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Lapzárta után, augusztus
elsején került sor a hagyomá-
nyos falunap idei ren-
dezvényére.

tófeji

A programokban gazdag
falunapról következõ szá-
munkban adunk részletes tá-
jékoztatást.

Falunap Tófejen

Idén is nagy érdeklõdés
övezte a teskándi faluna-
po(ka)t, amelyre július 17 és
19 között szokás szerint sokan
látogattak el a megyeszékhely-
rõl és a környékbeli telepü-
lésekrõl is. A hétvégi prog-
ramot péntek este a

bálja nyitotta meg,
majd szombaton délelõtt fut-
ballmérkõzésekkel, fõzõver-
sennyel folytatódott a prog-
ram. Idén pörköltet kellett
fõzni, s erre hat csapat vállal-
kozott. A zsûri hosszas tana-
kodás után két elsõ helyezettet
hirdetett, így a

és a végzett

Fáraó
együttes

Virágoskert
Lakópark Fröccs

Gladiátorok, terepjárók, mérkõzések
Tartalmas falunapi programok Teskándon

A gladiátorversenyen nem csak jól rajtoltak, hanem nyertek is
a fiatalok.

az élen. Utóbbi csapat meg-
védte tavalyi elsõségét, mely-
nek szószólója,

elégedett volt az ered-
ménnyel:

– Csülkös, körmös pacalt
készítettünk újkrumplival. Rég-
óta hagyománya van, hogy fa-
lunapkor fõzünk. Tegnap dél-
után már elõkészültünk a pa-
callal és reggel kilenckor áll-
tunk neki a fõzésnek. A fõzõ-
szomszédok felvetették a bun-
da gyanúját, de szerintünk in-
kább a jól bevált receptnek
köszönhetõ a sikerünk. A he-
lyezésnek nem tulajdonítunk

Fábián Ist-
ván
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Rajz: Farkas László

Nagyon modern idõk

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letöl-
teni?...

Az elsõ gyõztes gladiátorokat Tóth István Jánosné köszöntötte.

jelentõséget, a lényeg, hogy
együtt legyünk, s közben
megkóstoljuk egymás ételét,
italát is.

Ebéd után egy új program,
a

debütált a falunapon,
melyre elsõ alkalommal négy
csapat jelentkezett. A hét ver-
senyszámból álló ügyességi fel-
adatokon végül a

szerepeltek a leg-
jobban, így a tizenévesekbõl
álló csapat kapta a gyõztesnek
járó elismerést és díjat.

– A hagyományokhoz hí-
ven igyekeztünk úgy összeál-
lítani a programokat, hogy
minden korosztálynak meg-
felelõ kínálatot tudjunk nyúj-
tani. Az esti bál után az esõ
elmosta a délelõttünket, de

Teskándi Gladiátorok Via-
dala

Teskándi Me-
zítlábasok

reméljük, hogy jó hangulatban
folytatódik a program, mely-
hez mindenkinek jó szóra-
kozást kívánunk – köszöntötte
a megnyitón megjelenteket

polgár-
mester.

Kísérõprogramként vidám-
park, egészségsátor, vízifoci,
ugrálóvár, kézmûves foglalko-
zások, airsoft bemutató, csilla-
gászati program és öregfiúk
labdarúgó- mérkõzés nyújtott
szórakozást, és sokan voltak
kíváncsiak a Teskándon méltán

Tóth István Jánosné

népszerû offroad terepjáró
versenyre is.

– Idén huszonöten nevez-
tek, akik két pályán idõre ver-
senyeznek. Mindenki két kört
megy oda-vissza és a legjobb
idõt vesszük figyelembe. A
pálya most is technikás és
minden évben változtatunk
rajta. A környékbõl már sokan
visszajárnak hozzánk, és köz-
ben jelentkeznek új autósok is
– foglalta össze

szervezõ.
A színpadon a

életmódklub, a helyi , a
, a tánc-

együttes, , a
, a

, a
, a és

szórakoztatta a
látogatókat. Sztárvendégként

Csentericz
Gábor

Maxima
ovisok

TASZACS Press Dance
Merics Niki Kiszöv

senior néptáncegyüttes Vad-
rózsa Népdalkör salomvári
tánccsoport Kisvirágok
Borka bohóc

Vastag Csaba
Forte

Technoroll Kupát
Police-Ola Vasvár Süttõ

Teskánd-Technoroll

TOMEE
Weekend zenekar Hard
Chords

Wolf Kati
Pataki Balázs

lépett fel, este a
együttes bálja zárta a

napot.
Vasárnap már kilencedik

alkalommal rendezték meg a
, ahol a

, a , a és
a csapatai
közül végül a Vasvár végzett az
élen. Este buli, a

és a
együttes várta az ér-

deklõdõket, sztárvendégként
lépett színpadra.

Gladiátorok, terepjárók, mérkõzések
Tartalmas falunapi programok Teskándon

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

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

Hónaptól hónapig…
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A hagyományhoz híven idén
is július közepén került meg-
rendezésre a falunap

. Az eseményt a köz-
ség polgármester asszonya,

, a képviselõ-testület,
a helyi kultúrház

vezetõje és sok-sok segítõ kéz
hozta létre. A szervezõk olyan
programot állítottak össze,
amelyben minden korosztály
megtalálhatta a számára érde-
kes, izgalmas elfoglaltságot.

A színvonalas nap folya-
mán számos figyelemfelkeltõ
programmal találkozhattak az
érdeklõdõk. Nagyon népszerû
volt a hajfonás, az íjászat, a csil-
lámtetoválás. Volt kézmûves ki-
rakódó vásár és kézmûves fog-
lalkozásokon is részt vehettek
az érdeklõdõk. Rögtön a bejá-
ratnál vicces képeket lehetett
készíteni a fotósarokban. To-
vább haladva friss, helyben
sült lángost, palacsintát és íz-
letes hûsítõket limonádét,
szörpöket kóstolhatott bárki,
melyeket a helyi asszonyok, és
közmunkások készítettek. Ha
valaki pihenésre vágyott, ké-
nyelembe helyezhette magát a

Petrike-
resztúron

Bor-
vári Lili
Hardy Judit

A talicska is fõszerepet kapott.

Falunap Petrikeresztúron
kis szénabálákból készült ka-
napékon.

Délelõtt, a kispályás foci-
bajnokságon összesen hét csa-
pat vett részt. Érkeztek sportol-
ni vágyók a helyieken kívül

, ,
, is.

, a helyi sportegyesület
vezetõje elmondta, hogy a ha-
gyományosnak számító kispá-
lyás bajnokság a sportoláson
túl minden évben remek szó-
rakozás a helyi, s a környékbeli
fiatalok számára.

Három órakor kezdetét vet-
te a

, amire nyolc csapat
nevezett, férfiak és nõk egya-
ránt. A verseny forgószínpad-
szerûen zajlott, ahol a régi pa-
raszti világ eszközeivel – pél-
dául gumicsizma, talicska, lét-
ra – kellett számos humoros
feladatot teljesíteniük a részt-
vevõknek, majd sorversenyek
keretében mérték össze tudá-
sukat a csapatok. Az elsõ helye-
zettnek járó izgalmas díjat az

csapata nyerte.
Délután a focipályán

mûködött a

Nagy-
lengyelbõl Gellénházáról Becs-
völgyérõl Szilvágyról Béres
Norbert

Petrikeresztúri Paraszt-
olimpia

Agrokák

KRESZ-park Zala

Megyei Polgárõrség

Fehér Holló Együttes
Bó-

jóvoltából,
ahol a gyerekek megtanul-
hatták a biztonságos közleke-
dés szabályait.

A fõzõverseny is igazán láz-
ba hozta a helyieket. Összesen
nyolc csapat fõzött, készült ve-
sevelõ, töltött káposzta, marha-
lábszár, nyúlpaprikás, pince-
pörkölt, vargányás és gombó-
cos finomságok.

A kulturális program este
hat órától volt megtekinthetõ.
Zenélt a
és énekelt a csodás hangú

dis Bettina
Swing Club

BistRock Zenekar

András bá-
lon

fv

. Fellépett a helyi
asszonyok alkotta ,
valamint a falu tini lányai mu-
tatták meg tánctudásukat. A
mûsort a
zárta egy órás koncertjével,
ahol felcsendültek a jól ismert
magyar rock legendák dalai.

A helyi és környékbeli ven-
dégek hajnalig táncoltak a kel-
lemes melegben az

, a sok-sok mécsessel és
lámpasorral hangulatossá tett
szép környezetben.

A délidõt jelzõ tizenkettes
szám felé araszoltak az óra-
mutatók július 14-én, amikor
szokatlan gyerekzsivaj törte
cserepeire a

csendjét. A

lakói igyekeztek a hegyi úton
birtokára,

ahol az
aktivistái és

az önkormányzat képviseleté-

nemeshetési Öreg-
hegy Zala Megyei
Gyermekvédelmi Központ Za-
laegerszegi Gyermekotthona

Kovács Lászlóék
Összefogás Nemeshe-

tésért Alapítvány

Vendégeskedés a nemeshetési Öreghegyen

ben polgár-
mester várták a hosszú túrától
már igencsak pilledt gyerkõcö-
ket és kísérõiket.

A nemeshetésiek és a gyer-
mekotthon kapcsolata még az
elmúlt télre nyúlik vissza, mi-
kor is az alapítvány kezdemé-
nyezésére gyermekruha gyûj-
tést szerveztek a faluban. Az
ötlet kedvezõ visszhangra ta-
lált a lakosság körében, olyany-
nyira, hogy a falugondnoki kis-

Magyar Kálmán

busz rogyásig megtelt az ado-
mányokkal. Még akkor jött szó-
ba, hogy a nemeshetésiek egy tú-
ra keretében vendégül látnák
az otthon halmozottan hátrá-
nyos környezetbõl kiszakadt
lakóit. Erre a találkozóra került
sor július 14-én.

A kissé megilletõdött gye-
rekek lepakolták cuccaikat, le-
szusszantak az asztalok mellé,
s mint a mesében, a vendéglá-
tók szorgos varázslatának kö-
szönhetõen, megvalósult a „Te-
rülj, terülj asztalkám!” Kovács
Lászlóné, a helyben mindenki
által inkább csak „Vargahugi”-
ként ismert alapítványi elnök
irányításával sürgölõdtek a ven-
déglátók. Kovács László tárcsa-
levélen sütötte a kolozsvári
szalonnát és a polgármesterék
által felajánlott csirkefalatká-
kat, melyek pikáns illata el-

egyedett a hegy légterének
gyümölcsillatú aromájával.

és tüstén-
kedtek az asztalok körül, lesve
a gyerekek minden kívánságát.
Fogytak a finom falatok, az
egyik nevelõ meg is jegyezte,
hogy az egyik meglehetõsen
nyim-nyám étvágyú lányka is
milyen jóízûen gyûrte le az
ínycsiklandó falatokat. A kel-
lemes hangulatban repült az
idõ. A gyerekek szedelõzköd-
tek, várt rájuk a visszaút. A
desszertként felszolgált pom-
pás süteményekbõl, pogácsák-
ból jutott az útnak indulók
batyujába is, akik minden
bizonnyal sokáig beszélnek
még öreghegyi vendégeskedé-
sükrõl.

Magyar Kálmánné, Hu-
szár Józsefné, Jakabfy Gyulá-
né Huszár Gábor

f.l.

Vendégek és vendéglátók.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az élettõl ajándékot ka-
punk, s hogy létünk teljesebb
és örömtelibb legyen, mi is
adunk. Ehhez elég egy apró
méltányos cselekedet, vagy
egy rendezvény, ami összeköt.
Ezen eszmei értékek mentén
rendeztek falunapot idén

. A július 4-én és 5-
én megtartott esemény ezúttal
kétnapos volt és nagy népsze-
rûségnek örvendett, köszön-
hetõen a színvonalas progra-
moknak. Az élményekben gaz-
dag kikapcsolódáshoz minden
feltételt megteremtett a szer-
vezõ önkormányzat. A délelõtt
a gasztronómia jegyében telt,
fõzõversenyt rendeztek a ha-
gyományokhoz híven. Ezután

és
lépett fel. A Hevesi Sándor

Színház mûvészei örökzöld
slágereket énekeltek, amivel
megalapozták a hangulatot.
Ezt fokozta a vigadalom sztár-
vendége, , a mulatós
zene kiválósága, akinek kon-
certjére a környezõ települé-
sekrõl is érkeztek. A gyerme-
kekrõl sem feledkeztek el, õket
ugrálóvár és élõcsocsó várta.

A résztvevõket ebéddel is vár-
ták, ezt évek óta a Gyuri csár-
dából rendeli az önkormányzat.

– A falunappal az itt élõk-
nek, az innen elszármazottak-
nak és a környéken élõ ba-
rátainknak, ismerõseinknek
kedveskedünk. Ez több mint

Or-
mándlakon

Bot Gábor Debrei Zsuzsan-
na

Csocsesz

Színvonalas programok, feledhetetlen élmények
Falunapot rendeztek Ormándlakon

10 éve kisközségünk legjelen-
tõsebb rendezvénye, nevezhet-
jük a településünk ünnepének
is. Ilyenkor összegyûlik a falu
apraja-nagyja és önfeledten
szórakozik. Így volt ez idén is.
Az emberek igénylik a kel-
lemes kikapcsolódást, mi pe-
dig feladatunknak tekintjük,
hogy olyan programokat szer-
vezzünk, amik által a falu-
beliek pár órára elfeledik
mindennapi gondjaikat és ki-
szakadnak a hétköznapokból.
Úgy láttam, hogy minden kor-
osztály megtalálta a számára
megfelelõ idõtöltést. A lakók
leültek egymás mellé, beszél-
gettek, felelevenítették emlé-
keiket és vidáman töltötték el
ezt a két napot – méltatta a
rendezvényt ,
Ormándlak polgármestere.

Vasárnap többek között a
legendás a
petrikeresztúri

és a rock-
klasszikusokat játszó

adott mûsort. Nagy
sikert aratott a

fellépése. Az együttes
a településen tartja próbáit,
vezetõjük is részt
vett a falunap szervezésében.
A programok ezzel nem érnek
véget. A következõ esemény az
augusztus 8-i sportnap lesz,
amire már lelkesen készülnek
a falubeliek.

Horváth Norbert

Norton zenekar,
Csalamádé Mû-

vészeti Egyesület
TMK

Rock Band
Fehér Holló

zenekar

Hangya Béla

m.zs.

Sokrétû volt a kulturális program.

Jó hangulatot teremtett Csocsesz.

Végre sikerült
A csa-

pata elsõ helyezést ért el a
kézikaszás aratóversenyen

a kisbandás kategóriában.
A népdalkör tagjaira épülõ

aratóbanda 2006 óta rendsze-
resen részt vett a rendezvé-
nyen. Volt már dobogós helye-
zésünk, de az 1. helyet most
sikerült elnyerni. Attól füg-
gõen, hogy férfi erõt hogy tud-
tunk beszervezni, kis- illetve
nagybandás kiállásban dolgoz-
tunk. Nehéz jó arató kaszást
találni. Évek óta
a kaszásunk, aki nagyon szé-
pen vágja a gabonát, könnyû
utána markot szedni és szép
tarlót hagy. Felesége is lelkes
segítõ, a kévék összehor-
dásában szorgoskodott. Stabil
a kötélvetõ szerepköre

személyé-
ben. Gyakorlott marokszedõk

és
gondosan rakják a kévébe

„Hottói Törekvõk”
no-

vai

Király László

Rák-
liné Vass Rozália

Molnár Béláné Plebán Klá-
ra

valót. Az idén nem sikerült
férfit beszervezni a kötözés-
hez, kepéléshez, de megoldot-
tuk a feladatot. Molnár Béláné
irányításával formás kepét rak-
tunk a termetes kévékbõl. A
kévék végsõ formáját a kötözõ
adja meg,
birkózott meg e feladattal. A
sikerhez szép tarló, masszív,
formás kévék és megfelelõen
összerakott kepe kellett.

A zsûri szerint nálunk ezt
sikerült összehozni. Az arató-
brigád újoncokat is avatott.

alpolgármester
és személyében.

Õk érdeklõdve szemlélték
a kézi aratás mozzanatait, majd
lelkes segítõk voltak a kepélés-
nél és a kiszolgálásban.

Nagyon örültünk a siker-
nek, mindannyian lelkesen
dolgoztunk és jól éreztük
magunkat.

Simon Gyuláné

Halász István
felesége

Simon GyulánéA „Hottói Törekvõk”.
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Megépült a és
közötti kerékpárút, mû-

szaki átadását július 15-én tar-
tották. A Zala-völgyét átszelõ
4100 méter hosszú szakaszt az
Európai Unió támogatásával,
csaknem 280 millió forintból
valósították meg. A pályát a
régi vasúti nyomvonalon ala-
kították ki. Elsõ ütemben ta-

Bagod Tes-
kánd

Elõ a kétkerekûekkel
Elkészült a Teskánd-Bagod közötti kerékpárút

valy 1600 méter hosszan ké-
szült el, a hátralévõ résszel
most végeztek.

– Nehezen indult a be-
ruházás a vasúti híd tulajdon-
jogának átruházása miatt,
ezért késve tudtunk nekilátni
a kivitelezésnek. Ennek elle-
nére a munkálatokat sikerült
határidõre befejeznünk. Az út

három méter széles, amin
egyebek mellett 1500 hosszú
korlátot építettünk ki. A sza-
kasz megfelel a legmodernebb
elvárásoknak, jó minõségû asz-
faltburkolat borítja, figyelem-
felhívó táblák és fényvissza-
verõ felfestéseket helyeztünk
ki rá – mondta el ,
a . ügyvezetõ igaz-
gatója.

A beruházás 2003-ban kez-
dõdött. Folytatásáról a két
település 2007 óta egyeztetett
a hatóságokkal. Tavaly õsszel
sikerült megállapodni, így a
kivitelezésnek nem volt aka-
dálya.

– Ezzel 10 éve dédelgetett
álmunk vált valóra. Nagyon
sok munka van mögötte, de
azt gondolom, megérte a fára-
dozás, hiszen lakóinkért tet-
tük. A településen élõk nagy
örömmel veszik birtokba és
biztos vagyok benne, hogy
népszerû lesz, sokan fognak itt

Pethõ István
Sprint Kft

biciklizni. Reméljük, hogy lesz
folytatása Zalaegerszegig, így
sokan kétkerekûn tudnak el-
jutni akár munkába. A kerék-
párút fenntartására is lesz ele-
gendõ forrás, az elnyert pályá-
zati pénzbõl ezt is tudjuk fe-
dezni. Tervezzük a kerékpárút
fejlesztését, egyebek mellett
oly módon, hogy a sport-
pályánál kialakított parkban
egy büfét létesítünk, ahol a
biciklisek megpihenhetnek –
tette hozzá

, Teskánd polgármestere.
A Zala-völgyi nyomvonal

szerves részét alkotja a
kerékpárútnak,

amelynek köszönhetõen zavar-
talan a két keréken való köz-
lekedés a környezõ telepü-
lések között. A most megépült
szakasz hivatalos átadását pár
hét múlva tartják, de addig is
próbaüzemben mûködik, így
bárki kipróbálhatja.

Tóth István Já-
nosné

Felsõõr-
Kis-Balaton

m.zs.

Több mint 1500 méter korlátot építettek ki a kerékpárúton.

Július 10-én véget ért az
angol „tábor”

. A Kaliforniából érkezõ
három héten

keresztül tanította anyanyelvé-
re a lelkes helyi és környékbeli
gyerekeket, fiatalokat.

A résztvevõk szívesen ál-
dozták fel a nyári szünet egy
részét, hiszen nem klasszikus
értelemben vett tanulásról volt
szó. Sok játék, vicces feladatok
színesítették a jelenlévõk hét-
köznapjait. Három csoport-
ban, a legkisebbektõl – 6-7
éves korosztály – a 15-16 éves
korig bezárólag 40-45 gyer-
mek kapcsolódott be nap,
mint nap a programokba.
Számtalan új és ismert játék
került elõ, melyet a gyerekek
angol nyelven játszottak. A
mozgalmas tábori életbe be-
kapcsolódtak az itt nyaraló
unokák is.

Pusztaederi-
csen
Anthony Huang

Angol tábor Pusztaedericsen
Anthony hamar hozzászo-

kott a helyi viszonyokhoz,
gyorsan megismerte és nevén
szólította a gyerekeket, látha-
tóan nagyon élvezte a napi
foglalkozásokat, melyet önkén-
tes amerikai fiatalként vállalt.
Nyitott volt a magyar sajátossá-
gokra, szívesen megkóstolta a
helyi ízeket, megnézte a Ba-
latont, off-roadozott, strandolt
és kíváncsiságból még a csir-
kevágást is szemügyre vette.

Az amerikai fiú munkáját
segítette három fiatalember

egyetemista,
és

középiskolai tanulók, akiknek
jó gyakorlási lehetõség volt
három héten keresztül angol
anyanyelvû személlyel kommu-
nikálni. A feladatot komolyan
vették és nagyon jól csinálták.

Pusztaedericsen találkozott
egy közösségi esten az a 8-9
fiatal önkéntes, akik Zala me-
gyébe jöttek azért, hogy a gye-
rekeknek, illetve érdeklõdõk-
nek angolt tanítsanak.

polgármester asszony
elmondta, bíznak abban, hogy
nem csak a gyerekeknek, de
Anthonynak is emlékezetes
marad ez a három hét.

:
Hári Bennister
Varga Richard Káli Jenõ

Gál
Lászlóné

fv Emlékezetes marad ez a három hét.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Július 18-án bábosok, báb-
készítõk, kíváncsi érdeklõdõk,
kacarászó gyerekek töltötték
meg a faluházat és kör-
nyékét. A programra Zalaeger-
szegrõl is sokan érkeztek, akik
kipróbálták a

faragott lovas körhin-
táját, ami mellé élõ zenét szol-

hottói

csödei Hippo-
nette

Zenés bábparádé Hottón

gáltattak és három rövid szín-
játékot adtak elõ a mûvé-
szek. A

sátrában az érdeklõ-
dõk megismerkedtek a bábké-
szítéssel: lovas és cicás bá-
bokból mindenki elképzelései
szerint alakította ki saját fi-
guráját.

Magamura Alkotó-
mûhely

– Ez már a sokadik ilyen
összejövetel, de mindig az ak-
tuális a legfontosabb. Idén ren-
geteg meglepetéssel készül-
tünk, három vásári elõadás,
körhinta, zenekar szórakoztat-
ja a vendégeket. Külön erre az
alkalomra alakult Hottón egy
kórus, tagjai itt adják elõ elõ-
ször a produkciójukat és mel-
lette megalakult a Hottó
Orchestra is – foglalta össze

szervezõ.
A hangulatot a

promenád zenekar játéka ala-
pozta meg, mellette

a Vásártér darabot, a
elõadá-

sában Vitéz László: Az elásott
kincs elõadását és a

sze-
relmes bábjátékát tapsolták
meg a nézõk.

A hottói önkormányzat lán-
gossal vendégelte meg az ér-
deklõdõket. pol-
gármester az eseménnyel kap-
csolatban elmondta, hogy az

Boráros Szilárd
Kasírmasír

Kovács
Gézától
Mesebolt Bábszínház

Ziránó
Bábszínháztól Pulcinella

Vincze Ferenc

idei bábparádé megrendezésé-
nek elõzményei nem voltak
szokványosak, hiszen a helyi
alapítvány pályázott a rendez-
vény lebonyolítására, mely pá-
lyázat sajnos tartaléklistára ke-
rült az elbírálónál. Ezért ismét
az ötletgazda önkormányzat
próbálta megteremteni az
anyagi feltételeit ennek a nagy-
sikerû rendezvénynek, mely
idén ismét – köszönhetõen a
már több éve támogató me-
cénásoknak és az önkormány-
zat anyagi segítségének – meg-
rendezésre kerülhetett.

– Bízunk benne, hogy az el-
következendõ években mind-
inkább rangos helyi esemény-
nyé válik e színvonalas prog-
ramunk, amelyen gyermekek
és szüleik is egyaránt jól érez-
hetik magukat – fogalmazott
Vincze Ferenc.

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

Pataki Balázs

A csödei Hipponette több színjátékkal szórakoztatta a közön-
séget.

Évek óta szerveznek
, a

tanulóinak a
tanév vége után nyári tábort,
ezzel segítve a szülõknek a
szünidõben megoldani a gye-
rekek felügyeletét. Idén erre
június 29. és július 3. között
került sor. Hogy igény van a
szülõk részérõl erre, azt az is
bizonyítja, hogy évek óta közel
azonos létszámmal jelentkez-
nek a gyerekek. Több mint 30
– hat és tizenkét év közötti –
gyerek töltötte együtt haszno-
san ezt a hetet az iskola peda-
gógusainak vezetésével. Mun-
kájukat közösségi szolgálatot
teljesítõ középiskolások is se-
gítették.

A hét programjai az elõzõ
évekhez hasonlóan kerültek
megszervezésre. A sok játék

Gel-
lénházán dr. Papp Simon
Általános Iskola

Szabadidõs tábor Gellénházán
mellett kézmûves foglalkozá-
sok, sport, strandolás tették
változatossá a napokat. Dolgoz-
tak bõrrel, készítettek állat szi-
luetteket, volt játékos, vidám
vetélkedõ, évek óta visszaté-
rõen íjászat is. Ezen a nyáron
az idõjárás is kegyeibe fogadta
a táborozókat, a tervezettek
szerint fürödhettek a helyi
strandon. Kedden – hagyomá-
nyosan – autóbuszos kirándu-
láson vettek részt.

megtekintették
gyönyörû mesekerá-

miáit. A kalandparkban ügyes-
ségüket tették próbára,

pedig
a fazekasság rejtelmeibe

vezette be a gyerekeket. Ezt a
tartalmas, szép napot az iskola
alapítványának támogatásával
tudták megvalósítani.

Márokföl-
dön Palisca
Mária

Szent-
györgyvölgyön Csótár
Rezsõ

A tábor sikerét bizonyítja,
hogy a gyerekek létszám a még
hét közben is növekedett. Na-
gyon sok az évek óta vissza-
térõ gyerek, akik szüleikkel
együtt bíznak benne, hogy
folytatódik ez a lehetõség jö-
võre is.

– Nagyon élveztem a sza-
badidõs tábort. Igaz, az elsõ
napon még nem voltam ott, de
a többin nagyon jól éreztem

magam. Legjobban a kirándu-
lás tetszett, abban is a kaland-
park. A korongozás is nagy
élmény volt, és a kézmûves
foglalkozások is a táborban.
Nagyon élveztem a délutáni
strandolásokat, már megtanul-
tam a nagymedencében úszni.
Jó volt a táborban lenni, jövõre
is mindenképpen megyek! –
mondta Gombócz Ágnes 4.
osztályos tanuló.

A fazekasság rejtelmeibe is bepillanthattak.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tet-
szett neki, mert nem sze-
rette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfor-
dult, hogy még enni se ma-
radt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbb-
utóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.

Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavar-
ta, hogy akivel csak találko-
zott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, vala-
miért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl so-
kan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reg-
gel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kí-
váncsiak voltak a vélemé-
nyére. Lehetett valami cso-
daszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak ta-
lálkozott, mindenki moso-
lyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az ela-
dó lányok hangos kacagás-
ban törtek ki. Attila vidá-
man ért haza és éhesen. Hi-
hetetlen módon még a fele-
sége is mosolygósan fogad-
ta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?

Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

A helyi és a

közös szervezésében tar-
tották július 11-én a falunapot

. A sportpályánál fel-
állított rendezvénysátorban ko-
ra délután a

korosztályos táncosai
és a

is színpadra léptek. A
falunapi program a mulatozás
jegyében telt, így elõször
és fellépése töltötte meg
érdeklõdõkkel a sátrat, majd
este és

is tapsra ragadtatta
a közönséget.

Idén is számos lakossági
felajánlás érkezett a tombolára,
melyhez csatlakozott a

a és a így
120 csomagot sorsoltak ki. A
zenés programok mellett kéz-
mûves játszóház, agyagkoron-

önkormányzat
Kisbucsa Községért Közalapít-
vány

Kisbucsán

Helikon Társas-
táncklub

Dióskáli Hagyományõr-
zõk

Jolly
Suzy

Sláger Tibó Bohém
NagyZsoló

Herak-
lith Zalavíz Tarr Kft.,

Önfeledt falunapi mulatozás Kisbucsán
Ajánlott az éves egészségügyi állapotfelmérés

gozás és légvár várta a fiatal-
ságot. A falunapon felállították
a hagyományos egészségsátrat
is, melynél

védõnõ segítségével vér-
nyomást, vércukrot, koleszte-
rint és testzsírt mértek, test-
tömeg indexet számoltak és az
érdeklõdõk számos fontos in-
formációval lettek gazdagab-
bak. Várakozni nem kellett, sõt
a fehér köpeny látványa sem
riasztotta el az állapotukra kí-
váncsiakat, így kedvezõ tapasz-
talatokról lehet beszámolni:

– Ide könnyebben eljön-
nek az emberek, mint az or-
voshoz, mert ennek nincs „tét-

Frigyné Böröndy
Rita

je”, csak egy kis papírt kapnak
róla. Innentõl kezdve rájuk van
bízva, hogy mit kezdenek az
eredményekkel. Elõfordult, hogy
egy jelentkezõnél például itt
derült ki, hogy magasabb a
cukra, amin meg is lepõdött.
Akinek nagyobb eltérése van,
mindenképp javasolt felkeres-
ni a háziorvosát. Évente érde-
mes egy általános szûrésre el-
menni és vérképet csináltatni.
Fontos, hogy akik két-három
éve nem voltak méhnyakrák-
szûrésen, azoknál most már a
védõnõ is el tudja végezni a
vizsgálatot – magyarázta Frigy-
né Böröndy Rita, akihez be-
szélgetésünk után egy vissza-
járó vendég érkezett.

a romániai Szász-
régenben él, és gyakran meg-
látogatja itteni unokáit, a falu-
napon pedig rendszeresen
részt vesz az állapotfelmé-
résen.

Természetesen idén is volt
foci, így ennek jegyében Kis-
bucsa - Landorhegy barátságos
kispályás labdarúgó-mérkõzést
rendeztek. A vendégeket pör-
költtel és a Kisbucsa Közsé-
gért Közalapítvány tagjai által
sütött lángossal kínálták, a ren-
dezvényt este a buli-
zenekar bálja zárta.

Dajbu-
kát Ibolya

Bomba

Pataki Balázs

Jolly és Suzy fellépése sok érdeklõdõt vonzott.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hogy nézel ki?…
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Nyolc év után újra faluna-
pot tartottak . A
július 25-i rendezvény nem várt
sikert aratott, igazán nagy lét-
számban látogattak ki a helyi
és környékbeli érdeklõdõk.

A fõszervezõ
képviselõ volt. A sikerhez

óriás mértékben hozzájárult
polgármester tá-

mogatása, a település képvi-
selõinek, asszonyainak, falu-
gondnokának, fiataljainak, kö-
zösségi munkásainak áldoza-
tos munkája.

A készülõdés már péntek
délután megkezdõdött és még
másnap délelõtt is tartott a
falu konyhájában, ahol –

képviselõ asszony,

finom linzert és po-
gácsát sütöttek a vendégek-
nek. Mindeközben volt, aki sát-
rat állított fel, villanyt szerelt,
takarított, vagy éppen besze-
rezte a szükséges kellékeket.

A rendezvényt a polgár-
mester nyitotta meg beszédé-

Baktüttösön

Fitos Veroni-
ka

Béres László

Sipos
Zoltánné
Milei Mónika, Horváth Fe-
rencné, Tarsoly Lászlóné, Mi-
lei Lajosné és Tompos Fe-
rencné –

Falunap Baktüttösön
vel, köszöntötte a megjelente-
ket, továbbá tájékozatta a la-
kosságot a település ügyeirõl
és beszámolt a jövõbeni ter-
vekrõl, lehetõségekrõl. Elma-
radhatatlan volt a szentmise,
ahol plébános
kérte az Úr áldását az egész
ünnepségre.

Majd kezdetét vette az
igazán színes és sokrétû prog-
ramsorozat. A hangulatot a Slá-
ger TV sztárja, ala-
pozta meg. A jókedvet fokozta
zenés mûsorával a

,
valamint a

produkciója. Modern
táncot adtak elõ tehetséges
fiatal lányok, a Zalatárnokról
érkezõ és a hely-
beli . A falu büsz-
keségei a

két tánccal is
megörvendeztették a közön-
séget, charlestont és discot
roptak. A csa-
pata Söjtörrõl érkezett Baktüt-
tösre és két humoros színda-
rabbal is hatalmas kacagásra
bírta a publikumot. A Busz-

Bognár István

Éder Gabee

Zalaszent-
mihályi Nóta és Népdalkör

Tófeji Szivárvány
Dalkör

Bulibárónõk
Bujtor Zsófia

baktüttösi táncos
lábú asszonyok

Retro Színkör

megállóban és a Hófehérke és
a hét törpe kicsit másképp
színdarabokat mutatták be. A
kulturális programot a

fan-
tasztikus tehetségei zárták ka-
lotaszegi, mezõségi és szilágy-
sági népi táncokkal. A gye-
rekek szórakoztatására egész
nap ingyenes légvár és arc-
festés volt. A kora esti órára
megérkezett a tófeji konyhá-
sok fõzte finom babgulyás,
amibõl mindenki jóízûen meg-
vacsorázott.

Csûrös
Kamara Táncegyüttes

Kilenc után a
tûzzsonglõrei –

-
varázsoltak színeket az éjsza-
kába. A rendkívül tehetséges
fiatalok a természet elemeit
megbolondítva tették érdeke-
sebbé a késõi órákat.

A mozgalmas napot utcabál
zárta, ahol húzta
a talpalávalót. A mulatás haj-
nalig tartott. A nagy sikerre
való tekintettel a polgármester
jövõre tervezi a folytatást.

Fireball Pro-
duction Mar-
ton Ádám, Bakon Róbert,
Kaczor Zoltán, Eilles Genna

Gergály Zsolt

A néptáncosok is nagyszerû mûsort adtak.

Fotó: Hosszú MariettaFotó: Hosszú Marietta

Ez év nyarán ama-
tõr festõ pasztell táborba hívta
a festészet iránt érdeklõdõket

, július 20-24-ig. A
mûvészeti munkába való beveze-
tés lépéseit festõ-
mûvész, mûvésztanár vállalta fel.

–Évek óta pasztell tábort
vezetek Szarvason, amelynek
szervezésérõl, és az ott történõ
munkáról a közösségi oldalon

Soós Éva

Gellénházán

Rómer Ilona

Ismerkedés a pasztellfestéssel

keresztül értesülhet bárki. Így
történt ebben az esetben is,
mikor is Soós Éva tudomást
szerzett errõl, majd felvette ve-
lem a kapcsolatot egy hasonló
tábor létrehozása kapcsán.
Mint mûvésztanár, úgy érzem,
az a feladatom, hogy bevigyem
a mûvészetet azok közé, akik
fogékonyak rá – taglalta Ró-
mer Ilona.

A pasztell tábor 7-80 éves
korig keltette fel az érdeklõ-
dést a helyiek és a távolabbról
érkezõk körében. Így a festési
technikákkal ismerkedett a 8
éves gellénházi és
a 7 éves , a
vasvári 9 éves
(aki nagyszüleinél nyaral a
településen), a megyeszékhe-
lyi, 8 és fél esztendõs

. amatõr
festõ a terem egyik sarkában
magányosan, de a közös
munka értékét így is élvezve
alkot.

– A rajzolást mindig szeret-
tem, így jutottam el a festé-
szetig, amelyben fõként a
naturális ábrázolásra törek-
szem, az itt tanult új technikát
pedig beépíthetem a mûvésze-
tembe.

A faluban élõ 78 éves
immár nyolc éve jár

a Dienes festõkörbe, most
érdeklõdõ figyelemmel kíséri
a mûvésztanár instrukcióit.

– Gyerekkorom óta festek,
eddig olajjal és akvarellel dol-
goztam, ezekbõl kiállításom is
volt 4 évvel ezelõtt a Göcseji
Múzeumban. Soós Éva hívására

Vizsy Flóra
Horváth Laura

Balogh Kornél

Kerkai
Áron Horváth Bálint

Sal-
lay Zoltán

szívesen jöttem, hiszen az itt
alkalmazott pasztell nekem is-
meretlen volt.

Végh Luca az Ady Mûvé-
szeti Gimnázium végzõse,

érkezett. Édesanyja
iparmûvész, akinek inspirá-
ciója indította el az alkotói
úton.

– A pasztell használata ér-
dekel, és minden, ami hozzá
tesz az eddigi tudásomhoz. Az
iskola befejezését követõen e
téren szeretném folytatni a
tanulást és az alkotói tevé-
kenységet is.

A mûvésznõ asztal köré hív-
ta a kis csapatot, hogy festõ-
tanulmányt mutasson be a ta-
nítványoknak.

– Szeretnénk a tábor folyta-
tását, így mondhatom, hogy az
idei hagyományteremtõ volt.
Terveink szerint jövõre aktí-
vabb szervezésbe fogunk,
hogy minél több emberhez
eljusson a hívószavunk – hal-
lottuk Soós Éva táborvezetõtõl.

A zárónapi rendezvényt
kiállítás és a helyi citera-
csoport produkciója tette
színessé és emlékezetessé.

Gom-
bosszegrõl

Török Irén

Rómer Ilona a pasztellkréta használatát ismerteti.
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Dodó és Brumi a Mókusban

– Azt tanácsolják az orvosok, hogy tizenegy és három
óra között ne legyünk a napon, és gondoskodjunk a kellõ
mennyiségû folyadékbevitelrõl!...

Augusztus 10-tõl - 22-ig
sima füzetek (nem mintás) A/5, A/4 (spirál is)

20 % kedvezménnyel!

Végh István Péter
Gom-

bosszeget

másfél
éve közmunkásként segíti

, ezalatt sokat kö-
szönhet neki a település. Keze
munkáját dicséri többek kö-
zött a településen lévõ, busz-
megálló elõtti fahíd, valamint a
kultúrház mellékhelyiségének

Ügyesen bánik üveggel, fával, kerámiával
Ezermesterként segíti a falut Végh István Péter

burkolása is.
– Nagyon ügyes

kezû ember, átsu-
gárzik a feladatai-
ért, a faluért ér-
zett felelõssége.
Segítségével na-
gyon szép fejlõdé-
sen van túl tele-
pülésünk – jegyez-
te meg

polgár-
mester.

Ilyen ajánlóle-
véllel látogattam
meg munka köz-
ben a falu köz-
munkását, akit je-
lenlegi feladatai-
ról, életérõl is kér-
deztem.

– Éppen a za-
laegerszegi elága-
zóba épülõ új
buszmegállón dol-
gozom, amit elõ-
ször itt fel kell
építeni, aztán a
darabokban való
szállítás után kint
a polgármester úr
segítségével rak-
juk össze a végle-
ges helyén. Dol-
goztam asztalos
mûhelyben is, ott
voltam az egersze-
gi nagytemplom
és a bödei temp-
lom tetõfelújításá-
nál. Szeretek a fá-

Németh
Szabolcs

val munkálkodni, ez a buszme-
gálló vörösfenyõbõl készül.
Napközben egyedül kicsit las-
san megyeget a munka, de
délután és hétvégén ketten
gyorsabban tudunk haladni.

Péter Budapesten szerzett
üvegcsiszolói szakmát, aztán

díszforma készítõként, kõmû-
vesként is dolgozott. A tele-
pülésre húsz éve került csa-
ládjával, miután felesége dip-
lomás iparmûvészként végzett
a fõvárosban és a tófeji Zala-
kerámiánál kapott vezetõ ter-
vezõi állást. A család nyolc évet
élt szolgálati lakásban Zala-
egerszegen, de közben Péter
egyik Gombosszegen élõ ba-
rátja megkérte, hogy segítsen
neki a hétvégi háza építésé-
ben. Megtetszett nekik a falu,
így kisvártatva a Végh-család is
a településre költözött.

– Pesten nem volt kitöré-
si lehetõség, itt Gombossze-
gen csendesen élnek az
emberek. Amolyan mûvész
család vagyunk, feleségem
kerámiatervezõ iparmûvész,
Luca lányom az Ady mûvészeti
iskolába jár, ahol sokat rajzol, a
gébárti festõtáborban is ki-
emelkedett a többiek közül. A
feleségem mindig megjegyzi
viccesen, hogy mindent meg
tudok csinálni máshol, csak
otthon nem – meséli moso-
lyogva.

Pataki Balázs

Végh István Péter a készülõben lévõ új buszmegállót mutatja.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Balog Ferenc
Nagylengyelben

1949-ben
született . Az
általános iskolát helyben, a
kereskedelmi szakközépiskolát
Zalaegerszegen végezte el. A
munka mellett felsõfokú áru-
forgalmi, külkereskedelmi ügy-
intézõ, reklámpropaganda ké-
pesítést szerzett.

Elsõ munkahelye a Zala-
iparker gellénházi ruhásboltja
volt, majd dolgozott Zalaeger-
szegen a cipõboltban, a me-
gyei tanács kereskedelmi osz-
tályán, az ÁFÉSZ-nél a vasúti
ABC-ben, a Zalaiparker köz-
pontjában. Ezután a Zalaba-
romfi Rt.-nél lett áruforgalmi

osztályvezetõ-helyettes. Felada-
tai közé tartozott a termékfej-
lesztés, kiállítások, vásárok
szervezése. 2007-ben innen
ment nyugdíjba.

1990-tõl négy évig Nagy-
lengyel elsõ polgármestere,
majd ezt követõen több cik-
luson át 2010-ig képviselõ,
illetve alpolgármester volt.

A sport mindig is fontos
szerepet játszott az életében,
gyermekként, középiskolás-
ként a helyi Olajbányász SE
ifjúsági csapatában játszott, de
érdekelte a kézi- és kosárlabda
valamint az asztalitenisz is.

A Nagylengyel SE alapításá-
nak körülményeirõl elmondta,
hogy a faluban mindig is aktív
sportélet folyt, de a régi foci-
pálya a '90-es években meg-
szûnt. Így egy idõre pálya
nélkül maradtak a fiatalok. A
2000-es évek elején készült el
az új labdarúgó-pálya és a
minden igényt kielégítõ sport-
öltözõ. Igény mutatkozott egy
hivatalos versenysportot ûzõ
egyesületre, ezért 2006-ban
megalakították az önkormány-
zat támogatásával az új sport-
egyesületet, melynek kereté-
ben labdarúgás, kézilabda, asz-

A Nagylengyel SE alapítója talitenisz és sakk sportágakat
lehet ûzni. Az anyagi támoga-
tást kezdetben az önkormány-
zat biztosította, most már köz-
ponti támogatást is kapnak. Az
elsõ mérkõzések 2007-ben vol-
tak a megyei III. osztályban.

A csapatot viszonylag köny-
nyû volt összeszedni, nagy-
részt helyi és környékbeli fia-
talokból. 2014-ben a Közép-
csoportban I. helyezettek lettek,
ennek ellenére nem voltak
meg a feltételek, hogy felsõbb
osztályban induljanak. Az elért
sikereknek köszönhetõen után-
pótláscsapat is alakult.

Balog Ferenc ma is figye-
lemmel kíséri a sportegyesület
tevékenységét. A nyugdíjas
éveket is aktívan tölti: rajzol,
fest, barkácsol, kertészkedik,
újabban pedig rejtvényt fejt. A
sporttal sem hagyott teljesen
fel. Egészségi állapota ugyan
nem engedi a megerõltetõbb
mozgást, de néha pingpongo-
zik, sakkozik és malmozik.

A fiataloknak azt üzeni: ne
a TV és a számítógép elõtt
töltsék a napjaikat, inkább mo-
zogjanak, sportoljanak, hasz-
nálják ki a helyi mozgási lehe-
tõségeket.

Balog Ferenc (balról az elsõ) az asztalitenisz bajnokság helye-
zettjeivel.

Immár 5. alkalommal ren-
dezték meg a
júliusi kavalkádot. Az egy na-
pos rendezvényt a nagy hõség
és a környezõ települések által
kínált programok ellenére
szép számban megtisztelték je-
lenlétükkel helybeliek és vi-
dékiek egyaránt.

A kavalkádot a 14 órakor
kezdõdõ kiállítás nyitotta meg,
ahol ez alkalommal

és
gobelin alko-

tásai,
patchwork technikával készí-
tett munkái és
keramikus mûvei voltak lát-
hatóak. Kint az udvaron már
várta az érdeklõdõket a kira-
kodóvásár, a játszóház, az ugrá-
lóvár, a trambulin, egy igazi
paripa és a büfé.

A rendezvénysátor színpa-
dán is kezdetét vette a mûsor.
Elsõként a

tartott szemléletes
elõadást, majd karate bemuta-
tó következett. Közben egy ha-
gyománnyá vált szép szokás is
sorra került: a parkban az
elballagó óvodások és iskolá-
sok ültettek bokrokat.

17 órakor kezdetét vette a
kulturális mûsor. Elsõként a

Nagylengyelben

Szelesné
Fülöp Diána Balazsinné
Fülöp Nikoletta

Takácsné Perlaky Otília

Págyi Zsóka

Milejszegi Önvédel-
mi Klub

Kavalkád Nagylengyelben
Gála Társastáncklub

Albatrosz Táncegyüttes.

Tini
Girls Szalay Ráchel

Kulcsárné Csejtei Marianna

Csalamádé Mûvészeti Egye-
sület Fehér Holló Pro-
dukció Zalai Táncegyüttes
Kutyakölykök

Jó Laci
Betyár

növen-
dékei léptek színpadra fer-
geteges hangulatot teremtve a
közönség számára, akik a kis
táncosokat rögtön a szívükbe
zárták. Pazar elõadást produ-
kált az
Színvonalas táncprodukciót
mutatott be a helyiek

együttese.
énekkel kedveskedett a közön-
ségnek, akik nagy tapssal ju-
talmazták a fiatal énekesnõt.
Fellépett még a nemrég ala-
kult nagylengyeli énekes tár-
sulat. Õk zalai dalokat adtak
elõ. Táncolt és citerázott a

által vezetett csoport Gellén-
házáról. Dalokat énekelt a

és a
. A

csapata is sikert
aratott. Nem sokkal 21 óra
után lépett színpadra a

, aki olyan hangulatot
teremtett, hogy a közönség
fiatalabb tagjai a koncert
végén a színpadon táncoltak.
A kavalkád hajnalig tartó bállal
ért véget.

Reméljük mindenki jól
érezte magát és szép emlékek-
kel tért haza.

Színpadon a Tini Girls.

A közönség hálás volt.
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Közép-Zala

A dalosok sze-
rint nélkülük már meg sem
tartják az aratóver-
senyt. Persze ezzel csak vicce-
lõdnek, de valóban már haza-
járnak a rendezvényre. Idén
huszadik alkalommal ragadtak
szerszámokat, hogy versenyre
keljenek a többi aratóbandával.

A „régi öregek”, a gellén-
házi
tagjai, a nagybandás verseny-
ben indultak, és az összesítés-
ben a IV. helyen végeztek. Kis-
banda is érkezett Gellénhá-
záról: a citeracso-
port szülei, nagyszülei is kivet-
ték részüket az aratásból. Be-
csületesen helytálltak ebben a

gellénházi

Nován

Vajda József Népdalkör

Galagonya

Aratóverseny gellénháziakkal

régi paraszti munkában. Õk a
II. helyet szerezték meg. Ez
azért is nagyon szép ered-
mény, mert a kisbanda kaszása
erre a versenyre tanult bele a
kézikaszás aratásba.

A résztvevõk az mondják,
hogy egyre nehezebb arató-
bandákat állítani, hiszen akik
régen még a saját gabonájukat
aratták kézzel, ma már idõs
emberek, számukra már na-
gyon megerõltetõ ez a munka.
A mostani fiatalságnak már
nem kell kézzel aratni, és szin-
te nem is tudják, hogy milyen
kemény munka árán került ré-
gen a mindennapi kenyér az
asztalra.

A gellénházi aratók.

Göncz Bence

Hor-
váth Ferenc

tófeji

– Mióta sportolsz?

annak ellené-
re, hogy idén április óta kick-
boxol a Fightingsport-Hunga-
ry Kick és Thai-Box SE-nél Za-
laegerszegen, már világbajnoki
címet is nyert. Edzõje,

– aki nagy erõfe-
szítéssel és kitartással egyen-
geti a fiú és az egész klub
életét - nagyon büszke az elért
eredményekre.

– Még elsõ osztályos vol-
tam, akkor karatézni kezdtem
Tófejen. Azt 7 évig csináltam,
de sajnos abba kellett hagy-
nom. Ugyanitt 3 évig birkóz-
tam, de ez a sportág nem az én
alkatomnak való. Aztán jött
egy kis szünet, de kipróbáltam
magam az akrobatika területén
is. Az idén áprilisban kezdtem

„Éreztem, hogy ez kell nekem!”
A tófeji Göncz Bence VB-címei

el a Fightingsport-Hungary
Kick és Thai-Box SE edzõ-
termébe járni.

– Legutóbb a WASCO To-
uchsparring világbajnokságon
(részvételemet teljes egészé-
ben a tófeji önkormányzat tá-
mogatta) Olaszországban, Lig-
nanoban elsõ lettem Point
Fighting kategóriában. Elõtte,
májusban Zalaegerszegen a
WAKF Amatõr Combatsport
világbajnokságon ugyanezen
kategóriában szintén elsõ he-
lyet értem el.

– A Ganz Szakközépis-
kolába járok és egy áprilisi
egészségnap keretében láto-

– Milyen eredményekkel
büszkélkedhetsz?

– Mért a kickboxot válasz-
tottad?

gattunk el az edzõterembe.
Éreztem, hogy ez kell nekem,
ez az én világom!

– A katonai és a rendõri
egységek világbajnoksága, aho-
va kivételesen most beenged-
nek civileket is. Magyarország-
ról kizárólag a mi egyesü-
letünk kapott meghívást.

– A mezõny nagyon erõs.
Ha dobogóra állhatok, már
nyertem.

– Verseny közben nem
szoktam azon gondolkodni,
hogy nyerek-e vagy sem. Ami-
kor felmegyek a ringbe, ezek a

– Most Svájcba készülsz.
Milyen verseny lesz ez?

– Milyen eredményre szá-
mítasz?

– Van olyan pillanat, ami-
kor érzed, hogy megnyerheted
a küzdelmet?

dolgok nem szoktak érdekelni.
Akkor harc van, figyelni kell.

– Most egész nyáron dol-
gozom, mint diákmunkás.
Ezen kívül otthon besegítek a
házi munkába, vagy a hegyen
édesapámnak. És természete-
sen minden nap edzek.

– El sem tudnám képzelni
az életemet a kickbox nélkül.
Nagyon hálás vagyok a szüle-
imnek, hogy elvittek egykor
karatéra – mivel eléggé kibír-
hatatlan gyerek voltam –, hi-
szen nem ismertem volna meg
ezt a világot. A lehetõ leg-
jobbat és legtöbbet szeretném
kihozni a sportágból.

– A sporton kívül mit csi-
nálsz a civil életben?

– Mit ad neked a sport? Mi
az, amire megtanított?

f.v.

Göncz Bence (jobbról) és edzõje, Horváth Ferenc.

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk!

Családi jegy 6 200 Ft

Családi jegy 6 800 Ft

Családi jegy 7 500 Ft

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!

0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA

(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA) Eng. sz.:U-001588

DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással

SALZBURG-Zell am See-Grossglockner

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)

TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)

Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)

TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)

kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Szept. 2-6. 56.500 Ft/fõ

Szept. 4-6. 41.900 Ft/fõ

Szept. 11-13. 45.900 Ft/fõ

Szept. 19-23. 74.900 Ft/fõ

Szept. 8-12. 96.500 Ft/fõ

Szept. 16-20. 79.500 Ft/fõ

Szept. 23-28. 71.900 Ft/fõ

Szept. 25-27. 32.500 Ft/fõ

Okt. 9-18. 194.500 Ft/fõ

Okt. 23-25. 26.500 Ft/fõ

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Szombathely +36 94/311-134 Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399 Lenti: +36 92/551-061

Veszprém: +36 88/590-752

SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1. 166.900 Ft/fõ

5%

Kedvezményes ajánlatai

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


