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Emlékezés és fõhajtás

diákjainak mûsora színesít.
Ilyenkor a falu apraja-nagyja
versekkel és dalokkal eleveníti
fel a forradalmi hangulatot –
hallottuk Farkas Imréné polgármestertõl.

A dr. Papp Simon Általános Mûvelõdési Központban a
helyi iskola diákjai és pedagógusai ünnepi mûsorral készültek Kiss Rudolfné és Kincses
(Folytatás a 2. oldalon)

A gesztenye jegyében
Méltó mûsorral készültek.
A 20. századi Magyarország
meghatározó történelmi eseménye volt az 1956. október
23-án, fõvárosi diákok által kirobbantott forradalom, amely
napjainkig hatással van egyéni
és társadalmi életutakra, sorsokra egyaránt. Hazánk kisebb
és nagyobb közösségei, így

Gellénháza lakosai is ünnepi
percek keretében tisztelegtek
az akkori diktatúra ellen fellépõk emléke elõtt.
– Hagyomány településünkön az 56-os események felidézése, és az akkori forradalmárok elõtti fõhajtás, amelyet
minden esztendõben iskolánk

Józsa Tamás „fõzõmester” akcióban.
Nemeshetés Község Önkor- te meg a III. Nemeshetési Geszmányzata a Nemeshetésért tenye Fesztivált. A kedvelt õszi
Kulturális Munkacsoporttal csemege jegyében megtartott
(Folytatás a 2. oldalon)
karöltve, október 5-én rendez-

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu
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Falunap Babosdöbrétén
Szeptember hetedikén tartották a falunapot Babosdöbrétén.
Délelõtt a sport volt a
középpontban: labdarúgó-tornát rendeztek.
Kaczor Tamás polgármester falunapi megnyitó beszéde
után kulturális mûsorra került
sor a következõ fellépõkkel:

Kishottói Népdalkör, Albatrosz tánccsoport, Bödei Prücskök. Kovács Kata elõadása
gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt aktuális volt. A bödei
zumba csoport elõadása után
a Turul zenekar adott koncertet. A napot Forte-buli zárta.
A kísérõ programok keretében egész nap folyamatosan

Csillámtetoválásra is volt lehetõség.
várta az érdeklõdõket az ug- lott. Katonai bemutató és fegyrálóvár, a trambulin, s az ugráló verek kipróbálása tarkította a
kicsiknek. A nagysátorban csil- kínálatot, s kézi gravírozásra is
lámtetoválásra is lehetõség nyí- volt lehetõség.

A gesztenye jegyében
Megtelt a nagysátor a mûsorra.

Emlékezés és fõhajtás
(Folytatás az 1. oldalról)
Ildikó felkészítésével. Az emlékezésen résztvevõk a felsõs
diákok prózai elõadását hallgathatták meg, történelmi
múltunk e meghatározó szeletéhez köthetõ képek és filmzenék kíséretében, visszatekintve az 57 évvel ezelõtti sorsdöntõ megmozdulásokra.
A tanintézmény énekkara a
nemzetünkért áldozatot hozók
emlékére a Himnuszt, valamint a barokk zeneszerzõ,
Henry Purcell: Sárga levél címû mûvét adta elõ.
Az ünnepi percek a forradalmi múlthoz illõen a „Kitárom reszketõ karom” címû

Az emlékezés koszorúi…

dal eléneklésével folytatódtak,
„Szülöttidben csatlakozám, Te
hû s igaz valál hazám!” A „Szegény Magyarország”-ot Kiss
Ádám szólóénekével adta elõ
a kórus: ”Itt él, és benned látja
a reményt, szíve bármilyen nehéz-csak téged félt!” Végül a
diákok és a felnõttek együtt
énekelték el a Szózatot.
Ezt követõen a Hõsi emlékmûnél Gellénháza Község Önkormányzata, Gellénháza egyházközsége, a helyi Nyugdíjas
Klub, a Polgárõr Egyesület és a
Dr. Papp Simon Általános Iskola képviselõi helyezték el az
emlékezés koszorúit.
Török Irén

(Folytatás az 1. oldalról)
rendezvény – a kissé szomorkás idõ ellenére is – szép számú látogatót vonzott a község
központjába.
Amíg a színpadon széles
spektrumot felölelõ mûsor
pergett, a bográcsok felõl
ínycsiklandó illatok kavarogtak, sült a gesztenye, az

„alkalmi cukrászdában” a helyi asszonyok kínálták szívesen gesztenye alapú süteményeiket.
A gasztronómiai élvezetek
tárházából nem maradhatott ki
a murci és az újborok kínálata,
kóstolása sem, ami csak fokozta a jó hangulatot.
f.l.

„Dezsõ” és „Rebi”, a vendégvárók.

2013. október
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Csillagok az égrõl, ötletek az életmódról
Közösségi programok Teskándon
Októberben második hetében két érdekes program is
szép számmal vonzotta a teskándiakat. Az iskola újdonsült
igazgatója, Bánfalvi Péter szabadidejében a csillagászatnak
hódol, és felajánlotta, hogy a
település lakóit is megismerteti ezzel a tudománnyal. Október 10-én elsõ alkalommal
tartott csillagnézõ csütörtököt,
ahol az õszi csillagos égbolt
látnivalóit tekintették meg térhatású lézeres bemutató formájában a megjelentek. A Kemence-ház oldalára vetítve felismerhetõk voltak az olykor
távolinak tûnõ csillagképek,
így látható volt, hogy milyen
Amerikából, Európából, Afrikából, az Északi- vagy a Délisarkról a Göncölszekér, a Nyilas, a Skorpió, a Vénusz, a Dél
keresztje, az Esthajnalcsillag. A
sikerre való tekintettel a havonta zajló elõadássorozat november 14-én folytatódik, ak-

kor az „Emberiség helye a
csillagtérképen” lesz a téma.
Október 11-én az „Életmód
foglalkozások, komplex fejlesztõ foglalkozások kistelepüléseken” pályázat jegyében zajlott több hónapos program záró rendezvényét tartották. Pukánszky Éva, a Maxima Klub
elnökének vezetésével a rendelkezésre álló 200 órát beosztották, és a vállalkozó kedvû
hölgyek erõnlétet, életmódot
javító tornán, elõadásokon vettek részt. A heti foglalkozások
összekovácsolták a jelentkezõket, akik közül 24-en vettek át
elismerõ oklevelet.
– Februártól kezdve hétfõn
és szerdán esténként két-két
órát tornáztunk, havonta egyszer, pénteken életmódot formáló elõadásokat hallgattunk.
A meghívott szakemberek által
lélekgyógyászattal, spirituáléval, gyógynövényekkel, lakberendezéssel, táplálkozási taná-

Sokan a program után is folytatják a tornát.
csokkal, a záróórán paleolit
diétával ismerkedtünk, és több
alkalommal közösen fõztünk.
A résztvevõkbõl egy jó közösség alakult ki, akik úgy gondolják, hogy jól esik együtt mozogni és egészségesen táplálkozni. Többen elõtte nem is

mozogtak, most pedig sikerült
pár felesleges kilótól, rendszeres fájdalmaktól is megszabadulniuk – mesélte Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere, aki maga is részt vett a
programon.
Pataki Balázs

Egészségnap Babosdöbrétén
A szeptember hetedikén
megrendezett babosdöbrétei
egészségnapon az egészségügyi sátorban vérnyomásmérés, vércukormérés, egészségügyi teszt várta a látogatókat.
Dr. Petényi Ágnes bõrgyógyász vizsgálta meg a pácienseket és megfelelõ tanácsokat
adott nekik. Dr. Kovács Mónika belgyógyász, immunológus tanácsokkal látta el az érdeklõdõket a kijelölt helyen.
Németh Erzsébet hátmasszázsát is sokan igénybe vették.

Fülöp Zoltán okleveles biokertész a gyógynövényekkel és
tinktúrákkal ismertette meg az
érdeklõdõket.
Az újraélesztés, elsõsegély
elsajátítását a mentõállomás
dolgozói segítették. A meghívott elõadók rövid elõadásai után kezdõdtek meg a
szûrések.
Egészséges ételek kóstolójára is sor került a kihelyezett sátorban, itt további tanácsokat is kaptak az érdeklõdõk.

Az újraélesztés, elsõsegély elsajátításában a mentõállomás
dolgozói segédkeztek.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Közép-Zala

Egészséges ételeket is lehetett kóstolni.

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Rendhagyó emlékezés
2013. október 22-én, a koraesti órákban a teskándi Kemence-házban elsõsorban az
idõsebbek vettek részt az '56os megemlékezésen. A fiatalok
viszonylag kis számban képviseltették magukat, de annál
nagyobb érdeklõdéssel figyelték azoknak a beszámolóit,
akik személyesen is részesei
voltak a forradalom napjainak.
Tóth Istvánné, Teskánd
polgármestere mindenekelõtt
elmagyarázta a jelenlévõknek,
hogy az önkormányzat dolgozóival közösen döntöttek úgy,
hogy – szakítva az eddigi hagyományokkal – idén kötetlen
beszélgetés, személyes tapasztalatok elmesélésével emlékeznek az 57 évvel ezelõtt történtekre.
A polgármester a beszélgetés gondolatébresztõjeként
néhány, általa kigyûjtött érdekességet sorolt fel az egybegyûlteknek, mely események
természetesen mind 1956-ban
történtek. Horthy Miklós például utolsó, 88. születésnapját
ünnepelte a magyar kolónia
tagjaival. Ugyanebben az év-

ben volt Rajk Lászlónak és
társainak a temetése a fõvárosban. Szintén 1956-ban volt
földrengés Dunaharasztiban
és ugyanebben az évben, november 1-jén megalakult a
Magyar Szocialista Munkáspárt is. Viszonylag kevesen
tudják, hogy 57 évvel ezelõtt
november 18-án fél órán keresztül a magyar nemzeti lobogót tûzték ki New Yorkban
a Szabadság szoborra.
Az egybegyûltek kissé megilletõdötten kezdték el mesélni a saját emlékeiket, aztán lassanként egymást követték a
hol szomorkás, hol derûsebb
történetek.
A legidõsebbekben az egyik
legmélyebb nyomot az hagyta
az 56-os események kapcsán,
hogy nagyon sokan – fõként
fiatalok – hagyták el Teskándot
és távoztak külföldre. Emellett
a szinte minden korosztályból
elõtörõ szabadság utáni vágyat
említették a helyiek.
Volt, aki arra emlékezett,
hogy 1956 októberében a Kõolajipari Vállalatnál dolgoztak
4 mûszakban, s a délutánosok

Volt, akinek az emlékezés könnyeket csalt a szemébe.
már nem tudtak hazamenni,
ugyanis nem volt vonatközlekedés, így a munkahelyükön
töltötték az éjszakát. Másnaptól a kõolaj-finomítót már fegyveres õrökkel védték. Egyik
éjszaka belõttek a gyár egyik
épületébe, amit hadiüzemmé
nyilvánítottak – mesélte az
egyik résztvevõ. Volt, akit a
forradalom miatt csak fél évvel
késõbb vittek el katonának.
Akadt, aki arra emlékezett leginkább, hogy a kijárási tilalom
miatt a kihalt utcák milyen
félelmet és kétségbeesettséget
keltettek benne, s ez elkísérte

egészen a mai napig. Többen
megemlítették: elõször rendkívül furcsa volt számukra,
hogy – szintén a kijárási tilalom miatt – az emberek éjszaka dolgoztak, mert nappal
nem mertek.
A fiatalabbak közül többen
arra voltak kíváncsiak, hogy a
budapesti eseményekrõl miként
értesültek a zalaiak. Erre szinte
együtt felelték kórusban az 57
évvel ezelõtti esemény részesei, hogy a Szabad Európa Rádió minden szükséges információval ellátta õket.
Odonics Zsuppán Beáta

Hímeznek a nagylengyeli asszonyok Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület novemberben ismét megrendezi Zalaegerszegen a munkavédelmi Ki mit tud?-ot.
A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középiskolások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

Hetente találkoznak…
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodája
szervezésében valósult meg
Nagylengyelben a helyi asszonyok, lányok számára szervezett 60 órás hímzõ tanfolyam.
A fiatalok megtanulhatják, az
idõsebbek feleleveníthetik a
zalai fehérhímzés öltéseit,
alapjait.
A többhónapos tanfolyam
alatt a résztvevõk hetente találkoznak, és Domján Zsuzsanna vezetésével nyernek bebocsátást a hímzés rejtelmeibe.
Az ingyenes tanfolyam résztvevõi három kézimunkát készítenek a zárókiállításra, egy

zalai, egy Galga-menti motívumokkal ellátott darabot és egy
szabadon választottat. A program célja, hogy a helyi értékeket – mint a hímzési motívumvilág – fenntartsa, a fiatalok számára is megtanítsa. A
kézimunka nyugtató, relaxáló
hatású és egyben nagyon kreatív tevékenység azok számára,
akik szeretik végezni. Szeretnénk, ha az együtt töltött idõ
egy összetartó nõi közösséget
eredményezne, ahol a közös
alkotáson túl szó eshet minden nõket érintõ témáról,
problémáról.
B.L.

tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából valósul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.
A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a programról készített kiadványt.

5

Közép-Zala

2013. október

Lezárult a Katalizátor Program Nagylengyelben
Egy év hosszú idõ egy közösség életében is, rengeteg
minden történhet ennyi idõ
alatt. Gyermekek születhetnek,
fiatalok új iskolát kezdenek, új
barátságok alakulnak, szerelmek szövõdnek, csoportok közösséggé válnak. Nagylengyel
közösségi élete is jelentõs
változáson, mondhatjuk fejlõdésen ment keresztül az elmúlt egy évben, a Nagylengyelért Közalapítvány, a Fiatalok Lendületben Program
támogatásával megvalósított
Katalizátor programja segítségével.
A Katalizátor Program valóban, ahogy a szó jelentése („a
katalizátor a kémiában egy
olyan anyag, ami úgy gyorsít
föl, esetleg nagyságrendekkel,
egy kémiai reakciót, hogy õ
maga annak során nem használódik el”) és az eredeti célok is tükrözik, új impulzust
szeretett volna hozni a közösség életébe. Az egy év lezárultával ez sikerült.

A program négy területet
ölelt fel. A közösségi park,
strandröplabda pálya, gyógynövénykert kialakítása során
nagyon sok önkéntes munkát,
energiát fektetett bele a helyi
lakosság.
A helyi fiatalok és az alkotókedvû idõsebbek számtalan
kézmûves foglalkozáson vehettek részt ingyenesen. Megismerkedtünk a kosárfonással, a
nemezeléssel, az agyagozással,
a homokkép-készítéssel, a szalvétatechnikával, varrtunk, zsugorkáztunk, festettünk. Az alkotóközösség a Katalizátor
programon túl is folytatja tevékenységét, havi rendszerességgel találkozunk.
A program egyik legsikeresebb és legnagyobb népszerûségnek örvendõ eleme a Fakanál volt, melynek keretében
más népek (olasz, arab, amerikai) ételeivel, étkezési szokásaival ismerkedtünk meg, de
felelevenítettük a helyi recepteket pl.: prósza, gulyás, böjtös
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

Nagy sikerük volt a kézmûves foglalkozásoknak.
ételek. A tervezett kirándulásokat felváltotta a közös sportolás, melyet a fiatalok önállóan szerveztek a nyári napokon, minden este a frissen
felavatott sportpályán.
Nagylengyel minden háza
színes receptfüzetet kap, melyben a Fakanál receptjeit olvashatja, és bíztatunk mindenkit,
hogy próbálja ki, ami ízlett neki.
Az egy év alatt közel 30
program valósult meg. A közösség új, friss lendületet kapott. A program egyik mozgatórugója az alapítvány elnö-

ke, Dömötör Béla volt, akinek
lelkes munkája sokat tett a
folyamat sikeréhez.
Bízunk benne, hogy a falu
lakosságának lelkesedése nem
szûnik, mert Nagylengyel Község Önkormányzata sikeresen
pályázott európai uniós forrásokra, új pályázat indul a NagyEgészségprogram - Lengyelben
címmel, aminek keretében
kutatás, egészségterv-készítés,
sportfoglalkozások, elõadások,
bajnokságok, versenyek, tábor
vár a helyi lakosságra.
Borvári Lili
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Lemondás, önfegyelem, siker
Szanati József birkózó edzõ kitüntetése
Szanati József, az
1984-ben Zalaegerszegen született sportember nemrégiben kapta
meg a Zala Megye Ifjúsági Sportjáért díjat a
megye napján. Az elismerés kapcsán beszélgettünk vele.
Tulajdonképpen
minden túlzás nélkül
állíthatom, hogy szinte már a születésem
pillanatában eldõlt –
ha nem is tudatosan –,
hogy a sport szerves
részét képezi majd
egész életemnek. Édesapám (id. Szanati József – a szerk.) és nagybátyám, Szanati László szintén birkóztak.
Nagybátyám például
egészen a válogatottságig jutott a sportsi- Szanati József 29 évesen kapta a mekereket illetõen. Azóta gyei elismerést.
áttért a crossmotorozásra – kezdi a családból ho- el sorra nagy sikereket, amely
zott „fertõzöttség” részleteinek büszkeséggel tölti el egész csaismertetését Szanati József. – ládunkat.
Ezzel azonban még nem ért
Természetesen Szanati Jóvéget a családunk elkötele- zsef életében is volt olyan pilzettsége a birkózás iránt, hi- lanat, amikor azt mondta, hogy
szen testvérem, Ferenc szin- eddig tartott a birkózásért hotén birkózó, egyben testnevelõ zott valamennyi áldozat felváltanár Budapesten. Szanati lalása a részérõl és nem toSzabolcs unokatestvérem ma- vább! 13 éves korában, egy vergyar bajnok súlyemelõként ér senyre készülve míg a társai jó-

ízûen csemegézték a különféle
finomságokat az iskolai büfében és azon kívül, neki nagy
súlyfeleslegtõl kellett megszabadulnia rövid idõn belül.
Amikor melegben is dupla
vagy éppen tripla rétegû ruhában egymás után rótta az izzasztó köröket a futópályán és
a többi gyerek éppen pizzát
evett vagy hamburgerezett,
akkor úgy vélte, neki ez már
túl sok lemondás egy sportbéli
siker után. Aztán mégis átlendült a végsõ feladás pillanatán
és folytatta tovább az évekkel
korábban megkezdett kemény
munkát.
Aki birkózásra adja a fejét,
jó ha tudja, hogy az önfegyelem ennél a sportágánál még
hatványozottabban van jelen,
mint más jellegû sportok esetében. A versenyek elõtti fogyasztás (a súlycsoportokhoz
illõen) embert próbáló, több héten át tartó lemondással jár a
versenyzõ életében – mondja.
Szanati József a birkózás
mellett a tófeji „Kincskeresõ”
Általános Iskola testnevelõ tanára és egyben birkózó edzõ is
az intézményben. Öt éve tart
birkózó edzéseket tófeji és a
környéken élõ gyerekeknek.
Munkájának eredményességét
jól mutatja, hogy 2010-tõl már
a Kerámia SE bejegyzett bir-
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kózó szakosztályának edzõjeként dolgozhat.
Edzõi valamint testnevelõ
tanári ténykedésének köszönhetõen az azóta eltelt években
több tanítványa dobogós helyezéseket szerzett az országos
bajnokságon, illetve a diákolimpia országos döntõjében.
Mindezeken felül két versenyzõje is korosztálya legjobbja
lett 2011-ben. Testnevelõként
a birkózás mellett más sportágakban is eredményesen készítette fel diákjait a versenyekre.
Szanati József azt mondja:
Tófej és az iskola vezetésének
támogatása is kellett ahhoz,
hogy ezek az eredmények
megszülessenek.
A Zala Megyei Ifjúsági Sportjáért kapott kitüntetésre nem
számított, de nagyon jól esett
neki. Úgy fogalmazott: számára igazolás volt arra vonatkozóan, hogy megérte a gyermekkorban hozott sok áldozat,
emellett a felesége támogatása
és a kisfia türelme sem volt
hiába való, amikor a hétvégéket számtalanszor nem velük
töltötte, hanem versenyeken,
felkészüléseken. Az elismerés
a jövõben arra sarkallja, hogy a
megkezdett sikeres szakmai
munkát tovább folytassa és
reményei szerint egyre több
általa edzett gyermeknek szerezzen páratlan sikerélményt,
amikor egy-egy versenyen a
hõn áhított érmet a dobogón a
nyakába akasztják.
Odonics Zsuppán Beáta

A szeretet és a béke jegyében
Immár több mint húsz éve
annak, hogy szerte a világon
október elsején idõs embertársaink kerülnek a figyelem középpontjába. E korosztályt
érintõ jeles nap ünneplése a
gellénházi közösség õszi eseményeinek egyike volt e hónap kezdetén.
– Évente visszatérõ programunk az idõsek napja rendezvényünk. Idén közel 270 meghívót nyújtottunk át községünk 65 év feletti lakosainak,
egy-egy üdvözlõ kártya kíséretében. Fontosnak tartjuk a személyes találkozást, hiszen ilyen
módon közvetlenebb módon
történik az ünnepi percekre
való invitálás. Évrõl-évre a településen mûködõ civil szervezõdések egyike felel a vendéglátásért, a saját készítésû ételek
felszolgálásával, melyet idén a
Vajda József Népdalkör tagjai
vállalták fel – kaptuk a rövid tájékoztatást Farkas Imréné polgármestertõl.
A dr. Papp Simon Általános Mûvelõdési Központba
várták a szervezõk, a község

A kisdiákok dala a szeretetrõl és a béke fontosságáról szólt.
mûvészeti csoportjai, kisdiákjai a falu legidõsebb polgárait.
Az esti órákban az õsz színeit
viselõ teremben a megterített
asztalok köré gyûltek az ünnepeltek, majd Gellénháza polgármestere szólt hozzájuk. Beszédében utalt rá, milyen nagy
jelentõséggel bírnak azok az
átörökölt értékek, építõ jellegû kritikák, melyeket az ifjabb
nemzedéknek adnak át, támasz-

ként szolgálva a megélt hétköznap eseményeihez. Fontos,
hogy az év minden napján
beszélgetéssel, mosollyal ajándékozzuk meg õket, nem csak
e kiemelt órákban. Gondolatait a Tízparancsolatból idézve
zárta: „Atyádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú ideig élhess
azon a földön…”
„Árnyékáért becsülik a vén
fát” – jelezte a színpadon fel-

tüntetett közmondás. A falu
gyermek és felnõtt csoportjainak mûsorszámai követték
egymást, melyek az idõskorúak iránti szeretetet, megértést
és türelmet emelték ki. A gyermekek dalainak és az általuk
elõadott színdarab szövege
érintette a megbecsülés lényegét, a szeretet gyógyító erejét,
valamint a Föld békéjének fontosságát. A település további
mûvészeti közösségei, az Orchidea Kamarakórus és a helyi
iskola diákjaiból álló Galagonya Citera Együttes színvonalas összeállításai kínáltak feledhetetlen pillanatokat az ezüsthajúak számára.
Gellénháza Község Önkormányzatának szervezésében
zenés vacsorával és kötetlen
beszélgetéssel zárult az idõsek napja program, melyen a
tartalmas, szép gondolatok, a
kedves, alkalomhoz illõ dallamok sugallták, hogy az e
napon ünnepelt generáció a
társadalom értékes részét jelenti.
Török Irén
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Sportos programsorozat Hottón

mxm lakberendezés rovata

Egészséges életmódra nevelnek és „összehozzák” a helyieket

A túrazsákokból elõkerültek a szendvicsek és a frissítõk a
Szent Mihály kápolna tövében.
Hottó önkormányzata még berben elkezdõdtek. Heti egy
tavaly pályázatot adott be a alkalommal fitness aerobic
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre frissíti fel a helyben élõket
nevelõ és szemléletformáló (Pukánszky Éva vezetésével),
életmódprogramok – lokális de ezen kívül tollasozhatnak,
színterek tenderen – ismertet- bokszolhatnak, teniszezhetnek
te az elõzményeket Vincze Fe- és focizhatnak is a hottóiak –
sorolja a lehetõségeket a polrenc polgármester.
A pályázaton való sikeres gármester.
Nagyon népszerû a hottóiszereplésnek köszönhetõen 8
hónapon át különféle egész- ak körében – szintén a progségfejlesztõ rendezvényeket, ramsorozat keretében – a haösszejöveteleket szervezhetnek vonta egyszer megszervezett
a helyieknek, korosztálytól és túra. Az általában 20 km körüli
nemtõl függetlenül. Erre a cél- távolságokat hol gyalogosan,
ra mintegy 4.027.500 Ft vissza hol biciklivel teszik meg a
nem térítendõ támogatást résztvevõk.
2013. október 12-én (szomnyert el az önkormányzat.
Vincze Ferenc szerint: fel- baton) a zalaszentmihályfai
tétlenül fontosnak tartották, Szent Mihály kápolnához látohogy ilyen jellegû programso- gatott a túrázó csapat majd a
rozatra nyerjenek pénzt. Az ál- bödei energiadomb felé vették
taluk szervezett egészséges az irányt. Ezeken a közös teréletmódra szoktató foglalkozá- mészetjáró kalandozásokon többsok és szûrések elsõsorban a nyire 30 fõ körüli résztvevõ a
népbetegségnek számító szív- jellemzõ – mondta Vincze Feés érrendszeri megbetegedé- renc. A túrákon nemcsak a tersek visszaszorítását szolgálják.
mészet alaposabb megismeréA több mint féléves egész- se kerül elõtérbe, de a körségprogramok már szeptem- nyékhez kapcsolódó gyermek-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

kori élmények, jó hangulatú
beszélgetések szintén jellemzõek. Örvendetes az is, hogy a
túrázások állandó, aktív résztvevõinek életkora meglehetõsen széles skálán mozog, hiszen az alsó tagozatos diáktól a
nyugdíjasig minden korosztály
jól érzi magát a szabadtéri
programokon.
Vincze Ferenc elmondta
azt is: a múlt hónapban a kávási boronapincéket nézték
meg a túrázók, de szerveznek
hasonló természetjárást például a bazitai tévétoronyhoz is. A polgármester egyébként maga is rendszeresen járja az erdõket, hiszen évek
óta lelkes megszállottja a vadászatnak.
A hottói egészségre nevelõ
rendezvénysorozat része lesz
még többek között egy kicsiknek szánt rajz- és plakátverseny, ahol a gyerkõcök sport
és betegség témában alkothatnak. A következõ év januárjában pedig egészségnapot szerveznek Hottón, ahol egyebek
mellett masszõr, gyógytornász
és dietetikus foglalkozik a
résztvevõkkel, akik ezen a napon különféle szûrõvizsgálatokon is meggyõzõdhetnek saját
egészségi állapotukról – ismertette a polgármester.
A programokat a következõ
esztendõ márciusában egy
sportnap zárja, ahol a foci és
az ügyességi versenyek kapják
a fõszerepet egy egész napon
át. A egészséges életmódra nevelõ rendezvény szervezõi abban bíznak, hogy erre az eseményre már sok-sok fitt, rendszeresen sportoló és az étkezésére ügyelõ mozogni vágyó érkezik.
Odonics Zsuppán Beáta

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya...
Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalkozunk, ezért nekem szegezték
a kérdést: miért is van szükség lakberendezõre? Egy pillanatra meglepõdtem a kérdésen, majd eszembe jutott
Józsi, elmosolyodtam és elkezdtem a történetet:
– Van nekem egy barátom, Józsi, aki a testtartásának és a pocakjának köszönhetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a gatya. Pedig mindent megpróbált, járta az üzleteket, az olcsótól a méregdrágáig minden ruhát felpróbált, sikertelenül. Annyira elkeseredett, hogy az élettõl is elment a kedve. Egy szép napon az egyik barátja ajánlott
neki egy jó divattervezõt,
aki azért jó, mert varrni is
tud. Józsi hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egybõl levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amibõl Józsi könnyen tudott választani. Amint elkészült a ruha,
Józsi rezignált nyugalommal nézett a tükörbe. Biztos
volt benne, hogy ez is úgy
fog állni rajta, mint tehénen
a gatya.
De legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Józsinak
megjött az életkedve, és a
nõk is észrevették.
Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert különben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Az idõsek tisztelete és megbecsülése
A szépkorúakat köszöntötték Ormándlakon

A legkisebbek nagy szorgalommal készültek az ünnepségre.
Ötödik alkalommal rendezték meg Ormándlakon a helyben élõ idõskorúak köszöntését a település kultúrházában. Az alig több, mint 100 fõs
faluban a lakosság jelentõs része nyugdíjas korú, sokan közülük születésük óta Ormándlakon élnek. A november elsõ
vasárnapján tartott köszöntésen két tucatnyian várták közülük a meglepetés fellépéseket és a már megszokott közös ünneplést.
A színpadi elõadások elõtt
Méry Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.
Emlékeztetett arra, hogy az
idõsek napi megemlékezést 5

esztendõvel ezelõtt éppen azért
hívták életre, hogy a faluban
élõ nyugdíjas korúak közvetlenebbül találkozhassanak a
település felcseperedõ korú
lakóival. A polgármester szerint a generációs különbségek
nem szabhatnak gátat annak,
hogy egy adott településen belül rendszeres párbeszéd alakuljon ki a fiatalabbak és az
idõsebbek között és ne csupán
a napi rutinná vált köszönésekben, alkalmankénti találkozásokban merüljön ki az együttélés számukra.
Méry Zoltán elmondta: az
idei nyugdíjas köszöntõre nagyon lelkesen készültek a leg-

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!
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kisebbek, akik a nagylengyeli
oviba járnak. Hozzátette még
azt is: nagy örömükre szolgált,
hogy a szomszédos Petrikeresztúr színjátszó körének tagjai szintén örömmel vették a
meghívásukat és kimondottan
erre az ünnepségre állították
össze produkciójukat az ormándlaki idõskorúak tiszteletére.
A polgármester felhívta a
jelenlévõk figyelmét arra is,
hogy ebben az évben még két
rendezvényen várják szeretettel a falu lakosságát. Az önkormányzat idén is megrendezi a
szokásos Mikulás-ünnepségét
december 6-án és ezen hónap
második felében közös karácsonyi ünnepséget is szerveznek, ahol a település minden
lakója külön ajándékcsomagot
kap,mint ahogy ez már évek
óta szokás Ormándlakon.
Méry Zoltán köszöntõje
után az óvodásokat – a kollégáival közösen – felkészítõ

Gyõrfi Lívia vezetõóvónõ köszöntötte a megjelenteket, aki
elsõsorban azt hangsúlyozta,
hogy a fellépõ lurkók egytõlegyig ormándlakiak és még a
legkisebbek is nagy buzgalommal gyakoroltak az ünnepi
mûsorra. Az ovisok õszi verses,
táncos és énekes produkciója
nagy sikert aratott a közönség
körében, csakúgy mint a petrikeresztúri színjátszók zenés és
prózai elõadása is. A fellépéseket követõen az ormándlaki
ovisok egy emlékkártyával
ajándékozták meg a jelenlévõ
nyugdíjasokat.
Az ormándlaki idõskorúak
köszöntésére szervezett rendezvény zárásaként vacsorával,
süteményekkel vendégelték meg
a helyieket, akik a jóízû falatozást követõen még órákon
át beszélgettek, régi történeteket meséltek fiataloknak és
idõsebbeknek egyaránt.
Odonics Zsuppán Beáta
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Jógaórák a vasárnapi ebédfõzés elõtt
Monique és férje nyugalomra leltek Gombosszegen
Kicsiny falu Gombosszeg,
de az apró közösség hölgyei itt
is megtalálják a kikapcsolódás,
alakformálás módját. A településen élõ német házaspár hölgy
tagja vezetésével már 2 éve
jógaórákkal kapcsolódnak ki a
vasárnapi ebéd fõzése elõtt.
– Több mint harminc éve
foglalkozom jógával, de mellette szeretek aerobicozni, búvárkodni, vitorlázni is. A jógatanfolyamot Indiában egy igazi
gurunál végeztem, Malajziában
is adtam jógaórákat, s most az
itteni kis közösséget segítem
tapasztalataimmal. Ezek a gyakorlatok a testnek elsõsorban
rugalmasságot adnak, s megtanítanak uralni a testünket. Sok
mindent uralhatunk a Földön,
sok dolgot nem, de a testünk a
mienk, amit életünk végéig
uralnunk kell. A szellemünket,
a testünket és a lelkünket
tartsuk egyensúlyban! Amikor
egyensúly van, akkor rájövünk,
hogy nincs is szükségünk
annyi mindenre. Sokan csak a
külsõségekkel
foglalkoznak,
evés, ivás, autók, és nem veszik

észre, hogy mennyi szép dolog
van a világon. Felhalmozhatunk akármekkora vagyont, az
egész nem ér semmit, ha nem
uraljuk a testünket – árulja el
az órát követõen Monique
Richert, aki férjével elõször
1997-ben Amszterdamból érkezve vett házat Gombosszegen, de 2000-ben elmentek és
2009-ben tértek vissza. Az
utóbbi négy évben teljesen
berendezkedtek a településen,
saját fogyasztásra zöldséget,
gyümölcsöt, gyógynövényeket
termesztenek. Az egészséges
életmód jegyében mértékletesen esznek.
– Távollétünk alatt bejártuk
a világot, s közben dolgoztunk.
Sok helyen voltunk, télen kicsit hideg van itt, de az egyik
legszebb ország Magyarország.
Gombosszegen most nyugalomra leltünk, amennyi idõt lehet, itt töltünk. Az itteni emberek nyugodtan élnek, és nagyon tetszik, hogy nem keresnek a másikban hibát. Van egy
közösség, amely a falu magját
adja, de ünnepek idején min-

Monique (a képen középen): – A jóga segít megismerni a
szervezetünket.
denki együtt van itt. A mindennapokban sokat sportolunk,
ötezer négyzetméteres területünkön gazdálkodunk, festegetünk, szobrot készítünk és zenélünk. Szép dombos táj az
itteni, melyrõl már sok szép
fotót készítettünk és majd festõvászonon is megörökítjük. –
tette hozzá Monique, aki fiatal
korában modellként, késõbb

búvároktatóként, s nyomdában
is dolgozott. Külföldön angolul, spanyolul értették meg magukat, a magyar nyelvet pedig
a helyi idõsek tájszólásával tanulgatja, így a pestiek beszéde
furcsának is tûnik. A megspórolt pénzükbõl jutottak el a világ több pontjára, végül Gombosszegen telepedtek le.
Pataki Balázs

A Gumiflex Kft. Zalaegerszegen

Ünnepélyes keretek között avatták fel a Gumiflex Kft. új telephelyét.
Az 1991-ben székesfehérvári székhellyel alakult, gumiabroncsok kis- és nagykereskedelmi forgalmazásával foglalkozó Gumiflex Kft. e régióban, Zalaegerszeget választva
nyitotta meg október 30-án új
telephelyét. A rendezvényen
részt vett Rábai Dániel, a Continental Hungaria Kft. ügy-

vezetõje, Varga Gábor, a Gumiflex Kft. ügyvezetõje, valamint Gyutai Csaba polgármester.
A Gumiflex Kft. a világ
egyik vezetõ és nemzetközileg
is elismert autóipari beszállítójaként nyilvántartott Continental magyarországi stratégiai
partnerei közé tartozik. Gumi-

abroncsok, tömlõk, valamint
védõszalagok és egyéb gumiszereléshez tartozó segédanyagok, a személyautóra, kisteherautóra, terepjáróra, tehergépkocsira, mezõgazdasági és ipari gépekre való gumik, felnik
értékesítését végzi.
A székesfehérvári székhelyû Gumiflex Kft. Budapest és
Pécs után most Zalaegerszegen nyitott telephelyet. Ezt
örömmel üdvözölte a város
polgármestere, Gyutai Csaba.
Beszédében rávilágított, hogy
a városnak nem éppen szerencsés a logisztikai pozíciója, de
az említett szektor mégis jól
mûködik, hiszen a fuvarozással
foglalkozó vállalkozások közel
1 milliárd forinttal bõvítik a
megyeszékhely bevételét. Zalaegerszeg kedvezõ globális el-

helyezkedésének, fejlett autóforgalmi és közlekedésgépészeti oktatásának köszönhetõen a közlekedési szektor jelentõs erõvel bír, így e beruházás
létjogosultsága is helyén való.
Varga Gábor, a kft. ügyvezetõje büszke arra, hogy a gazdasági válság ideje alatt is fejlõdni tudott a vállalkozás, és a
folyamatos bõvítés jellemzi.
Mint mondta, Zalaegerszeg jól
megközelíthetõ, mezõgazdaságban és iparban fejlett régióban helyezkedik el, ahol e
fejlesztéssel tervük szerint az
elsõ évben 130 millió, a késõbbiekben 300 millió forintos
árbevételt szeretnének elérni a
20 millió forintos beruházással épült 600 négyzetméteres
csarnokban.
Török Irén

www.zalatajkiado.hu
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Én is ügyes vagyok!

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg az ovisok kulturális bemutatóját.
Ezzel a címmel rendeztek
elsõ alkalommal játékos Ki mit
tud? vetélkedõt a teskándi
óvodában, hagyományteremtõ szándékkal. Az intézmény
tornatermében 2013. október
22-én délelõtt izgatott és megilletõdött gyerkõcök várták a
többi nebuló bemutatkozását
és természetesen a saját szereplésüket.
Lõczi Tamásné, a teskándi
Csukás István Óvoda Bölcsõde
és Tanuszoda vezetõje lapunknak elmondta: a nyári nevelési
értekezleten vetették fel az intézmény dolgozói, hogy rendezzenek egy olyan kulturális
bemutatkozást a helyi gyerekeknek és a környékbeli ovisoknak, ahol megcsillanthatják
tudásukat egyebek mellett
ének, próza és mesejáték kategóriákban. Az õszi idõszakban
sokkal többször kénytelenek
az idõjárás miatt a napjaikat
zárt térben tölteni a gyerekek
és az ilyen jellegû programoknak mindig örülnek –
fogalmazott a óvoda vezetõje.
A teskándi ovisok mellett
az elsõ ki mit tud?-on a becsvölgyei és a csonkahegyháti
gyerkõcök is bemutatkoztak. A
rendezvény sikerén felbuzdulva az intézmény dolgozói már
most tervezik, hogy a programra a következõ alkalommal
még több intézmény ovisait
hívják majd szerepelni. Az elsõ
óvodás vetélkedõn több, mint
80 gyermek lépett a közönség
elé, akik szintén többnyire a
legkisebbekbõl álltak. A kedves és szórakoztató produkció-

kat vendégként kísérte figyelemmel Tóth Istvánné, Teskánd polgármestere is.
Teskándon egyébként 1977
óta van óvodai nevelés. A mostani új épületbe 2005-be költözhettek be a gyermekek és a
nevelõk.
Jelenleg – a fogyatkozó
gyermeklétszám ellenére – 98
ovis jár a település intézményébe – mondta Lõczi Tamásné. A kicsik nevelésében
és fejlesztésében 13 fõs személyzet vesz részt, melybõl 9en óvónõként dolgoznak a teskándi komplexumban.
A bölcsõdébe a maximálisan felvehetõ 14 fõ jár, továbbá a tanuszoda adta lehetõségeket is teljes mértékben igyekeznek kihasználni. Többek
között a babaúszás, az úszásoktatás és az auqafitness mellett
szauna is található a létesítményben, így a gyermekeken
túl a felnõttek is rendszeresen
látogathatják az uszodát. Természetesen nemcsak a helybeliek pancsolnak vagy sportolnak szívesen a teskándi medencében, de a megyeszékhelyrõl és a környezõ településekrõl is szép számmal akadnak rendszeres látogatóik.
A teskándi óvodába mintegy 14 településrõl járnak
gyermekek, akiknek szülei az
uszodát ugyanúgy vonzó tényezõként említik az intézményválasztással kapcsolatban, mint
a családias környezetet és a
modern épület nyújtotta komfortos körülményeket.
Zsuppán Beáta

Hónaptól hónapig…

Közép-Zala
kö zéleti

havilap

IX. évfolyam 2012 . február

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Regionális Fejlesztési Stratégia
A Zala Megyei Közgyûlés 2013. október 24-én tartott
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, amelyben a
Parlament elé terjesztett 2014. évi költségvetés tervezetet alapul véve az elõzõ évivel azonos összegû központi költségvetési támogatással számol.
Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke elmondta: a Zala Megyei Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy alapos
elõkészítõ munkát követõen a 2014-2020. közötti uniós
ciklusban a lehetõ legtöbb közösségi forrás megszerzésére
teremtsen lehetõséget a megyében mûködõ szervezetek és
vállalkozások számára. A közgyûlés az ülésen tájékoztatást
kapott arról a felkészülést szolgáló, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinálásával, s az érintett megyei önkormányzatok stratégiai partnerségével megvalósuló
osztrák-magyar projektrõl, amelynek keretében idén már
elkészült a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Stratégia,
november 30-ig pedig kidolgozásra kerülnek a Közös OsztrákMagyar Határon Átnyúló Regionális Fejlesztési Stratégiai
Irányelvek, 2014. augusztus végére pedig az ezek alapján beazonosított együttmûködési területekre kidolgozott stratégiai
projektek.
Kiemelte, hogy a már elkészült Regionális Fejlesztési
Stratégia, valamint a most készülõ Irányelvek is tartalmazzák a
legfontosabb megyei fejlesztési célokat, azaz a foglalkoztatás
bõvítését és társadalmi kohéziót, amely rugalmas képzési
rendszert, a fiatalok elvándorlásának mérséklését, s a szegénység kezelésére vonatkozó integrált programokat foglal
magában; valamint jól mûködõ, fejlett gazdaság kialakítását,
amely piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztését, innovációs centrumok létrehozását és a KKV-k aktivitásának élénkítését takarja; illetve egy élhetõ Zala megye kialakulását,
melyhez szükség van a közlekedési feltételek javítására, korszerû intézményi struktúra kialakítására, valamint a környezetbiztonság javítására.
A nemzetgazdaság egyik alappillérét jelentõ KKV szektor
erõsítése kulcsfontosságú térségünk jövõbeli fejlõdése és a
munkahelyteremtés szempontjából. A következõ sikeres
vállalkozói generáció megteremtését, a fiatal vállalkozók segítését, támogatását tûzte ki célul a közgyûlésen bemutatkozott
szervezet, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ),
amely bemutatta azt az Európában egyedülálló, az Új Széchenyi Terv keretében megnyílt két komponensbõl álló pályázati
lehetõséget, melynek révén térítésmentes vállalkozói képzéseket követõen, üzleti szaktanácsadás és mentorálás igénybevételének lehetõségével közel 5 milliárd forintos keretösszegbõl körülbelül 1500 induló vállalkozás támogatása várható – tette hozzá Manninger Jenõ.
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Humorba fojtva Útfelújítások kezdõdnek
Rajz: Farkas László
Talány...

– Maga sem érti, Kovácsné, hogy a Bajnai szerint miért
rossz nekünk ez a folyamatos rezsicsökkentés?

Változnak az idõk...

– Nem akarom cikizni, vezérigazgató úr, de alapszervi
párttitkár korában egészen másképp vélekedett a társadalmi
viszonyokról...

A vezér után

A kivitelezõi szerzõdések
aláírása után napokon belül
megindulnak a munkaterület
átadások a nyomvályúk és
felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó programban. A 33 milliárd forintos
keretösszegû beavatkozások
elsõ ütemében minden megyében még idén megjelennek a munkagépek – mondta
el Manninger Jenõ, Zala megyei útügyi biztos.
Az elmúlt évtized az alulfinanszírozás és a kedvezõtlen, szélsõséges idõjárás miatt
a hazai útállapotok súlyos leromlását hozta magával, ezért
most a kormány arra törekszik, hogy a szükséges források elõteremtésével középtávon elvégezze a hálózat rendbetételét.
– A legégetõbb problémák
kezelésére egy nyomvályúk
és felületi egyenetlenségek
megszüntetését célzó országos útfelújítási programot indítottunk, s az ennek keretében elvégzendõ javítások országosan összesen 287 kritikus állapotú szakaszon, több
mint 520 kilométeren javítják majd tartósan az útállapotokat. A teljes hossz mintegy kétötödét teszik ki a fõúti, a fennmaradó háromötödöt pedig a mellékúti szakaszok – mondta Manninger Jenõ.
Az útügyi biztos kiemelte,
hogy több szempontot is
mérlegeltek, amikor kiválasztották a Magyar Közút által
javasolt legrosszabb állapotú
zalai útszakaszok közül azokat, amelyeken most elvégzik
a felújítási munkálatokat, így
például figyelembe vették a
forgalom nagyságát, a korábbi idõszakra vonatkozó helyi
jelzéseket, valamint ügyeltek az
arányos területi eloszlásra is.
Mindezek alapján Zalában
1,8 milliárd forintos keret-

összegbõl az alábbi útszakaszokat újítják fel összesen
közel 19 km hosszban:
Szenterzsébethegy I. bekötõút
Kerkakutas bekötõút
Letenye-Bázakerettye összekötõ út
Mumor-Lentikápolna összekötõ út
Lepsény - Balatonfüred - Keszthely (92+253 kezdõ km
szelvénytõl a 94+340 végszelvényig)
Becsehely-Bak összekötõ út
Bak-Páka összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Lentikápolna - Kerkabarabás
összekötõ út
Karmacs-Jánosháza összekötõ út
Manninger Jenõ elmondta, hogy a felújítások legkésõbb jövõ tavasszal befejezõdnek minden szakaszon,
így azokon is, amelyeken már
csak 2014-ben indulhat meg
a kivitelezés. A tervezett fejlesztések a közlekedésbiztonság és térségi elérhetõség javítását, a fenntarthatóságot
szolgálják az adott helyszínen
leghatékonyabban alkalmazható technológiai megoldással.
A fejlesztési tárca jóváhagyásával összesen több mint
1200 kilométeren végeznek
el idén és a jövõ év elsõ felében az útállapotok tartós javulását eredményezõ beavatkozásokat az országos közúthálózaton – zárta szavait a
zalai útügyi biztos.
Vigh László országgyûlési
képviselõ kiemelte: örül annak, hogy Zalaegerszeg környékén is elindul az útfelújítás, elsõként a Szenterzsébethegy I. bekötõúton, amelynek rossz állapota már régóta problémát jelent az ott
élõknek.

Közép-Zala

– Alighanem be kell szereznünk egy gázrezsót, mert
Gyurcsány szerint az uram hideg és langyos...
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
2013. november 1-tõl a

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

Helyi termelõk és vásárlók figyelem!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2013 novemberétõl minden hónap harmadik szombatján
13,00 órától megrendezésre kerül a Nagypáli Helyi Piac
a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma mellett.
A termelõk között megtalálható lesz:
tojásos, füstölt húskészítményes, mézes, zöldséges,
gyümölcsös stb.
Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli termelõket és
természetesen a vásárlókat is.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az akció a készlet erejéig tart!

