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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 000 Ft(3-14 éves korig)

„Szép Zalában születtem…”
– csendült fel a
népdalgyûjtésébõl származó
dalok egyikeként a

termében.
Ezen mûvészeti ág iránt érdek-
lõdõ helyiek, vendég népdal-
körösök, kicsik és nagyok, köz-
tük e körben is szeretettel em-
legetett

fogadták el a szíves invitá-
lást. A település negyedszáza-
dos fennállását ünneplõ cso-
portja, a

zsúfolásig megtelt terem-
ben kezdte meg jubileumi
mûsorát.

Az értékes népdalok sorá-
ból egyre-másra hangzottak fel
a dallamok:„Sej a Csertának…”
/Által mennék én a Kerkán…”

Közben a kivetítõn az Arany
Páva díjas népdalkör több év-
tizedes pályafutásának feleme-
lõ pillanatai tárultak elénk.

A felnõtt elõadók mellett a
község iskolásai gyermekda-
lokkal köszöntötték az ünne-
pelteket: „Járom, járom az Or-
bánok háza alját…” A népdalo-

Vajda József

gellénházi
dr. Papp Simon Általános Mû-
velõdési Központ

Józsi bácsi családtag-
jai

Vajda József Népdal-
kör

Huszonöt éve dalolnak
sok leszármazottjai moldvai
dallamokkal, míg a „táncoslá-
bú” gellénházi asszonyok gal-
gamenti tánccal járultak hozzá
a rendezvény színvonalához.

A 25 éves népdalkör mûvé-
szeti vezetõje,

szerte a megyé-
ben dalkörök munkáját egyen-
geti a hagyományõrzés jegyé-
ben. E csoportok a jeles napra
húsvét ünnepéhez kapcsolód-
va hozták el dalcsokraikat. Így
a németfalusi

, a zalaszentiváni
, a ságodi

és a ,
valamint a
Zalabesenyõbõl és az

Szí-
nes, játékos elõadásukkal meg-
elevenedtek a népszokások, a
locsolkodás és a tojásfestés, a
húsvétot követõ néphagyo-
mányõrzõ játék, a komatálazás,
kiszebáb táncoltatás, vagyis a
tavaszvárás pillanatai, majd kö-
zösen felvidéki népdalok gyûj-
tésébõl válogatva daloltak. A
délutáni kulturális program so-

Kulcsárné Csej-
tei Mariann

Vadvirág Nép-
dalkör Tõzike
Népdalkör Gyöngy-
virág Sárhidai Dalkör

Szivárvány Dalkör
Apáczai

Csere János Mûvelõdési Köz-
pont Nyugdíjas Dalköre.

kak által várt mûsorszáma a
Vajda József gyûjtése és útmu-
tatása alapján színpadra állított
Göcseji lakodalmas volt, szín-
padi játék formájában.

Az élõ zene kíséretében vo-
nuló násznép, a võlegény fel-

vezetése, a leánykérés forté-
lyai, a võfény köszöntõ szavai,
a menyasszony öltöztetése és a
menyecsketánc mozzanatai ele-
venedtek meg a hálás nézõk
elõtt.

Lakodalom a hagyományõrzés jegyében.
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Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a választóknak,
önkénteseinknek, munkatársainknak, támogatóinknak azért,
hogy 2014. április 6.-án a választási szövetség –
2010 után másodszor – ismét kétharmados többséget szerzett a
Parlamentben.

Tisztelettel:

országgyûlési képviselõ

Fidesz-KDNP

Manninger Jenõ

Köszönet a választóknak, támogatóknak
Az egészségre nevelõ és

szemléletformáló életmód-
programok keretében gyógy-
növénytúrát tartottak

, április utolsó hétvégéjén.
A rendezvény része annak a
hónapokon át tartó program-
sorozatnak, amelyre uniós for-
rást nyert a helyi önkormányzat.

fõszer-
vezõ lapunkat arról tájékoztat-
ta, hogy a több eseménybõl
álló sorozat elsõ olyan állomá-
sához értek, amely túra kereté-
ben mutatja be a résztvevõk-
nek a tematikusan választott
ismeretanyagot.

A gyógynövények bemuta-
tásának természetben történõ
módszere rávilágított arra, hogy
mennyi olyan hasznos növény
van – akár a teskándiak kör-
nyezetében is – amelyeket a
hétköznapokon elkerülünk és
csupán gazként tekintünk rá-
juk, közben számos jótékony
hatással bírnak.

Teskán-
don

Salamon Ferencné

Fûben, fában orvosság
A résztvevõk rácsodálkoz-

tak arra, hogy például a
a termése mel-

lett a levele is kiváló tea alap-
anyag annak leszárítása után.
Nagyon magas a C-vitamin tar-
talma és számos fontos ásványi
anyagot tartalmaz – mesélte
Salamon Ferencné.

Ugyancsak meglepetést oko-
zott a szirmának
gyógyító ereje, valamint a szé-
les levelû útifû teaként fõzé-
sének jótékony hatásának is-
mertetése.

Az elsõ teskándi gyógynö-
vény túrán csaknem húsz ér-
deklõdõ vett részt. Salamon
Ferencné fõszervezõ hozzátet-
te: nem tartják elképzelhetet-
lennek azt, hogy a jövõben egy
több elõadásból álló sorozatot
indítanak a gyógyító növények
minél szélesebb körben tör-
ténõ megismertetésérõl Tes-
kándon.

vad-
cseresznyének

babarózsa

Zsuppán Beáta

Hasznos információkat szereztek.

Fotó: Darabos RóbertFotó: Darabos Róbert

A jubileumi összejövetel al-
kalmával a Vajda József Nép-
dalkör sokéves sikeres munká-
ját az önkormányzat nevében a
község polgármestere,

, 50 000 forintos támo-
gatással ismerte el. A Vajda-csa-
lád nevében elhangzott köszö-
nõ szavak, édesapjuk szerte-
ágazó kutatómunkájának mél-
tó képviselõihez szóltak. A
nagymúltú

tagja, ,
majd a helyi mûvelõdési ház
egykori igazgatója,
üdvözölte a népdalosokat. A
vendégfellépõ csoportok sza-
vai hangsúlyozták a Vajda Jó-
zsef Népdalkör példaértékû
munkáját, és köszönetüket
fejezték ki Kulcsárné Csejtei
Marianntól kapott szakmai út-
mutatásért. A népdalkör egye-
sületi vezetõje,

összegezte az együtt

Farkas
Imréné

KISZÖV Táncegyüt-
tes Vargovics Beáta

Kiss Csaba

Vizlendvai
László

átélt sikeres éveket, érintve a
férfikar munkáját és a megélt
szép eredményeket.

A mûsorszámok zárásaként
„A zalai zölderdõben” címû
dallal emlékeztek azokról, akik
e meghitt, értékteremtõ mun-
kában nem tudnak már részt
venni.

– Boldog és büszke vagyok
a csoportra, fél életem köztük
töltöttem. Fontosnak tartom a
hagyományok õrzését, ápolá-
sát, e téren szeretnék mind
jobban kiteljesedni, és tovább-
ra is részese lenni a népdalkör
életének. A mögöttünk álló hu-
szonöt év pedig örömet és sok
munkát adott számomra, amely-
nek eredménye a mai ünnep is
– fûzte hozzá meghatottan a
sikeres pillanatokhoz a Mû-
vészeti Nívódíjas Kulcsárné
Csejtei Mariann.

A 25 éves népdalkör baráti
beszélgetésre és vendéglátásra

Huszonöt éve dalolnak

A vidám lakodalmas menet vonulása.

hívta azokat, akik e szép nap
megtisztelték jelenlétükkel a
helyi és más tájegységekre
jellemzõ népdalok, valamint

hagyományõrzõ népi játékok,
szokások felélesztésével gazda-
gított tavaszi rendezvényt.

Török Irén
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Babosdöbrétén tavaly a
Leader-program keretén belül
nyertek pályázatot lovasnap
megrendezésére, melyet az idõ
szûke miatt idén április 26-án
a szabadidõközpont környé-
kén rendeztek meg. Az egész
napot kitöltõ program reggel
csikós ébresztéssel kezdõdött,
s környékbõl odasereglõ láto-
gatók a magyar történelem
minden részletébõl láthattak
egy-egy mozzanatot. A temati-
ka természetesen a lovak köré
épült, így lovas íjászat és hu-
szárbemutató egyaránt szere-
pelt a programban, és délelõtt

Történelmi idõutazás lovakkal, agarakkal, sólymokkal
Hagyományteremtõ lovasnap Babosdöbrétén

a nomádok szállását, a jurtát is
felállították.

– A környék több települé-
sén tartanak lovakat, így jött a
lovasfesztivál ötlete, melyet már
tavaly elkezdtük szervezni. A
program megrendezésével sze-
retnénk hagyományt teremte-
ni, s reméljük a visszajelzések
is megerõsítenek bennünket
ebben. Jövõre kirakodó és kéz-
mûves vásárral kibõvülve már
nagyobb fesztivált szeretnénk
tartani. A rendezvényt próbál-
tuk úgy összeállítani, hogy fõ-
ként a térségben élõk mutat-
ják be az egyes programokat –

érvelt a programválasztás mel-
lett Babos-
döbréte polgármestere.

A délutáni programok
egyik látványos eleme volt a
solymászbemutató, ahol az ér-
deklõdõk az Alföldrõl érkezett

mestersoly-
mász és felesége segítségével
különbözõ ragadozó madarak-
kal találkozhattak. A focipályát
a csodálkozó tekintetek mel-
lett indiai és afrikai uhu, harris
héja, lanner sólyom és szirti
sas is berepülte, a bemutató
alatt az érdeklõdõk megismer-
ték a madarak táplálkozását,

Kaczor Tamás,

Gasztonyi Dániel

életmódját és a gyerekek végül
kisbaglyokat is simogattak.

A rendezvény folytatása-
ként – a magyar történelem-
hez szintén kapcsolódva – a
Bödérõl érkezett
és barátai tartottak agárfuttatást.
Koraeste a kör-
nyékhez sokáig köthetõ pálos
rendrõl tartott érdekes elõadást.
A színes program esti tábortûz
mellett sámándob elõadással,
batyus sütögetéssel zárult.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Tóth Zoltán

Szántai Lajos

Pataki Balázs

A gyerekek örök barátságot kötöttek a lovakkal. Sokan érdeklõdtek a solymászbemutató iránt.

2014. április 12-én eljött a

ideje, így

borosgazdái mér-
ték össze szaktudásuk eredmé-
nyét, és a zsûrire bízták egész
éves munkájuk minõsítését. Az
idei évben a zsûri véleménye
szerint a szõlõk megértek,
egyes esetekben túlértek, a
cukorfokok alapján jó évnek
mondható, de a savak több
fajtánál a szüretre már lecsök-
kentek és a februári hidegek
további jelentõs savcsökkenést
eredményeztek. A fehérborok
esetében sok mintánál érez-
hetõ volt a cukormaradvány és
mellette a savhiány (vékonyak-
rövidek voltak) a tisztulási fo-
lyamatok is elmaradtak, opá-
losak voltak.

Több minta a késõn elvég-
zett kénezés miatt oxidált, le-
vegõs volt és a frissen (bor-
versenyre készülés) fejtett bo-

III. Válicka-völgyi bormustra
Bak, Baktüttõs, Boc-

földe, Tófej, Söjtör, Puszta-
szentlászló

Válicka-völgyi bormustra Tófejen
roknál a magas kénszint volt
jellemzõ.

Vörösborok esetén a legna-
gyobb problémát a kádon er-
jesztés során nem megfelelõ
idõben történõ kevergetés
(csömöszölés) miatt kialakult
oxidáció és a szüretkor beke-
rült esetsav okozta és a sokáig
seprõn tartott boroknál 2-3
esetben a záptojás szag (kén-
hidrogén) volt érezhetõ.

Összességében a gazdák az
elõzõ évekhez hasonló módon
végezték a mûveleteket, de a
múlt év több odafigyelést igé-
nyelt, fõleg a szüretkor és a
borkészítésnél is.

Néhány bor (ezek az arany
minõsítésûek) szép, gondos
munkát és a bor szeretetét tük-
rözte. Másik eredmény, hogy a
gazdák mindig szép számban
jelennek meg és a javító szán-
dékú kritikát egyre többen el-
fogadják és a borok minõsé-
gén is észrevehetõ.

A III. Válicka-völgyi bor-
mustrán 48 minta került le-
adásra, melybõl az alábbi ered-
mények születettek:

Fehérborok: arany: 9 (
- Bak,

- Söjtör, -
Bak, - Söjtör,

- Bak,

Ba-
logh Elemér Bõcskei
Tibor Horváth Antal

Horváth János ifj.
Horváth Antal Kámán

Péter Soós István
Révész Zsolt

Léránt Viktória

-Bak, 2 minta,
- Söjtör, - Baktüttõs).
Ezüst: 22, bronz: 6 minta. Rozé:
ezüst: 1, bronz: 1 minta. Vörös-
borok: ezüst: 8, bronz: 1 minta.

A Válicka-völgye bora 2014
címet ifj. Horváth Antal Irsai
Olivér bora érdemelte ki.

Idén is nagy sikere volt a rendezvénynek.
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A márciusi
programok egyike az immár
hagyománnyá vált tavaszváró.
E rendezvény alkalmával ki-
csik és nagyok együtt készül-
tek zenés, táncos, verses pro-
dukcióikkal, a tavaszi díszbe
öltöztetett terem falai között.
Az elõtérben zsákbamacska és

nagylengyeli

Jótékonysági tavaszköszöntõ
Közösségformálás, szeretet és vigadalom

tombola vételére nyílt lehetõ-
ség, amely minden eszten-
dõben népszerû része az
össznépi kikeletköszöntõ ese-
ménynek.

A tavaszhívogató órákat a
település óvodavezetõje,

nyitotta meg, aki kö-
szöntõ szavaival érintette a

Gyõr-
fi Lívia

lelkes készülõdés mozzanatait,
a szereplõk lázas munkáját, az
együttjátszás örömét. Köszö-
netét fejezte ki a pedagógusok-
nak és a szülõknek támogatá-
sukért, szervezõi tevékenysé-
gükért, amely magába foglalta
a mûsorszámok összeállítását,
és azokban való részvételüket
is. Az intézményvezetõ hang-
súlyozta, hogy alapítvány híján,
tavaszi produkciók sorával ké-
szültek, melynek bevétele a
község óvodájának javát szol-
gálja. Az ily módon befolyt
pénz a kicsik számára külön-
bözõ eszközök vásárlására és
kirándulások finanszírozására
is lehetõséget ad. A vezetõnõ
kiemelte az óvodáskorú gyer-
mekek nevelésének fontossá-
gát és jelentõségét, amely
összetett feladata révén érinti
a családokat és a pedagóguso-
kat egyaránt. Példaként emlí-
tette a hazaszeretetet, hagyo-
mányõrzést, melyek az elõ-
adott produkciókban is fellel-
hetõek.

A színpadot elsõként a leg-
kisebbek vették birtokba, „Es-

küvõre megyünk most” címû
lakodalmas mûsorszámukkal,
amely vidám forgatagot terem-
tett a tavasz színeiben pom-
pázó színpadon. A kicsik a pár-
választástól elindulva, a leány-
kérésig, a házasságkötés fel-
emelõ pillanatait és a lakodal-
mas menet vidám kavalkádját,
vendégköszöntõ szavakat, vala-
mint az azt követõ mulatozást
vitték színre lelkesen és gyer-
meki õszinteséggel, nagy si-
kert aratva a közönség kö-
rében.

Az ovisok színes elõadását
számos táncos, lelkes fellépõ
mûsora követte, többek közt a

,
, az ovis

anyukák táncos produkciója,
valamint a „Nagylengyeli köze-
pes lányok” tánca és
mesemondása.

Ez évben is sütemények,
szendvicsek fogyasztásával, ba-
ráti találkozások közepette
ünnepelték nagy örömmel a
tavasz ébredését Nagylen-
gyelben.

Kisbokréta Néptánccsoport
Ádám és a Lányok

Kornél

Török Irén

Esküvõre kész az ifjú pár.

Az energiagazdálkodásról
és a megújuló energiaforrások-
ról tartott elõadást a

a
.

Az eseményt a KEOP „Az
értéket választjuk” elnevezésû
pályázat keretében rendezték
meg. Az elõadó

volt (képünkön).
szerve-

zõ elmondta: elsõsorban és
bõvebben a napelemek és
napkollektorok mûködését és
megtakarítási mechanizmusát
mutatták be a résztvevõknek.

Zalai
Falvakért Egyesület teskándi
Kemence - házban

Kollarics Tí-
mea

Salamon Ferencné

Megújuló energiaforrásokról mindenkinek
Ez a két megújuló energia a
leginkább ismert az emberek
körében.

A helyiek érdeklõdéssel
hallgatták Kollarics Tímea elõ-
adásának részeként a komposzt-
kazán kivitelezésének részle-
teit. Bár az újfajta alternatív fû-
tési módszer viszonylag nagy
megtakarítást jelentene a ház-
tartások számára, de a tökéle-
tesítése még várat magára. Egy-
elõre nagyon kevés ideig ké-
pes folyamatos hõt biztosítani
és gyakran kell pótolni a kom-
posztot. Az biztos, hogy a kom-

poszt-kazán szerepel majd az
újfajta fûtési rendszerek kö-
zött a jövõben.

Sörös dobozokból is lehet-
séges a megújuló energiafor-
rás létrehozása – derült ki a
teskándi rendezvényen. A „sör-
kollektor” használata lehetõvé
teszi például egy kisebb aszaló
hõenergiájának elõállítását,
azaz a kertben termõ gyümöl-
csök aszalását a vállalkozó szel-
lemû családok maguk végez-
hetik el.

Az elõadáson külön bemu-
tatták a különféle régebbi és
egyre újabb fényforrásokat is.

A prezentációból kiderült, hogy
míg az évtizedekkel korábban
gyártott égõk energiafogyasz-
tása óriási volt, addig a mos-
tanság elõállított termékeké
azok töredéke.

A megújuló energiaforrá-
sokkal kapcsolatos elõadásra
több, mint húszan voltak kí-
váncsiak Teskándon. A részt-
vevõk a rendezvény végén el-
sõsorban arra vonatkozó kér-
déseket tettek fel az elõadó-
nak, hogy saját maguk milyen
jellegû alternatív energiát állít-
hatnak elõ otthonaikban.

Zsuppán Beáta
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* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.

Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*

Okmányiroda

ZMKH ZJH

(Kormányablak)
Zalaegerszeg

ZMKH ZJH

(Okmányiroda)

Pacsa
Kirendeltsége

ZMKH KJH

(Okmányiroda)
Keszthely

ZMKH KJH

( )

Hévízi
Kirendeltsége
Kormányablak

Cím

8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u.

17-19.

8761 Pacsa,
Kisfaludy u. 2.

8360 Keszthely,
Kossuth L. u. 42.

8380 Hévíz,
Kossuth Lajos u. 1.
8381 Hévíz, Pf. 502

8 -20
00 00

Hétfõ

8 -20
00 00

Kedd

8 -20
00 00

8 -20
00 00

Szerda

8 -20
00 00

szünetel

8 -20
00 00

Csütörtök

8 -20
00 00

8 -20
00 00

Péntek

8 -20
00 00

8 -12
00 00

8 -20
00 00

8 -14
00 008 -12

12 -16

00 00

30 30

8 -12
12 -16

00 00

30 30

8 -12
12 -16

00 00

30 30

8 -12
13 -18

00 00

00 00

8 -12
13 -18

00 00

00 00 szünetel
8 -12

13 -15

00 00

00 00

A közelgõ húsvétra hango-
lódva április 12-én, szombaton
rendhagyó tojásfestéshez gyûl-
tünk össze a községháza ud-
varán.

Bár a tojásfestés máig rop-
pant népszerû hagyományunk,
a szervezõk mégis fontosnak

Hagyományõrzés Nemeshetésen
érezték a fiatalokban erõsíteni
ezt a tradíciót. A nemes célra
rengeteg helyi felajánlás érke-
zett, mely fõleg az összegyûlt
tojások számában mutatkozott
meg.

Az egyéb technikai eszkö-
zökrõl az önkormányzat és né-

hány lelkes szervezõ gondos-
kodott.

A községháza udvarán felál-
lított „barkácsmûhelyt” hamar
birtokba vették a fiatalok és a
lelkesedés hamar odacsábítot-
ta a rutinos tojásfestõket is. A
kicsik lelkesedésével és a na-
gyobbak útmutatásával órákon
át készültek a színpompás hús-
véti tojások. Akadtak köztük
több színûek, csíkosak, csipké-
sek de a húsvéti nyuszit is sok
tojás viselte héján.

Ezzel egyenes arányosság-
ban a szorgos ujjacskák is egy-
re színesebbek lettek, ez azon-
ban senkit sem tántoríthatott
el a tradíció lelkes ápolásától.

S ha valaki túl egyszerûnek
találta a tojásfestést, az bátran
próbálkozhatott a sókerámia
mûvészetével is. A különleges
anyagból készült díszek kedves
vendégünk,

segédletével készültek,
aki nagy türelemmel ismételte
újra és újra az alapmozdu-
latokat.

A remek szervezés lehetõ-
vé tette a kerámiák kiégetését,
így a kosárkák, nyulak és meg-
annyi más kreáció örök da-
rabbá kövült.

Takácsné Óvári
Edit

Az alkotó munka végezté-
vel egy kis szórakoztató pusz-
títás vette kezdetét, ami nem
csak a nagyszerû tojásételek és
színpompás sütemények elfo-
gyasztásában merült ki. Az idõ-
sebbek ugyanis ismernek jó
néhány olyan játékot, amit õk
még játszani szoktak, az ifjúság
viszont hallomásból sem isme-
ri azokat. Rövid ízelítõ során
láthattuk, hogy milyen techni-
kával dobhatunk pénzérmét
egy fõtt tojásba, vagy hogyan
szedjük össze az apró csokito-
jásokat a fûbõl egy óriási fa-
csipesz segítségével.

A fiatalok gyorsan tanultak,
így sor került egy generációk
közti rangadóra is, melyen mind-
két fél tisztességgel helytállt.

Az este közeledtével min-
denki igyekezett pótolni a mó-
ka közben elveszített kaló-
riákat, annál is inkább, mivel a
remek sütemények csak úgy
kínálták magukat.

A magunk mögött hagyott
délután remek lehetõséget
adott generációk találkozására,
az emberi kapcsolatok ápolá-
sára és reményeink szerint biz-
tosítja tradíciónk megóvását.

Gellén Szilárd

Remek lehetõség volt a generációk találkozására…

Március utolsó szombat
délelõttjének színes programja
volt az az ünnepi készülõdés,
amely a mozgalmas kulturális
életet élõ falu gyermekeit vár-
ta. A húsvéti játszóházban szá-
mos tarka, az ünnephez kap-
csolódó dekoráció készítésére
nyílt alkalom. Elõkerültek a szí-
nes karton-papírok, ragasztók,
ollók, egyéb kellékek, melyek-
kel ablakdíszeket, tojástartó-
kat, különbözõ formájú aján-
dékokat fabrikáltak az ügyes
kezek. A tavaszi órák vidáman
teltek a kreatív munkák köze-
pette, melyben a település al-

Díszek készítése és ismerkedés

sós tagozatos tanulói és óvo-
dás gyermekei vettek részt szü-
leik társaságában.

Az iskolakezdésre készülve,
e délelõtti játékos, vidám ese-
mény másik jelentõs program-
ja, a leendõ elsõsök találkozása
a tanító nénikkel. A helyi és a
szomszédos községekbõl érke-
zõ nagycsoportos óvodások a

nyújtotta lehetõsé-
gekkel, valamint pedagógu-
saival ismerkedtek játékos te-
vékenységek formájában (ké-
pünkön).

dr. Papp Simon Általános
Iskola

T.I.
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

Immár ötven esztendeje
születésnapján, áp-

rilis 11-én ünnepeljük a Költé-
szet napját. Ilyen tájt a próza
és a zene találkozása kapja a
fõszerepet kisebb-nagyobb kö-
zösségekben. idén
is, mint az elõzõ években min-
dig, teaházi jelleggel rendez-
ték meg e kulturális eseményt.
Ez alkalommal a községben
mûködõ csoportok, többek
közt a és a

tagjai, illetve a
településen élõ irodalomked-
velõk hozták el választott ver-
seiket, köztük a faluban élõ

emlékekrõl, gyer-
mekkorról, lakóhelyérõl szóló
költeményeit.

A vers ünnepe lehetõség-
gel szolgált egyéb mûvészeti
ág bemutatkozására is. Így ki-

Jó-
zsef Attila

Gellénházán

Gellénházi Nõklub
Nyugdíjas Klub

Szabó Balázs

Költészet napja Gellénházán
állításra kerültek

festményei, aki egykor az
iskola tanulója volt. Akkortájt
gyakran rajzolt, majd évek
múltán a festészet felé vette az
irányt. „Ragyogó Végtelen” cí-
mû festménysorozata immár
harmadik alkalommal került
kiállításra. Technikai megoldá-
sai fõként spry-vel készülnek,
a hagyományos eszközöket rit-
kán alkalmazza képei elkészí-
tésénél. „Ha felnézünk az égre,
a végtelenbe tekintünk, és va-
rázslatosnak érezzük a csillo-
gást, a különbözõ fényeket, az
ûr sötétségét, a mozdulat-
lanságot. A festmények meg-
próbálják átadni ezeket az él-
ményeket, miközben mögöttes
tartalmaikkal beszélnek érzé-
sekrõl, filozófiáról, eszmékrõl
és nem utolsó sorban zenérõl.”

Király Bara-
bás

E tartalmat tükrözi többek
közt a „Glorions History” címû
alkotás is.

, Szabó Balázs életké-
pek, élethelyzetek és a termé-
szetbõl vett pillanatok, embe-
rek és tárgyi dolgok megörö-
kítésével, projektoros kivetítés
útján tárták a közönség elé
munkáikat. Utóbbi az amerikai
fotós, gondolatait

Balogh Melinda, Farkas
László

Saul Leiter

vallja magáénak: „Nincs filozó-
fiám. Kamerám van. Teszek
egy kört, és látok valamit, le-
fotózom, és igyekszem elke-
rülni a mélyreható elemzést
arról, hogy mit is csinálok.”

A helyi iskola diákjainak
gitár szakkörösei, furulyásai és
énekkara, valamint a

produkciója emelte az em-
lékezés fényét a vers ünnepén.

Spontán
Duó

Török Irén

Gellénházán ezúttal is teaházi jelleggel rendezték meg a kultu-
rális eseményt.

Hat órán keresztül versel-
tek a a helyi

. Ezzel tiszteleg-
tek a Költészet napja elõtt és
emlékeztek szü-

teskándiak Ke-
mence-házban

József Attila

Versmaraton Teskándon

letésének napjára és munkás-
ságára.

A versmaratonra elõzete-
sen egy felhívást tettek közzé,
melynek értelmében április

11-én este 6 órától éjfélig bárki
elmondhatja kedvenc verseit a
helyiek körében – idézi fel az
elõzményeket
polgármester a rendezvény
egyik ötletgazdája és szer-
vezõje.

A Magyar Költészet Napját
egyébként 1964 óta, április 11-
én, József Attila születésnapján
ünneplik hazánkban.

Tóth Istvánné elmondta:
ebben az évben elõször szer-
vezték meg a maratoni vers-
felolvasást, de nem titkoltan
hagyományteremtõ szándék-
kal tették azt. A felolvasókat a
6 órás program alatt végig
hallgatóság figyelte, a helyben
élõ, költészetet kedvelõk sze-
mélyében – tette hozzá a pol-
gármester.

Tóth Istvánné

A résztvevõk váltásban, 6 órán át verseltek.

Az elsõ teskándi versma-
ratonon húszan olvasták fel
kedvenc költeményeiket a Ke-
mence-házban. A korosztályt
tekintve voltak egészen kicsi
gyermekek éppúgy, mint a
nyugdíjas generációba tartozó
versmondók.

Tóth Istvánné polgármes-
ter maga is felolvasta kedvenc
költeményeit. Bár a polgármes-
ter titkon reménykedett ab-
ban, hogy lesz olyan vállalkozó
szellemû résztvevõ is, aki saját
versét mondja el a közönség-
nek, de erre az idén nem ke-
rült sor. A felolvasók elsõsor-
ban a klasszikusnak számító
kortárs, valamint a középisko-
lában tanult költõk verseit
mondták el a hallgatóság elõtt.

Zsuppán Beáta

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Idõpont: 2014. május 10.,

szombat 7 óra.

A lenti állatpiacon

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A tavasz a megújulás
idõszaka, ilyenkor vágnak
bele a legtöbben a felújí-
tásba és persze lesznek,
akik halogatni fogják to-
vább. Így volt ezzel Klári és
Gyuri. Klári szentül meg
volt gyõzõdve arról, hogy
végre elérkezett a pillanat,
most tavasszal elkezdik a
felújítást. Azért is örült en-
nek, mert végre szebb és
praktikusabb lesz az ottho-
nuk, hiszen már itt az ideje
változtatni. Klári az ötlet-
adó, viszont Gyuri a megva-
lósító a családban. Ezért
Gyurinak, amint meghal-
lotta a felújítás szót, felbor-
zolódott a szõr a hátán,
mint Rózsi néni macskája,
ha meglátja a kutyát. Ért-
hetõ oka volt ennek, nem
egy, hanem három. Az elsõ,
hogy hogyan lehetne vál-
toztatni otthonuk azon ré-
szein, amik megkeserítették
eddigi életüket. A második,
hogy fogalma sem volt ar-
ról, hogy milyen szakembe-
rekre lenne szükség és mit
kellene nekik csinálni. A
harmadik – és ettõl tartott a
leginkább, – hogy sokkal
nagyobb felfordulás lesz a
lakásukban és sokkal tovább
fog tartani, mint amire szá-
mítanak. Klári egybõl észre-
vette, hogy Gyuri úgy érzi,
ez túl nagy feladat számára.
Ne aggódj, kell lenni egy
szakembernek, aki megter-
vezi és megmondja, hogy
kinek mit kell csinálni, és
így biztos, hogy rövid idõ
alatt véget ér a felújítás.

De várhatunk egy arany-
halra is – tette hozzá Klári
–, talán megérjük, csak ki
kell fogni és kívánni kell…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Három kívánság

A március utolsó hétvégé-
jén a lányok,
asszonyok közössége hímzõ-
szakköri bemutatóra várta az
érdeklõdõket. A település im-
pozáns faluházában ünnepé-
lyes keretek közt nyitották
meg a hónapok óta készített,
múltat idézõ, értékeket közve-
títõ kiállítást, amely 60 órás
munkát ölelt fel,

hímzõ Népi iparmû-
vész útmutatása mellett.

A
,

együttmûködve a
, öt

településen,

és községekben
szervezte meg a programot.
Célja, a népi mesterségek nap-
jainkba való népszerûsítése,
átörökítése. E nemes kezdemé-
nyezés egyik állomása a nagy-
lengyeli, ahol a megyei iroda
vezetõje, kö-
szöntötte a szakkör tagjait, ok-
tatóját és az érdeklõdõ ven-
dégeket. Az igazgatónõ utalt
rá, hogy a települések kiválasz-
tásánál – így Nagylengyelnél is
– az e téren elért szakmai múlt
és a pezsgõ kulturális élet dön-
tõ jelentõséggel bírt. Mint
mondta, a szakkör létrejötte
egy kezdetet jelent, amely érté-
kénél fogva mindenképpen
folytatásra érdemes. Kiemelte
az alkotás örömét és közösség-
formáló erejét, melyek mind-
mind jelentõséggel bírnak a
kivitelezés hatékonyságában.
Továbbá utalt rá, hogy a me-
gyei iroda „Kapunyitogató” el-
nevezésû sorozata a helyi ér-
téktárakat, a településekre jel-
lemzõ eszközöket, tárgyakat

nagylengyeli

Domján Zsu-
zsanna

Nemzeti Mûvelõdési In-
tézet Zala Megyei Irodája

Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesülettel

Iklódbördõce, Ne-
mesrádó, Bucsuta, Murarátka

Nagylengyel

Konczér Katalin

„Újra öltünk és örökítünk”
Közösségformáló himzõtanfolyam

gyûjti össze, melynek szelete
az itt felvonultatott kézimun-
kák sora is.

Ezt követõen, az általa kép-
viselt intézet nevében, elisme-
rõ okleveleket adott át az
együttalkotásban résztvevõk-
nek:

polgármes-
ter – aki maga is részese volt a
szakköri munkának – megkö-

Fitos Istvánnénak, Hor-
váthné Szabó Katalinnak, Ko-
csisné Egyed Zsuzsannának,
Komoróczki Istvánnénak, Ko-
vács Kingának, Kovács Réká-
nak, Kovácsné Takács Líviá-
nak, Némethné Hordós Mag-
dolnának, Németh Krisztiná-
nak, Torda Józsefnénak.

Scheiber Ildikó

szönte a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Irodájának
támogatását, valamint Domján
Zsuzsanna tevékenységét, majd
megnyitotta az ügyes kezek
munkáinak tárlatát.

A kiállítóteremben talál-
kozhattunk három tájegység
hímzésvilágával, így a Galga-
vidék hímzésével, a zalai, he-
tési motívumokkal, mezõségi
és komádi hímzéssel. Terítõk,
kötények, ingek, templomi ki-
egészítõk, tarisznyák, párnák
míves sora kínált látnivalót.

– Nagyon lelkesen vártam
azokat az estéket, amikor ösz-
szegyûltünk és hímeztünk. Mi-
vel nyugdíjas vagyok, ezért jól
tudtam az idõmmel gazdálkod-
ni, mindig vártam az újabb fel-
adatokat. Jó közösség jött lét-
re, sokat beszélgettünk, így
teltek az együtt töltött órák –
hallottuk a lelkes szavakat
Fitos Istvánnétól, a szakkör
legidõsebb tagjától, aki öröm-
mel mutatott rá munkájának
egyik darabjára, egy komádi
hímzésvilágot magánviselõ
párnára.

A tavaszt, a közösségi élet
értékeit, a szeretet érzését és
az alkotás örömét jelzõ hím-
zéseket Domján Zsuzsanna a
következõ idézetekkel ajánlot-
ta az érdeklõdõk figyelmébe:

„Egy-egy szép kézimunka
esztétikai gyöngyvirág. Írott
költemény, vágy, álmodozás…”

Török Irén

A szakkörben résztvevõk munkáját köszönték meg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hottó Község Önkormányzata 4.027.500Ft vissza
nem térítendõ utófinanszírozású támogatásban ré-
szesült a 2012-es évben beadott TÁMOP 6.1.2-11/1
Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód-
programok - lokális színterek pályázaton.

Hottó Zalaegerszegtõl mindegy 8 km-re a Göcseji dombság egy
viszonylag magas északi pontján található. Két falurészbõl Hot-
tóból és Zalaszentmihályfából áll. Zalaszentmihályfa határában
található a megye egyik legpatinásabb mûemlék temploma.
A magyar lakosság egészségi állapota a környezõ és a további
európai országokéhoz viszonyítva is kedvezõtlen. A pályázat
során az önkormányzat célja az volt, hogy a szív és érrendszeri
megbetegedések számát csökkentse az életmódbeli tényezõk
javításával. Az egészség iránti felelõsség az egészséges élet-
vitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításával.
Az önkormányzat a TÁMOP 6.1.2-11/1 azonosító számú pályá-
zat keretében 4.027.500 Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesült, mely által lehetõsége nyílt 8 hónapon keresztül
egészségfejlesztési témájú programok megvalósítására.
A projekt 2013. szeptemberében Fitnessoktatással vette kezde-
tét, melyen 7 hónapon keresztül heti egy alkalommal vehették
részt a település lakói.További programként kosárlabda, tenisz,
foci és tollas foglalkozásokat is kipróbálhattak az érdeklõdök.
2013. szeptemberében az önkormányzat a kávási borutakhoz
szervezett gyalogtúrát, majd októberben a Bödei energiadomb-
hoz és Szentmihály kápolnához látogathattak el egy jó han-
gulatú séta keretében.
2013. novemberében biciklitúra keretében a zalacsébi Malom-
tanyához látogattak el a település lakói.
2013. decemberében plakát és rajzverseny várta a kicsiket,
sport, egészség és betegségmegõrzés témában.
2014. januárjában egészségnapot rendezett az önkormányzat, a
rendezvényen masszõr, gyógytornász, dietetikus, bõrgyógyász,
belgyógyász, csontkovács várta az érdeklõdõket, továbbá lehe-
tõsége nyílt mindenkinek vércukor, csontsûrûség, koleszterin-
mérésre és részt vehettek elsõsegély oktatáson is.
A program zárásaként 2014. márciusában sportnap keretein
belül ügyességi és sorversenyekre került sor.A nevezhetõ
sportágak között szerepelt többek között foci, kosár, tenisz,
tollas, trambulin.
A pályázat során olyan eszközöket tudott beszerezni az önkor-
mányzat, melyek hosszú távon szolgálják a település lakóit.
A pályázat nagyban hozzájárult Hottó lakóinak közösségépí-
téséhez. A programok segítették kialakítani a sportolási szoká-
sokat, melyek hozzájárultak az egészséges életvitelhez. A prog-
ramok nagy sikerrel valósultak meg. Ezeket a foglalkozásokat a
jövõben is szeretné az önkormányzat folytatni, hogy elõsegítse
és hozzájáruljon a község lakóinak egészségmegõrzéséhez.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0786 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS HOTTÓN
2013.09.01-2014.04.30

Hottó Község Önkormányzata
Cím: 8991 Hottó, Szabadság tér 2
Telefon:
E-mail: polgarmester@hotto.hu
Honlap: www.hotto.hu

+36-92-707562

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

1976-ban került
. Akkor játékosként invi-

tálták a zalai megyeszékhelyre. A
kosárlabda-csapat akkori célja az
volt, hogy feljussanak az NB I-be
és ebben vehette ki részét – me-
séli megyénkhez való kötõdé-
sének kezdetét ,
nyugdíjas testnevelõtanár.

NB I-es játékosként töltött a
csapatnál 3 évet és ezt követõen

Zalaeger-
szegre

Halász István

Évtizedek óta a sport szolgálatában
került a

,
ahol 36 éven át – egészen nyug-
díjba vonulásig tornatanárként
edzette a diákokat, többek kö-
zött ezen sorok íróit is 2 éven át.

Azt mondja: való igaz amit
mostanság olvasni különféle
sajtóorgánumokban, miszerint
évtizedekkel korábban könnyeb-
ben lehetett motiválni a fiatalo-

Csány László Köz-
gazdasági Szakközépiskolába

kat a megfelelõ mennyiségû test-
edzésre. Ennek egyik oka, hogy
korábban jóval többet töltöttek
szabadidejükben is hasonló el-
foglaltsággal az ifjabbak. Fociz-
tak kint a természetben, kirán-
dultak, tollasoztak. Ma már a szá-
mítógép köti le a figyelmük nagy
részét – aminek maga a testneve-
lõtanár nyugdíjasként sem örül
– és ritkán lehet rábeszélni õket
a rendszeres vagy éppen ver-
senyszerû sportra.

Halász István szerint azért
mindig úgy vélte, hogy a torna-
óra megszerettetése a diákokkal
– hasonlóan a többi tantárgyhoz
– erõteljesen tanárfüggõ té-
nyezõ is.

Nyugdíjba hivatalosan 2 év-
vel ezelõtt ment. Sajnálja, hogy a
múlt évig volt csupán lehetõ-
sége alkalmi feladatokat vállalni
a szakközépiskolában, mivel erre
ettõl az esztendõtõl semmilyen
formában nincs módja. Úgy véli,
ennek a korlátozása nem túl ked-
vezõ és nem feltétlenül rájuk, a
nyugdíjas pedagógusokra nézve,
de az oktatási intézményekben
tornyosuló feladatot ellátókat te-
kintve sem.

Családi életének változása
hozta azt a döntést, miszerint 8
évvel ezelõtt vásároltak
ingatlant és ott telepedtek le.
Halász István örül annak, hogy

Hottón

az új lakóhelyén szinte azonnal
kivehette részét a helyi sport-
programok szervezésébõl. Oda-
költözésük idején

akkori polgármester kez-
deményezésére és a település
vezetésének támogatásával ala-
kították ki a futballpályát hely-
ben, majd ezt követte a faluház
megújítása, ahol konditermet
alakítottak ki. Közben már lehe-
tõség nyílt ping-pong asztalok és
kosárlabda palánkok felállítására
is, ami tovább szélesítette a
sportolási lehetõségeket Hottón.
A múlt évben megtartott falu-
napon például már streetball
összecsapást is szervezhettek a
futballmeccsek és a tekeverseny
mellé.

Halász István szerint az, hogy
adott faluban mennyire tartják
fontosnak a sport jelenlétét, sok-
ban függ a település mindenkori
vezetésétõl, és a polgármestertõl
– jelen esetben
–, illetve attól, mennyi idõt szán-
nak a pályázatok felkutatására és
sikeres végrehajtására.

Az immáron nyugdíjas test-
nevelõtanár azért a munkát tel-
jesen nem fejezte be, hiszen a
hottói sportprogramok mellett
jelenleg hetente háromszor egy
zalaegerszegi, belvárosi sport-
boltban tevékenykedik.

Simon Gyu-
láné

Vincze Ferenctõl

Zsuppán Beáta

Halász István örül annak, hogy Hottón számos sportlehetõség
és sportprogram van.
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Senki sem szeret várakoz-
ni, fõleg nem hosszú perce-
ket töltve a hivatali ügyinté-
zés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kis-
gyermekkel együtt kell ügyes-
bajos dolgainkat elintézni.

– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, il-
letve a kisgyermekes ügyfe-
lek gondjain szeretnénk eny-
híteni azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmány-
irodában barátságos gyer-
meksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésé-
ben is számos változást ered-
ményez. Ilyen a gyermek-
barát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkok-
ban a gyermekeket az ügy-
félszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifes-
tõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat kor-
mánymegbízott, majd hoz-
záfûzte:

– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis ven-
dégeit, ezzel is elõsegítve,

Rigó Csaba

Gyermekbarát közigazgatás Zalában

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyu-
godtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyer-
meksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jö-
võben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barát-
ságos gyermeksarkok kiépíté-
sét tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtése, melyben a gyer-
mekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az ál-
lampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresz-
tül a hivatali ügyintézés mi-
nõsége, mert más az ügyin-
tézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kor-
mányablakokban az állampol-
gárokat az állam a lehetõ leg-
magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyit-
juk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyek-
ben az okmányirodák tucat-
nyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.

Gyermeksarok az új zalaegerszegi kormányablaknál.

Településünkön idén ismét
megrendeztük a Költészet na-
pi versmondó versenyt.

A gyerekeket zsûri értékel-
te: , az Ady
Endre Általános Iskola és Gim-
názium magyar szakos tanító-
ja, , a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
Igazgatója, egyben a zsûri el-

Komády Krisztina

Kiss Gábor

„A vers az, amit mondani kell”
Költészet napi szavalóverseny Kisbucsán

nöke és , a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár helyismereti könyv-
tárosa.

Minden résztvevõ oklevél
és könyvjutalomban részesült,
sõt az elsõ helyezettek még
egy vándorkupával is gazda-
gabbak lettek, amit egy évre
hazavihettek. A kupa, ha há-

dr. Gyenes Imre

rom egymást követõ évben
ugyanaz a szavaló nyeri meg,
végleg az övé marad.

Az óvodásoknál az elsõ
, a második
lett. Az alsó

tagozatban
elsõ, második,

harmadik he-
lyezést ért el. A felsõ tagozat-
ban az elsõ , a
második helyezett

lett.
*

A húsvéti talán az egyik
leggazdagabb és legsokrétûbb
szimbólumrendszerrel rendel-
kezõ ünnepünk. A tojás a tisz-
taság, a termékenység és min-
denekelõtt az élet szimbólu-
ma, a kereszténységben pedig
az újjászületést jelzi.

A tojásfestés évszázados ha-
gyomány, ami hozzátartozik a
húsvéti ünnepekhez.

Húsvét alkalmával szinte
mindenhol festenek vagy díszí-
tenek tojást. Kerülhet az ünne-
pi asztalra, de lehet a locsolók
ajándéka is.

Kisbucsán, az IKSZT és
Kisbucsa Községért Közalapít-
vány szervezésében húsvét he-
tében került sor a húsvétváró
családi délután megrendezésé-
re. A játszóházi foglalkozás ke-
retében a néphagyományokat,
népszokásokat felelevenítve
több generáció készülõdött az

Kozma Bianka
Kádár Levente

Goldfinger Blanka
Kovács Levente

Szili Napsugár

Nyiri Fanni
Németh

Barnabás

ünnepre. Megmutattunk né-
hány tojásfestési technikát. Sok
helyen a mai napig igyekeznek
megõrizni az egyes tájegysé-
gekre jellemzõ díszítési motí-
vumokat. Az alkalmazott min-
ták és színek vallási és népi
szimbólumokra épülnek. Bemu-
tattuk a hagyományos viasz-
technikával készült díszítést és
a modern, kreatív díszítéseket
is. Készíthettünk fõtt tojásból
hímes tojásokat, de ezt az ün-
nepek alatt jó, ha el is fogyaszt-
juk, de díszítettünk kifújt tojá-
sokat is, ezek hosszú ideig
megõrizhetõk.

A kisebb és nagyobb gyere-
kek számára egyaránt kellemes
idõtöltés a húsvétot megelõzõ
napokon különféle húsvéti de-
korációkat és kreatív tojásokat
készíteni, ezáltal pedig a ké-
szülõdés idõszaka is vidámab-
ban telik. Programunk alapel-
ve a közösségfejlesztés, a kö-
zösségi összetartozás élményé-
nek erõsítése a hagyományõr-
zés- és átadás összefonódásával.

A program megvalósítása a
TÁMOP - 3.2.3.B-12/1” Építõ
közösségek” - B, A korszerû
többfunkciós (multifunkcioná-
lis) közmûvelõdési fejlesztése-
ket szolgáló közösségi progra-
mok, együttmûködések új ta-
nulási formák kialakulásának
elõsegítése címû pályázat kere-
tében történt.

A versmondó verseny díjazottjai a zsûritagokkal.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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A

zöld hírei:
A Zöld Óvodai progra-

munk keretében – a hagyo-
mányainknak megfelelõen –
az idén is megünnepeltük áp-
rilisban a Föld napját, ami Kör-
nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi nap is egyben.

A jeles ünnep alkalmából
mindenki zöld ruhába öl-
tözött.

Délelõtt csoportonként részt
vettünk , a

interaktív elõ-
adásán (vetítés, beszélgetés).
Sok hasznos, fontos informá-
ciót hallhattak az óvodások,
melynek célja volt, hogy minél

teskándi Csukás István
Óvoda Bölcsõde és Tanuszoda

Bogár István Domb-
erdõ Természetvédelmi Egye-
sület Elnökének

A Föld napja a teskándi óvodában
korábban kialakítsuk a gyer-
mekekben a környezettudatos
szemléletmódot.

Kiállítást rendeztünk Ma-
gyarország és a Földünk orszá-
gainak érdekességeirõl, mely-
be a szülõket és a gyermekeket
is bevontuk.

A Föld napjára rajzpályá-
zatot hirdettünk, a rajzok ké-
szítõit könyvjutalommal és
ÖKO óvodai feladatlapokkal
díjaztuk.

Ezen a napon minden
résztvevõ, gyermek és felnõtt
hasznos információkkal és él-
ményekkel gazdagodott.

óvodapedagógus

intézményvezetõ

Fórisné Gerencsér Zsuzsanna

Lõczi Tamásné

Gellénházán

Farkas Imréné

több mint tíz
esztendõs múltra tekint vissza
a község tavaszi rendezvényei-
nek egyike, a borminõsítés és
kistérségi borverseny az ön-
kormányzat szervezésében. A
március 29.-ére összehívott meg-
mérettetésre bármelyik pincé-
szetbõl lehetett jelentkezni. A
szakma képviselõi és az érdek-
lõdõk a település régi isko-
lájának épületében találkoztak,
ahol 56 bor került a zsûri elé.
Akik e nemes küzdelembe be-
neveztek, fajtánként 2 palack
bort adtak le, a név és a fajta
megjelölésével. A program
népszerûségét jelzi, hogy nem
csak a Gellénházi Kistérség-
bõl, hanem egyéb települések-
rõl is érkeztek borminták.

A szép számú érdeklõdõ-
bõl és borosgazdákból álló
közönséget a község polgár-
mestere, kö-

Borokat értékeltek Gellénházán

szöntötte, majd
plébános megáldotta a minõsí-
tésre váró borokat.

– Az idei verseny annyiban
más, mint az elõzõ években,
hogy több minta kerül értéke-
lésre, hiszen 34 fehér- és 22
vörösborral neveztek be a gaz-
dák. Most is, mint az elõzõ
években, a minõsítésen kívül
megválasztásra kerül a Gellén-
házi Kistérség legjobb fehér-
és vörösbora, valamint az
Aranyhordós Borosgazda cím
elnyerésére is lehetõség van,
amelyet a rendezvényen részt-
vevõ borbarátok és gazdák
adományoznak – közölte

a rendezvény ál-
landó szervezõje.

Sorra érkeztek a palackok a
zsûri és az érdeklõdõ borba-
rátok asztalához, melyhez a he-
lyi asszonyok többféle ízesí-
tésû pogácsát tálaltak fel.

Nagy Péter

Cse-
man István

A szakmai bírálatot ezúttal
is a háromtagú bizottság vé-
gezte, ,

borlovagok és
ínyencmester

személyében. A 2013-as évjára-
tú nedûk sora fehér vegyesbo-
rokkal vette kezdetét, majd
rövid, tömör jellemzést adott a
zsûri elnöke. Kitért az elmúlt
esztendõ idõjárási viszontag-
ságaira, amely sok tekintetben
befolyásolta a termést.

A Gellénházi Kistérségben
termelt borok minõsítésre, a
térségen kívüliek zsûriztetésre
kerültek. A következõ ered-
mény született:

A 34 fehérborból 4 oklevél,
8 bronz, 15 ezüst, valamint 7
arany minõsítésben részesül-
tek. A 22 vörösborból, 4 ok-
levél, 2 bronz, 13 ezüst és 3
arany minõsítést értek el.

Megválasztásra került a Gel-
lénházi Kistérség 2013-as év

dr. Bakonyi László
Kaszás Balázs
Miszori József

legjobb fehérbora
nevéhez köthetõen, aki a

falu mellett lévõ Budai-he
gyen termelt szõlõjének levét
hozta el. A kistérség legjobb
vörösbora címet

szintén e hegyoldalon ta-
valy termelt szõlõjébõl szár-
mazó Piot Noir Cherry bora
nyerte el.

A rendezvényen résztvevõ
borosgazdák, borbarátok együt-
tes szavazatai alapján, a több
mint félszáz bort megkóstolva,
a bírálatok alapján Török
Tamás Piot Noir Black Ottonel
muskotályos fehérbora bizo-
nyult a legjobbnak, így õ nyer-
te el az Aranyhordós Boros-
gazda címet.

A 2013-as borok bírálata va-
csorával, jókedvû, éjszakába
nyúló beszélgetéssel zárult.

Gángó Jó-
zsef

Török Ta-
más

Török Irén

Az elsõ bort kóstolják a gazdák és a borbarátok.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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„Tanórán Kívüli
Foglalkozások Zala Megyé-
ben” projekttel kapcsolatos
sajtótájékoztatóját tartotta
nemrég, ahol
ügyvezetõ igazgató számolt
be az elvégzett munkáról. A
2012 novemberében benyúj-
tott pályázatnak, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
támogatási rendszerhez a
„Kulturális intézmények rész-
vétele a tanórán kívüli neve-
lési feladatok ellátásában”
projekt támogatási összege
23 600 000 forint.

A 2013. április 1-jén in-
dult program 2014. március
31-én zárult.

A projekt célja a közokta-
tásban résztvevõ gyermekek
és tanulók, óvodai, tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs
nem formális és információ
nevelésének, oktatásának tá-
mogatása. A programok óvo-
dákban, iskolákban kerültek
megvalósításra szerte a me-
gyében, témahetek, heti, havi
szakkörök, versenyek és ve-
télkedõk formájában.

A betervezett programok-
ban hét oktatási intézmény
vett részt, több mint 580 fõt
érintve, óvodásoktól a felsõ
tagozatos tanulókig. A prog-
ramban a következõ iskolák,
óvodák vettek részt:

– Mindszenty József Álta-
lános Iskola (Zalaegerszeg):
Témahét a környezetvéde-
lemrõl, „Az univerzum csodái

TIT Öveges József Isme-

retterjesztõ és Szakképzõ

Egyesület

Rózsás Csaba

Projektzáró a TIT-nél

- Hogyan mentsük meg a vilá-
got” címmel.

– Az Ady Endre Általános
Iskolában (Zalaegerszeg) szin-
tén a környezetvédelem ke-
rült középpontba: Szakkörök:
„Tanulj meg tanulni!” és
vetélkedõk „Élhetõ világunk”
címmel.

– Alsónemesapáti - Cser-
tán Sándor Általános Iskola:
informatikai „Google-generá-
ció, Digitális írástudás” cím-
mel szakkörök

– Gellénháza - Dr. Papp Si-
mon Általános Iskola: „Hét
szabad mûvészet”, „Használd
ki a kézügyességedet!” szak-
köri foglakozások

– Pacsai Általános Iskola
Óvoda és Kollégium: „Aktív
állampolgárságra nevelés, kul-
turális örökségeink” elneve-
zésû program.

– Páka - Öveges József
Általános Iskola: múzeumi
órák, hagyományõrzés, népi
kultúra.

– Zalaegerszeg-Kertvárosi
Integrált Óvoda Napsugár
utcai Tagóvoda: mesehetek,
rajzolás, jelmezek készítése.

A sajtótájékoztató végén
Rózsás Csaba megköszönte a
projektben résztvevõ oktatók
és intézmények munkáját,
valamint együttmûködését.

A tehetséggondozás je-
gyében rendezett programok
sikeresen zárultak, melyek az
Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul-
tak meg.

Török Irén

A beszámoló a sikeres projektzárásról szólt.

A
ez

évben is csatlakozott a

felhívásához, amely immár hu-
szonharmadik alkalommal szer-
vezte meg a Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Találkozó
megyei bemutatóját. A három-
lépcsõs rendezvény elsõ szint-
jét követõen a regionális for-
duló, majd nyár eleji esemény-
ként az országos fesztivál kerül
megrendezésre. A gellénházi

harma-
dik éve fogadta be e színes
kulturális program zalai vonat-
kozású produkcióit.

A benevezett csapatokat és
felkészítõ tanáraikat az intéz-
mény vezetõje,

köszöntötte. A község pol-
gármestere, a
szereplõkhöz szólva hangsú-
lyozta, hogy ne versenyként
fogják fel a megmérettetést,

Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Irodája

Magyar
Drámapedagógiai Társaság

dr. Papp Simon Általános
Mûvelõdési Központ

Horváth Lász-
ló

Farkas Imréné

Színjátszó gyermekek megmérettetése

hiszen az összejövetel lényege,
a kultúra jó hatással van min-
denkire. A megyei szervezõk
nevében a háttérmunkát ellátó

üdvözlõ
szavai kiemelték, hogy a szín-
játszás nyitottá, érzékennyé,
fogékonyabbá teszi azokat,
akik mûvelik azt.

A délutánba nyúló mûvé-
szeti rendezvény elõadásai-
nak bírálatát, , a
Magyar Színjátszó Szövetség
elnöke és drá-
ma-pedagógus látta el. A több

Matyasovszky Margit

Regõs János

Pintér Rozália

órás versenyt ekképp ér-
tékelték:

– A Lendváról érkezett Ke-
rek erdõ: „A költõ verseny” cí-
mû színdarabot, és a zalalövõi
Csúcsfejek színjátszó csoport:
„Jancsi és Juliska” történetét
vitték a közönség elé, melyeket
a zsûri arany minõsítéssel dí-
jazott. A határon túlról érke-
zett Lendvai Muzsikusok: „A
lendvai muzsikusok” címû vi-
dám, kis állatok vándorlását fel-
vázoló darabbal léptek színre,
ezzel is ápolva a Szlovéniában
élõ magyarok nyelvhasználatát,
amellyel az ezüst minõsítést
érte el a játékos kis társulat. A
Murakeresztúrról jött Talen-
tum Mûvészeti Iskola Kabala
Csoportja a tinédzserek és a
nõk gondjaira világított rá a
„Tini napló” címû mûsorszá-
ma, amely a bronz fokozatú
elismerést jelentette számukra,
úgy, mint a gyenesdiási Hir-
telen Jött Csapat: „Kacor Ki-

rály” történetével, és gutorföl-
dei Recefice: „Sínen ült egy fe-
hér nyúl”, valamint a pölöskei
iskolások Pölöskei Hangyaban-
da: „Szebeni muzsikusok” cí-
mû játékával. A galamboki diá-
kok Vadócok formációja: „Ha-
mupipõke” meséjét adta elõ,
valamint Becsvölgyérõl a Sze-
gek Színjátszói: „A csodatevõ
fakerék”, és a megyeszékhelyi
„FOKLA” Gyermektánccsoport:
„A sarkantyús csizma” darab-
bal készült e mai találkozóra.

Török Irén

Gellénháza harmadik alkalommal fogadta az ifjú színjátszókat.

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…
kö zé le t i hav i l a p

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február
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– Múlt év novemberében
olvasóink is tájékoztatást
kaptak Zala jövõjét nagyban
meghatározó megyei terve-
zésrõl. Elnök úr, hol tartanak
most a tervezéssel?

– Melyek az elfogadott
koncepció legfontosabb üze-
netei?

– A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD
ZALA” elnevezés alatt futó te-
rületfejlesztési dokumentu-
mok elkészítésének elsõ sza-
kasza lezárult. 2013 decembe-
rében a megyei közgyûlés el-
fogadta a területfejlesztési
koncepciót, mely döntést szé-
leskörû társadalmi egyeztetés
elõzött meg. A konzultáció
eredményeként a koncepció
helyzetelemzõ része aktuális
és pontos adatokat tartalmaz
Zala megye társadalmi, gazda-
sági helyzetét érintõen. Sõt,
magában foglalja azokat az
átfogó célkitûzéseket is, ame-
lyekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni a 2014-2020-as terve-
zési idõszakban.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõví-
tése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges,
vonzó, emberközpontú épí-
tett- és természeti környezet
kialakítása szükséges, korsze-
rû infrastruktúrával. Mindeh-
hez jól mûködõ, fejlett gazda-
ságnak kell társulnia, melyhez

Javában folyik a megyei fejlesztési tervek készítése
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

megfelelõen rugalmas képzé-
si rendszeren és a hagyomá-
nyokon alapuló gazdasági ága-
zatok megerõsítése mellett jö-
võcentrikus, piacképes gazda-
sági tevékenységek fejleszté-
sén át vezet az út.

– A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény a megyei
önkormányzatok feladatául a
területfejlesztést, területren-
dezést, vidékfejlesztést és ko-
ordinációs feladatokat jelölte
meg, amelyek pontos és rész-
letes tartalmi meghatározását
a módosított területfejlesztési
törvény tartalmazza. Fontos-
nak tartom ugyanakkor ki-
emelni, hogy a regionális fej-
lesztési ügynökségek jogsza-
bályi változás következtében
megyei tulajdonba kerültek,
így a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség-
ben 1/3-os tulajdoni aránnyal
rendelkezik Zala megye. Ez
azért is kiemelten fontos,
mert 2014. április 15-vel felállt
a 2014-2020-as uniós költség-
vetési ciklus intézményrend-
szere, melyben közremûkö-
dõ szervezeti feladatokat lát-
hatnak el a fejlesztési ügy-
nökségek. A megyei önkor-
mányzatnak ezáltal nemcsak
közvetett szerepe lesz az
uniós programozás végrehaj-
tásában.

– A területfejlesztésrõl szó-
ló törvény módosítását köve-
tõen melyek a megyei önkor-
mányzat legfontosabb fel-
adatai?

– Miként alakul
a tervezési tevékeny-
ség menete?

– Magyarország
kormánya továbbítot-
ta Brüsszelbe a part-
nerségi megállapo-
dást, amely az egyes
operatív programok
közel végleges vál-
tozatát tartalmazza.
Ezen operatív prog-
ramok tartalmazzák
azokat a prioritáso-
kat, melyeket érintõen
az egyes fejlesztési
projektcsomagok el-
készíthetõek. A ter-
vezési munka jelen-
leg négy szinten fo-
lyik a megyében: a me-
gyei jogú városok sa-
ját területük vonatko-
zásában készítik fej-
lesztési programjai-
kat, a megyei önkormányzat a
további 256 települést érintõen
készíti a megyei és járási fej-
lesztési projektcsomagokat, vala-
mint az egyes CLLD-k (közösség
által irányított helyi fejleszté-
sek) vonatkozásában is körvo-
nalazódnak a fejlesztési igények.

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-

– Milyen forrásból törté-
nik a területfejlesztési doku-
mentumok elkészítése és mi-
re várható ezek befejezése?

vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-
ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészí-
tésére. Az elnyert ÁROP pá-
lyázat eredményeként a ter-
vezési feladatok befejezési ha-
tárideje szeptember 30. Az el-
készült dokumentumok nyo-
mon követhetõk a megyei ön-
kormányzat www.zala.hu web-
lapján, valamint a Tisztelt Ol-
vasókat is folyamatosan tájé-
koztatni kívánjuk a megyei fej-
lesztési elképzelésekrõl.

Manninger Jenõ

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Minden korosztályt érintõ
és szó szerint is aktivitásra sar-
kalló programok várták a

egész áprilisban.
Már korábban útjára indí-

tották a kerámia tanfolyamu-
kat, amelynek keretében az
utóbbi hónapban az eddig
elkészült tárgyak befestésével
és díszítésével foglalatoskod-
tak a résztvevõk, fõként a fia-
talabb korosztályból – tájé-

nagy-
lengyelieket

Programbõség Nagylengyelben

koztatta lapunkat
, Nagylengyel polgár-

mestere. Az elkészített kerá-
miákat sokan húsvéti ajándék-
nak is szánták családtagjaik-
nak, melynek köztudottan ér-
téke mindig nagyobb jelentõ-
séggel bír, mint a boltban vá-
sárolt meglepetésé. A kerámia
tanfolyamon ke-
ramikusmûvész segítségével
tették tökéletessé alkotásaikat
a foglalkozáson serénykedõk.

Folytatódott a településen
a már szintén elõzményekkel
bíró társastánctanfolyam, mely-
nek mentora

, a
egyik vezetõje. A tár-

sastánc évtizedek óta nem ve-
szített népszerûségébõl és
Nagylengyelen is nagy érdek-
lõdés mellett zajlanak az okta-
tások a szervezõk örömére –
derült ki a polgármestertõl ka-
pott információkból.

Természetesen a húsvéti
készülõdés is helyet kapott a
nagylengyeli programok kaval-
kádjában áprilisban, hiszen az
érdeklõdõknek lehetõsége volt
modern kézmûves technikával
húsvéti díszeket és ajándéko-
kat készíteni a helyben meg-
szervezett játszóházban.

A gyógynövények iránt fo-
gékony helyben élõk a nagy-
lengyeli parkban lévõ növé-
nyeket tanulmányozhatták és
megismerkedhettek azok gon-
dozásával, jótékony hatásaival
egyaránt. Az ilyen jellegû prog-

Scheiber
Ildikó

Págyi Zsóka

Salamonné Kuz-
ma Renáta Gála Társastánc-
csoport

ramokat egyébként rossz idõ
esetén is megrendezik hely-
ben, de akkor zárt épületben,
a faluházban teszik azt.

Nagylengyelben az aktív
sport szerelmesei is rendsze-
resen találnak maguknak prog-
ramot, hiszen aerobic és zum-
ba órák teszik fitté és egészsé-
gessé a mozgás szerelmeseit a
helyi faluházban.

Zsuppán Beáta

Pillanatkép a nagylengyeli társastánc tanfolyamról.

Sportszeretõ település ,
ahol a mozgás jegyében nya-
ranta sportnapot is szoktak
tartani. A Leader-programnak
köszönhetõen támogatást nyer-
tek a rendezvény lebonyolítá-
sára, melyet így majáliskor,
szép idõben tartottak meg.

– Sikeresen pályáztunk a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumhoz, így 450
ezer forintot nyertünk a sport-
nap megrendezésére. Megpró-
bálunk a jelenlévõ több mint
száz embernek megfelelõ szó-

Böde

Tavaszi sportnap Bödében

rakozást biztosítani, így az
egész napos focikupa mellett
büntetõrúgásban, kapuba íve-
lésben is versenyt hirdetünk.
Bödébõl két felnõtt és egy
ifjúsági csapat, Teskándról egy
lány- és két fiúcsapat nevezett
és Hottóról, Zalaszentmihály-
fáról, Babosdöbrétérõl, Becs-
völgyérõl is érkeztek focisták –
foglalta össze a programot

szerve-
zõ, a helyi sportegyesület
elnöke.

A versengõket a mérkõzé-
sek után finom gulyással ven-
dégelték meg, majd koraestére
már kialakultak a különbözõ
kategóriák végeredményei is.
A gyermek fociban elsõ helye-
zést értek el a a

és a
elõtt. A felnõtteknél a

maradt a ser-
leg, akik után és

ért oda
még a képzeletbeli dobogóra.
A gólkirályi címet
(Böde) érdemelte ki, a legjobb
kapusnak (Becs-
völgye), a legjobb mezõnyjáté-
kosnak (Babos-
döbréte) választották. A bünte-
tõrúgó versenyt
(Zalaszentmihályfa), a kapuba
ívelõ versenyt
(Becsvölgye) nyerte.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Garamvölgyi Norbert

teskándi fiúk
bödei fiúk teskándi lá-
nyok
házigazdáknál

Becsvölgye
Zalaszentmihályfa

Babos Máté

Gehér Balázst

Király Kevint

Major Jenõ

Gehér Róbert

Pataki Balázs
Egy sikeres pályázatnak kö-

szönhetõen megújul a római
katolikus fa harangláb

.
– Egymillió forintot nyertünk

pályázaton, amit önrésszel ki-
egészítve használhatunk fel a
római katolikus fa harangláb
felújítására – tájékoztatta la-
punkat pol-
gármester. – A Rákóczi utca
mentén szabadon álló szok-
nyás harangláb a XIX. század
végén épült, jelenlegi helyén
1918 óta áll. Népi mûemlék,
ezért védettség alatt áll, és egy
harang lakik benne. Jelenleg a
tervek engedélyeztetése fo-

Bak-
tüttösön

Kámán Krisztián

Megújul a harangláb Baktüttösön

lyik. Nyár végére tervezzük a
befejezést és a felszentelést.

A gyerekek is nagy csatát vívtak.
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MLSZ Grassroots Önkéntes szervezõi
ingyenes tanfolyam indul

Zala megyében
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési Intézete – a

2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó iskolarend-
szeren kívül szervezett – „Grassroots szervezõ” tanfolyamot
indít Zala megyében.

TGRAS/1418
Zalaegerszeg, ZTE tárgyaló

(8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
2014.05.31. és

2014.06.07. - 2 oktatási nap (16 óra, elmélet és gyakorlat)
a fent kijelölt két szombat 9-17 óra

között
Ingyenes

Olyan sportszeretõ szülõk, aktivisták, fiatalok labdarú-
gással kapcsolatos alapképzése, akik a Bozsik Programokban
és a Grassroots labdarúgás más színterein is segíteni szeret-
nének a rendezvények színvonalának emelésében, szervezé-
sében. Várunk minden érdeklõdõt, akik a gyermekkori
labdarúgással kapcsolatos élményeiket át szeretnék adni a
mai fiatalok számára.

– a megadott email címre beküldött jelentkezési lap
– 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük

elküldeni: zala.edzokepzes@gmail.com
A jelentkezési lap letölthetõ a www.zalamlsz.hu web-

oldalon.
A Tárgy mezõbe kérjük beírni az ÖNKÉNTES SZERVEZÕI

TANFOLYAM szöveget!!!
Jelentkezés határideje: 2014.05.27.
A tanfolyam minimum 10 fõ létszámmal indul.

A tanfolyam kódja:
A tanfolyami képzés helye:

A tanfolyam ideje és idõtartama:

Tanfolyami napok:

A tanfolyam díja:
A tanfolyam célja:

Jelentkezési feltételek:

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:

Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA

Júl.18-20. 26.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug.5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug.17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

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

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

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen


