fõ, majd a felsõsök,
akik tudásuk alapján két cso-
portba kerültek. Õk is voltak
legalább 25-en, majd a felnõtt
csoport, 6-7 fõ.

A foglalkozások sokoldalú-
ak voltak, a beszédgyakorlat
mellett dalszöveg kiegészítése
zenehallgatással, ami kemény
dió volt a fiataloknak, de vol-

Nyári pusztaedericsi programok
tak játékos mondókák, vagy
közös filmnézés is. Séta a ter-
mészetben, cseresznyeszedés,
ami alatt mindvégig lehetett
gyakorolni az angolt. A függet-
lenség napján, ami az Egyesült
Államokban nagy ünnep,
vízibomba csatát rendeztünk,
többszáz lufi bánatára, majd
Hanna amerikai hamburgert
készített. A résztvevõk vala-
mennyien élvezték a 3 hetes
játszva tanulást, bízunk a jövõ
évi folytatásban.

Többször mehettek a pusz-
taedericsi gyerekek strandolni
az önkormányzat jóvoltából. A

kö-
zelsége több lehetõséget biz-
tosít a szabadidõ kellemes és
hasznos eltöltésére.

pusztaszentlászlói strand

Az idõsebb korosztály ugyan-
csak élvezettel jár fürödni, eh-
hez is szívesen biztosítunk kis-
buszt, de alkalomszerûen a be-
lépõhöz is hozzájárulunk.

Az egész napos rendez-
vényt ebben az évben

volt pusztaedericsi la-
Farkas

István

kosnak az emlékére ajánlották,
aki hûséges drukkere, kísérõje
volt a helyi focicsapatnak, és
aki éppen egy éve távozott kö-
zülünk váratlanul. Köszönet a
kezdeményezésért, a szerve-
zésért, bízunk a folytatásban.

- g -

A pusztaszentlászlói strand közelsége jó programot biztosít.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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(Folytatás az 1. oldalról)

Túlzás nélkül állítható, hogy
szeretik az embe-

rek. Ha meleg van, akkor azért,
ha hûvösebb az idõ, akkor pe-
dig azért választják úticélként a
dél-zalai települést, ahol ko-
moly fejlesztéseket valósítottak
meg az elmúlt idõszakban. A
fürdõ önmagában is kuriózum,
ráadásul a kisgyermekes csalá-
dok igényeit minden tekintet-
ben kielégítik a szolgáltatások.

– Zalakaros országosan is a
tíz leglátogatottabb turisztikai
célpont közé tartozik. A közel-
múltban a meglévõ mellé egy
új vendégkört, az egészség-
megõrzést fontosnak tartó,
wellnessezni vágyó kisgyerme-
kes családokat céloztuk meg –
árulta el , a
karosi fürdõ vezérigazgatója. –
Ehhez jelentõs infrastrukturá-
lis beruházásokra és a szol-
gáltatás-paletta kiszélesítésére
volt szükség.

Elsõ lépéseként tavaly mint-
egy 300 millió forintból alakí-

Zalakarost

dr. Burján Richárd

tottak ki a strandon a Vízipók-
Csodapók gyermekvilágot, amely
közel 400 négyzetméteren több
mint 60 féle élményelemet vo-
nultat fel a különféle csúszdák-
tól kezdve, a vízágyúkon ke-
resztül, a legkülönfélébb vizes
játékokig. A Vízipók medence-
park közelében játszóház is
épült, ahol egész nap animá-
torok foglalkoznak a gyerekek-
kel. A sikernek köszönhetõen a
fürdõ vezetése hasonló vízi gyer-
mekparadicsomot álmodott meg
fedett térben, amelyet már
augusztus elsõ napjaiban bir-
tokba vehetnek a fürdõzõk. A
gyermekparadicsom két szin-

ten helyezkedik el függõhidak-
kal, csúszdákkal, vizes élmény-
elemekkel. Családi szaunával
bõvül a kínálat, amelynek a
legnagyobb elõnye, hogy azo-
kat 60-70 fokra fûtik fel, ezáltal
gyermekek is használhatják,
így az egész család együtt él-
vezheti a szaunázás élményét.
Lesz még só homokozó, hem-
pergõ játszóház, a nagyobbak-
nak junior játszózóna. A szü-
lõk, nagyszülõk örömére pedig
tágas pihenõtereket alakítanak
ki, így egy kényelmes nyug-
ágyból figyelemmel kísérhetik
a kicsik minden mozdulatát. A
fedett gyermekvilág elkészü-

lése után pedig az úgynevezett
„legyezõ-épületben” komoly át-
alakítás várható, melynek ered-
ményeképpen egy összefüggõ
rekreációs zóna jön létre. A lé-
tesítmény közel 600 millió fo-
rintos beruházást jelent a für-
dõ számára, amelyhez 220 mil-
lió forint állami támogatást hív-
hatott le. A fedett gyermekvilág
elkészülése által hatalmas vonz-
erõt jelent majd a Zalakarosi
Fürdõ a régióban. Kiváló alter-
natíva rossz idõ esetén is, a gye-
rekek, felnõttek, és az idõsebb
generáció tagjai is megtalálják
a számukra vonzó szolgáltatást
Zalakaroson egész éven át.

Zalakaros a Balaton régió családi fürdõje
Vízipók-Csodapók gyermekvilág augusztustól már fedett térben is

A strandon lévõ Vízipók-Csodapók gyermekvilág. A fedett gyermekvilág látványterve.

ovisok kedves mûsorral lepték
meg a nagyérdemût. Kovács
Kata gyermekeknek szánt ze-
nés-dalos produkciója, Haris-
nyás Pippi történetének egy
kis szeletét jelenítette meg, be-
vonva a nézõk között helyet
foglaló kicsiket.

A
néptánccal, az andráshidai

az ese-
ményhez illõ dalokkal készült

Kiszöv Senior Táncegyüt-
tes
Igazgyöngy Népdalkör

Sport, zene tánc és játék…
Falunapi hétvége Teskándon

e jeles napra. A település ren-
dezvényeinek visszatérõ fellé-
põi a
mûvészei, és

, akiknek elõ-
adásában ismert operett sláge-
rek csendültek fel. Helyi, lel-
kes teskándiak alkotta amatõr
színtársulat a , – a
környezõ települések falunap-
jainak állandó fellépõi – ez al-
kalommal a falubelieket szóra-
koztatta. A nemzetközi Euro-

Hevesi Sándor Színház
Hertelendy Attila

Foki Veronika

TASZACS

pop dalfesztivál elsõ helyezett-
je, és ,
musical és sanzon partira hívta
a vendégeket.

A délután csúcspontját a
neves énekes, fel-
lépése jelentette. Mindeköz-
ben igazi vurstlit varázsolt a
vidámpark, ahol ringlis, dod-
zsem és egyéb játékok álltak
rendelkezésére gyermeknek,
felnõttnek egyaránt. A késõ es-
ti percekben bál vette kezdetét

Merics Nikolett társa

Csepregi Éva

a közremûkö-
désével.

A hosszúra nyúlt falunapi ka-
valkád utolsó napján a Techno-
roll Kupamérkõzéseire került sor.

A teskándi falunapi vigada-
lom zenés esttel zárult, mely-
ben az igényes élõzene elõ-
adói, a és az
országosan ismert

régi és új dalaival vará-
zsolt nyári, vidám hangulatot.

Forte együttes

Fõnix zenekar
Kaczor Fe-

renc

Török Irén

Vigh László is gratulált a fõzõverseny nyerteseinek.

13 Gyermek programok:

17 Kultúrális mûsorok

20 Bál

00

00

00

(óriáscsúszda, ugrálóvár, trambulin)

Fellépõk:
– Kiskutasi EGO alternatív színpad (Deák F. Megyei Könyvtár
támogatásával)
– Lakhegyi Daloskör
– Zalaboldogfai 7 szoknya 7 nadrág tánccsoport
– Zalaszentgyörgyi Margaréta Dalkör
– Kiszöv Senior Tánccsoport
– FUERTE tánccsoport
– Bötye és a helyi amatõr csoportok

(játszik Magnum zenekar)
Mindenkit szeretettel várunk!

Bödei Falunap
Augusztus 10. szombat
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2010 tavaszán labda-
rúgócsapata kiesett a megyei
II. osztályból, ekkor

vette át a szakmai munkát,
akinek vezetésével nem lehe-
tett más a cél, mint a vissza-
jutás. Az egyesület így egy csa-
pattal, a megyei III. osztály
Nyugati-csoportjából kísérelte
meg a visszajutást. Az elsõ ne-
kifutásra 2011-ben meg is nyer-
ték a bajnokságot, de létszám-
beli problémák miatt nem tud-
ták vállalni a magasabb osztály-
ban két csapattal az indulást.

– Nyáron rövid az idõ a
bajnokság vége és az új sze-
zonra való nevezés, átigazolási
idõszak között. Így az akkori
„visszalépés” megtörte a len-
dületet, többen távoztak vagy
abbahagyták a focit. A második
évben így csak harmadikak
lettünk, majd többen visszajöt-
tek megcélozva újból a felju-
tást, és télen is sokat dolgozva
sikerült megnyerni a Lentiká-
polna elõtt a bajnokságot. Fia-
tal, jó csapat volt a vetélytárs,
de a mi társaságunk kicsit
érettebb volt a feladathoz –
foglalta össze Léránt János.

Az egyesület magját ruti-
nos játékosok adják, akiket jól
egészítenek ki a tehetséges fia-
talok. A csapat ebben a nyolc-
csapatos bajnokságban négy
kört játszott végig, ami 28 mér-
kõzést jelentett jórészt Lenti
környékén lévõ együttesek el-
len. Június 30-án a szintén tar-
talékcsapat nélküli bajnoksá-
got, a Keleti-csoportot meg-
nyerõ Alsópáhok ellen játszot-
tak osztályozót a feljutásért.

– Az ellenfél több játékost
tudott szerepeltetni. Félidõ-
ben 1-1-re álltunk, a második
félidõ szinte értékelhetetlen
volt, mert mindkét csapat csak
annyit játszott, hogy ne kapjon
ki. Hosszabbításban 3-2-re nyer-
tünk úgy, hogy az ellenfél kapu-
sát kiállították, a büntetõt pe-
dig berúgtuk – mesélte az edzõ.

Tófej

Léránt Já-
nos

Bajnok a Tófej Kerámia SE
Vállalják a felsõbb osztályt

Az egyesületnek a szövet-
ség által szabott határidõk
miatt gyorsan döntenie kellett,
mert a 30-án lejátszott osztá-
lyozót követõen július 5-én járt
le a nevezési határidõ. Az át-
igazolási idõszak július 30-ig
tartott, így közben azzal is
számolni kellett, hogy néhány
játékost esetleg pénzzel pró-
bálnak meg elcsábítani másik
csapathoz. Az aprófalvas Zalá-
ban nagyjából 120 csapat áll
rajthoz õsszel, így nem kis fel-
adat a játékosaikat is megtar-
tani, esetleg fiatalokat beépí-
teni. Tófejen tavasszal elkezd-
ték a megyei II. osztályra az
U19-es együttes szervezését,
így tizennégy éves kortól a
fiatalok folyamatosan edzés-
ben voltak. A játékosoknak
csak a focira kell koncentrál-
niuk, hiszen az egyesület a
mérkõzésekre buszt indít, a
felszerelés, az étkeztetés, a
pálya és öltözõfenntartás költ-
ségeit pedig az önkormányzat
és támogatók állják. Az elnöki

teendõket látja
el, az egyesület gondnoka

, aki a csapat mindenese
is, mos, fõz rájuk.

– Másod- és harmadosztály-
ban azt vallom, hogy azért,
amit szeret csinálni valaki, ne
kérjen pénzt. Nálunk csak ket-
ten nem tófejiek, de õk is a
srácok osztálytársai. 21 játékos-
sal indultunk a harmadosz-
tályban, de kettõ Németország-
ban dolgozott, két másik is ki-

Mátay Károly
Ma-

riann

esett, így 17 labdarúgó játszot-
ta végig a szezont. Egy játé-
kosnak most elszakadt a bo-
kaszalagja, másik szintén kül-
földi munkát kapott.

A csapatok fõ edzése pén-
teken van, akkor ér rá a leg-
több játékos, ekkor érnek haza
az iskolások is. A magasabb
osztályra elengedhetetlen a vi-
lágítás korszerûsítése, amelyre
nyáron kerül sor.

Pataki Balázs

A Tófej Kerámia SE bajnokcsapata 2013-ban.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

LAST MINUTE

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

Délvidéki magyar emlékek nyomában

TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)

oszkán varázslat-Elba szigete

Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc

Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

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

T

(Az akció visszavonásig érvényes)

Aug. 24-29. 95.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 37.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 41.500 Ft/fõ

Szept. 11-15. 61.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 75.500 Ft/fõ

Szept. 26-29. 43.900 Ft/fõ

Szept. 28-Okt.7. 172.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 81.500 Ft/fõ

Okt. 10-13. 49.900 Ft/fõ

Okt. 4-6. 41.500 Ft/fõ

Okt. 4-6. 45.900 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1524 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS BABOSDÖBRÉTÉN

2013.08.01-2014.05.31

Babosdöbréte Község Önkormányzata 7.400.000 Ft vissza
nem térítendõ utófinanszírozású támogatásban részesült a
2012-es évben beadott TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmódprogramok - lokális színterek
pályázaton.

Babosdöbréte település Zalaegerszegtõl 15 km-re délnyu-
gatra, dombok között helyezkedik el. Legnagyobb patakja a
Pálosfai-patak. A falu belterületének északi részét Gyepûnek
hívják, e vidékhez sajátos mondák kapcsolódnak, így például a
középkorban elsüllyedt lukai templom és zárda. A településhez
tartozik Kökényesmindszent és Rám. A két településrész a
gyalogos túrázók kedvenc állomása.

Az önkormányzat a TÁMOP 6.1.2-11/1 azonosító számú
pályázat keretében 7.400.000 Ft vissza nem térítendõ támoga-
tásban részesült, mely által lehetõsége nyílik 10 hónapon ke-
resztül egészségfejlesztési témájú programok megvalósítására.
A projekt 2013 augusztusában sportnappal veszi kezdetét, me-
lyen ügyességi és sorversenyek(foci, kosár, tenisz, tollas, tram-
bulin), illetve baleset-megelõzési, újraélesztési elõadások vár-
hatók, az önkormányzat 20 fõ részvételével számol.

2013 augusztusától 2014 márciusáig 8 hónapon keresztül a
település lakosai részére heti egy alkalommal zumba oktatást
tartanak.

2013. szeptember elején egészségnapot szervez az önkor-
mányzat, a rendezvényen masszõr, gyógytornász, dietetikus,
bõrgyógyász, belgyógyász, csontkovács várja az érdeklõdõket,
továbbá lehetõsége nyílik mindenkinek vércukor, csontsûrûség,
koleszterinmérésre is.

2013 októberében 20 fõ részvételével gyalogtúra indul a
szomszédos bödei energiadombhoz.

2013 novemberében egészségügyi végzettségû szakember
közremûködésével balesetvédelmi és újraélesztési elõadást
szerveznek.

2013 decemberében plakát és rajzverseny várja a kicsiket,
sport egészség és betegségmegõrzés témában.

2014 januárjában második alkalommal egészségügyi vég-
zettségû szakember közremûködésével balesetvédelmi és új-
raélesztési elõadást tartanak.

2014 februárjában 5 alkalmas elsõsegély és újraélesztési
gyakorlati tréning várja az érdeklõdõket.

2014 márciusában a bazitai tévétoronyhoz szervezett gya-
logtúrával kívánják megmozgatni a falu lakosait.

2014 áprilisában második alkalommal rendeznek egészség-
napot a projekt keretében. a rendezvényen masszõr, gyógy-
tornász, dietetikus, bõrgyógyász, belgyógyász, csontkovács vár-
ja az érdeklõdõket, továbbá lehetõsége nyílik mindenkinek vér-
cukor, csontsûrûség, koleszterinmérésre is.

A program zárásaként májusban bicikli túra kerül megren-
dezésre a kávási borutakhoz.

A pályázat során olyan eszközöket tud beszerezni az önkor-
mányzat, melyek hosszú távon szolgálják a település lakóit.

Babosdöbréte Község Önkormányzata
Cím: 8983 Babosdöbréte, Petõfi S. utca 8
Telefon: +36-92-707562
E-mail: korjegyzoseg@babosdobrete.hu
Honlap: www.babosdobrete.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)
(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

A fürdõ nyitva naponta 9.00 - 20.00 óráig!


