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Idén már augusztus 7-én,
pénteken este az
bállal elkezdõdött a
falunap, ami másnap szomba-
ton is számos programmal és
kánikulai idõjárással kecseg-
tette a látogatókat. Délelõtt a
hagyományos fõzõversenyt ren-
dezték meg, ahol hat csapat is
versengett a legfinomabb étel
címért. Többek között halász-
levet, körömpörköltet, vadast
és vadpörköltet kóstolt a

országgyûlési képvise-
lõt is tagjai között tudó zsûri. A
versenyzõk elmondása szerint
az utóbbi években rendre a
helyi asszonyok alkotta

végzett az élen, idén meg-
tört ez az állandóság:

– Nagyon fel kellett készül-
nünk, mert a szomszédos sá-
torban lévõ BÖTYE évek óta
mindig megnyerte a fõzõver-
senyt a vadassal. Ezért nekünk,
a Bödei Borbarát Kör kemény
magjának fel kellett kötnünk a

Éder Gabee
Bödében

Vigh
László

BÖTYE
(Bödei Öreg Tyúkok Egyesüle-
te)

Falunap Bödében
nadrágot, és olyan ételt kellett
választanunk, amivel végre mi
nyerhetünk. Az interneten
sokféle ételt megnéztünk. Aki
nem szereti a marhát, annak
csikócombot mondtunk, de
végeredményben burgundi
marhapörkölt készült puliszká-
val. Utóbbit már tegnap elké-
szítettük, mert úgy éreztük,
hogy a mai napba már nem
fog beleférni – mesélte nagy
vidámsággal és
társa, , akik a
siker receptjét titokban szeret-
ték volna tartani.

A kulturális programok so-
rán citerajáték-
kal, a helyi tánccso-
port modern tánccal lépett
színpadra, a

táncosai,
és társas-

táncot mutattak be. Jó han-
gulatot varázsolt

és s
a és a

Császár János
Makacsics Tibor

Tamás István
Vadócok

Helikon Tánc-
együttes Nagy Bende-
gúz Anti Renáta

Hertelendy
Attila Debrei Zsuzsanna,

Telekesi Népdalkör

Átvette érmeit a második helyezett focicsapat.

2015. augusztus 22-én
, a

szervezésé-
ben, immár hatodik alkalom-
mal került sor a

.
A szervezõk szakítottak az

eddigi hagyományokkal, A cso-
portok öt éven át „csak” mû-
vészeti tevékenységüket mu-
tatták be a színpadon, most
viszont „gellénházi barangolás-
ra” hívták a csapatokat, hogy
egy kicsit ismerjék meg köz-
ségüket, nevezetességeiket.

A gellénháziak felhívására
13 csoport, nyugdíjas klub
klub jelentkezett. A rendez-
vényre több, mint 150 ember

Gel-
lénházán Vajda József Nép-
dalköri Egyesület

Szépkorúak
találkozójára

Szépkorúak találkozója Gellénházán
érkezett a mûvelõdési házba,
akiket , Gel-
lénháza polgármestere kö-
szöntött.

A napi program ismer-
tetése után kezdõdhetett a
túra. Néhány perces különb-
séggel indultak útnak a cso-
portok. Az elsõ állomáson dal-
ba, versbe szedve kellett be-
mutatkozniuk a résztvevõk-
nek, majd totó, mozaikkép
összerakás, népi hímzések és
növények felismerése adott né-
mi fejtörést a lelkes csapatok-
nak. Nagy sikert aratott körük-
ben a strandi erõpróba, ahol
a medencébõl merõkanállal

Vugrinecz József

Az indulási sorrendet sorsolják.
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Falunap Bödében
gyermek tánccsoport is elhoz-
ta mûsorát. Nagy tapsot kapott
a BÖTYE vidám mûsora és
tartalmas mûsort adott az is-
mert slágereket elõadó,

érkezõ ének és
táncegyüttes. A gyermekeket
ugrálóvár és trambulin várta, a
felnõtteket babgulyással ven-
dégelték meg. A falunap kap-
csán polgármester
több örömteli bejelentéssel is
szolgált:

– A sikeres vis maior pá-
lyázatnak köszönhetõen nem-
régiben készült el 4,7 millió
forintból az útfelújítás, készül-
get a sportpályánk, sikeresen
szerepeltünk a falubusz pályá-
zaton is. Idén kétnaposra bõ-
vült a falunap, hosszú idõ után
sztárvendéget is tudtunk hív-
ni, szombaton este a jó

Né-
metfaluból

Ujj Tibor

Laci

Betyár

Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárnak

Metál-Ker Nimród
Vadásztársaságnak

Zá-
modics Krisztián

Légió
Pataki Balázs

szórakoztatta a közön-
séget. Köszönjük a támogatást
a

, a zalalö-
või -nek és a

.
Az este az ünneplés je-

gyében indult, ugyanis a me-
gyei II. osztályú bajnokság
Északi-csoportjában ezüstér-
met szerzõ futballcsapat tagjai
a falunapon kapták meg jól
megérdemelt érmeiket és a
második helyezettnek járó
serleget. Az elismeréseket

, a ZMLSZ
versenyszervezési elõadója és
Vigh László adták át a játé-
kosoknak, vezetõknek. A falu-
napot bál zárta.

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

A helyi Vadócok is színpadra léptek.

Szépkorúak találkozója Gellénházán
kellett a vizet a mérõedénybe
juttatni. Az egyik állomás
feladata – elmondásuk szerint
– szinte minden csapaton „ki-
fogott”: tanár
úrnál különbözõ pálinkafaj-
tákat kellett (volna) felismer-
ni. Hiába szagoltak, ízleltek,
kóstolgattak, bizony jól össze-
keveredtek a minták.

Kicsit megfáradva, de an-
nál hangosabban dalolva ér-
tek vissza a csapatok a mûve-
lõdési házba, ahol átköltött
dalaikat, csasztuskáikat elõad-
va egymásnak is bemutat-
koztak.

Ezután – pihenésképpen –
minden társaság bemutatta te-

Cseman István

hetségét, felkészültségét: hall-
hattunk népdalcsokrot, verset,
nótaösszeállítást, slágert, lát-
hattunk táncot és színjátékot.

A szervezõk ezután kihir-
dették, hogy a „gellénházi ba-
rangolásban” a legtöbb pontot
a zalaegerszegi

gyûjtötte. Minden
csapat átvette a háziak ajándé-
kát és a rendezvényre emlé-
keztetõ oklevelet.

A Vajda József Népdalköri
Egyesület vendégül látta a
szépkorúakat. Finom babgu-
lyás és palacsinta várta a részt-
vevõket.

Szép délutánt töltöttek együtt
a csoportok... Reményeik sze-
rint jövõre ismét találkoznak.

Nefelejcs Nyug-
díjas Klub

Minden csapaton kifogott a pálinkafajták felismerése.

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.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában
Több, mint 570 millió fo-

rintos költséggel megújult a

három intézménye. A beruhá-
zás a zalaegerszegi

, a
és a

érintette. Utóbbit 2800 négy-
zetméteren hõszigetelték, a te-
tején 150 napelemet helyeztek
el, az irodákban pedig 600
lámpatestet cseréltek le. A kivi-
telezõ nevében

az avató ün-
nepségen azt mondta: napon-
ta 100 ember dolgozott a be-
ruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.

– A Megyeháza rekonstruk-
ciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot célzó
fejlesztéssel évente csaknem
55 millió forintot spórolunk.
Ez azt jelenti, hogy 35 száza-

Zala Megyei Kormányhivatal

Megyehá-
zát Népegészségügyi Fõosz-
tály Göcseji úti épületét
Nagykanizsai Járási Hivatalt

Szabadics Zrt.
Burján Richárd

lékkal csökkentjük a kiadásain-
kat. Idén november 30.-ig to-
vábbi egymilliárd forintból hét
intézmény újul meg – egyebek
mellett a zalaegerszegi, a lenti
és a nagykanizsai járási hivatal
épülete. Jövõre pedig úgy ter-
vezzük, hogy még 10 létesít-
ménynek valósul meg a re-
konstrukciója – hangsúlyozta

, Zala megye kor-
mánymegbízottja.

, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelké-
pének nevezte a Megyeházát,
ahol azon fáradoznak, hogy se-
gítsék a Zalában élõ embere-
ket. Az országban idén további
40 kormányhivatali létesít-
ményt állítanak helyre. Ezek-
nek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.

– Ez folytatódik a követke-
zõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban ál-
lami, illetve önkormányzati
épületeket kívánunk felújítani

Rigó Csaba

Vigh László

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.

a környezeti, illetve energiaha-
tékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forin-
tot fordítunk – tette hozzá

, területi köz-
igazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a köz-
igazgatásban is az életpályamo-

dr.
Kovács Zoltán

dellt. Az átalakításnak köszön-
hetõen több ezer kormány-
tisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyehá-
za átadási ünnepsége

atya áldásával és a
mû-

sorával zárult.

Stróber
László Ku-
tyakölykök táncegyüttes

m.zs.

Valljuk be, kevés olyan sze-
mély van közöttünk, aki szük-
ség esetén egy krízishelyzet-
ben vagy életveszélyben lévõ
embertársunknak szakszerû se-
gítséget tudna nyújtani addig,
amíg szakavatott kezekbe nem
kerül.

Ezen az állapoton igyekez-
tek változtatni a mentõszolgá-
lat munkatársai augusztus 9-
én, . Ekkor ke-
rült sor a
mentõtiszt, és

szakápolók által
abszolvált elõadásra és gyakor-

Nemeshetésen
Vercz-Vinkó Kata
Skoda Szabolcs

Pálla Miklós

„Aki idõt nyer, életet nyer”

lati bemutatóra, melynek ke-
retében a szakemberek végig-
skálázták a teendõket a mentõ
kihívásától, egészen az élet-
mentõ beavatkozásig.

„Aki idõt nyer, életet nyer” -
írtuk a címben. Valóban, gyak-
ran csak perceken múlik egy
emberélet megmentése. Ezért
is nagyon fontos hogy egyre
több „civil” legyen birtokában
annak a tudásnak, amit a
résztvevõ nemeshetésiek elsa-
játíthattak az egészségügyi
szakemberektõl.

f.l.

A résztvevõk mûanyag bábukon gyakorolják az éles helyzet-
ben alkalmazandó fogásokat.

Ezzel a felhívással társadal-
mi munkára, tereprendezésre
hívta

elsõ ízben a falu
lakóit, civil szervezeteit, közös-
ségeit, baráti társaságait.

A felhívás nyitott fülekre
talált, és számos csoport, – és
ami nagyon örvendetes – sok
fiatal vette a fáradságot, és
hozta szerszámait, takarítóesz-
közeit, és augusztus 14-én mun-
kára „jelentkezett”. A mûvelõ-
dési ház mögötti terület, a
park és a Park utcai játszótér
rendbetétele volt e délutánra a
kitûzött cél.

Fûnyíróktól, bozótvágóktól
volt hangos a park. A „társadal-
mi munkások” fát nyestek, ge-

Gellénháza Község Ön-
kormányzata

Szépítsük együtt Gellénházát!
reblyéztek, szemetet szedtek,
söprögettek, így már majdnem
régi szépségében pompázik a
gellénháziak parkja. Szorgos
kezek festették és varázsolták
újjá az öreg, kopott játszótéri
játékokat, lépcsõkorlátokat.

A segítõk szívesen, jókedv-
vel vettek részt e munkában,
hiszen ezt a közért tették. Azt
mondják, hogy településük
csinosítása, szebbé tétele mind-
annyiuk feladata. Ez a lakó-
helyük.

A nap végén többen kér-
dezték: Mit teszünk rendbe
legközelebb? Lesz folytatás? ...
Biztosan.

Gellénháza Önkormányzata
köszöni a résztvevõk munkáját.

Szorgos kezek festettek, szépítettek.
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Augusztus 15-én tartották a
falunapot , mely-
nek keretein belül felavatták
az új kültéri sportpályát is. A
rendezvény fõ szervezõi

polgármester és

alpolgármester voltak.
A programok már délelõtt

elkezdõdtek. Különbözõ sport-
rendezvények zajlottak a sport-
pályán. Volt foci kupa, amin 2
csapat- és kosárlabda kupa,
amin 4 együttes vett részt.

Eredmények. Kosár kupa:
1. Kaci csapata, 2. Norbi csa-
pata, 3. Csillám pónik csapata.
MVP (legértékesebb játékos):
Péter Zsolt. A különdíjat a Lá-
nyok csapata kapta.

Foci kupa: 1. Kossuth u. 1.
számú csapata, 2. Kossuth u. 2.
számú csapat. Legjobb játékos:
Vass Edit, legjobb kapus: Ber-
tók Béla.

Délután az ünnepélyes
megnyitón Kaczor Tamás és

országgyûlési
képviselõ mondott beszédet a

Babosdöbrétén

Ka-
czor Tamás
Szinayné Csarmasz Bernadett

Vigh László

Falunap Babosdöbrétén
450 négyzetméteres sport-
pálya megépítése alkalmá-
ból, amit aztán ál-
dott meg.

A gyermekeknek
énekelt, aki bevonta a ki-

csiket a vidám elõadásba. Az-
tán a életmód klub
tartott bemutatót.
Ezeregyéjszaka,

és Skót
címû produkcióikat adták elõ.
A színpadon az tánc-
csoport kápráztatta el tehetsé-
gével a nézõket a továbbiak-
ban. Az
csoport mûsora következett.
Elsõként
adott elõ „három huncut nó-
tát”, majd három társával –

és
kiegészülve a Ci-

gányjelenet címû a darabot ját-
szották el.

A egy
vidám zenés produkcióval állt
elõ, ami a favágók nehéz mun-
kájáról szólt.

Attila atya

Rosta Gé-
za

Maxima
Vass Petra

Varga Mercé-
desz Horváth Blanka

Albatrosz

Egervári Nyugdíjas

Sebestyén Albertné

Horváth Jánosnéval, Németh
Károlynéval Tánczos Ist-
vánnéval –

Kishottói Népdalkör

A hangulatot fokozta a

, tagjai szó-
rakozató mûsorral szolgáltak a
jelenlévõknek. A pókaszepetki
öregasszonyok címû tréfás je-
lenetet adták elõ. Az igazán iz-
galmas mûsorsorozatot hazánk
egyik legsikeresebb amatõr
együttese, a

elõadása zárta.
A rendezvény alatt volt air-

soft bemutató és kézmûves vá-
sár a

Pó-
kaszepetki Nyugdíjas Klub
Õszirózsa Dalköre

Zalai Táncegyüt-
tes

Zalaegerszegi Szociális

Otthon

Laza-Duó

– fv –

lakói által készített kéz-
mûves termékekbõl. Az érdek-
lõdõk megtekinthették a dísz-
madarakból nyílt kiállítást is.
Az egészség jegyében a falu-
nap helyszínén ingyenes vér-
cukor, vérnyomás és testzsír-
mérés volt. A gyerekek játsz-
hattak az ugráló várban, vagy
csináltathattak csillámtetoválást.

A vidám napot bál zárta,
ahol a szolgáltatta a
zenét.

Rosta Géza bevonta a gyermekeket az elõadásba.

Az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz hasonlóan idén is
megrendezték
a sportnapot. Augusztus 8-án
már túl jó idõ fogadta a részt-
vevõket, akiknek az ellenfelek
mellett a hõséggel is meg
kellett küzdeniük.

– Sokan segítettek a ren-
dezvény szervezésében, me-
lyet már több mint tíz éve min-
den nyáron megtartunk. Saj-
nos egyik focista társunk, Bó-
dis László a közelmúltban be-

Ormándlakon

A hõséggel is megküzdöttek
Sportnap Ormándlakon

tegségben elhunyt, ma õrá is
emlékezünk. A programot fo-
cival indítottuk, s ahogy eny-
hül a meleg, úgy kezdõdnek
majd a versenyek – foglalta
össze , ön-
kormányzati képviselõ, szer-
vezõ, aki hozzátette, hogy ki-
csit talán a szombati munka-
nap is visszafogta az érdek-
lõdést, de így is jó hangulatban
telt a nap.

Labdarúgásban már tavaly
is a technikás játékot részesí-

Mondai Zoltán

tették elõnyben, így a kézilab-
da kapu helyett kiskapura váltot-
tak. A vándorkupa tavalyi

gyõzteseinek nem si-
került megvédeniük a címûket,
így idén a

, Zalaszentlõrinc,
sorrend alakult ki.
Rönkhajításban

(Ormándlak) vég-
zett az élen, akit
(Zalaegerszeg) és

(Ormándlak) követett a
dobogón. A sodrófát

(Or-
mándlak) hajította a leg-
messzebbre: eredményét csak

zala-
szentlõrinci

Gellénháza, Nagylen-
gyel Ormánd-
lak

Zsédely
Christian

Lukács Bálint
Debreceni

Zsolt
Rakon-

czainé Babics Katalin

Agg Melinda
M. Soós Bernadett

Rakon-
czai Róbert

Kovács Ferencné
Bartl

Bence

Pataki Balázs

(Ormándlak) és
(Rábagyar-

mat) tudta megközelíteni. Lö-
vészetben a férfiaknál

(Ormándlak), a
nõknél (Or-
mándlak), a gyerekeknél

(Gellénháza) szerezte
meg az elsõ helyet.

A gyerekeket egész nap ug-
rálóvár várta, a sportolók este
András bálban pihenték ki a
nap fáradalmait.

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

A focitornát Gellénháza (zöldben) csapata nyerte.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Idén augusztus 14-én, dél-
után került megrendezésre

az önkormány-
zat és a faluház szervezésében
a sportnap. A nagy meleg elle-
nére gyermeket és felnõttet
egyaránt vonzott a rendezvény.
Mondván: rossz idõ nem lé-
tezik, csak gyenge akarat.

A résztvevõk több mozgási
lehetõség közül választhattak.
Volt célba dobás, horgászat,
boccia bajnokság, futóverseny,

Nagylengyelben

Sportnap Nagylengyelben

Nemeshetés az egykori kö-
zel 1200 fõs lélekszámával do-
mináns község volt a Szévíz
völgyének támaszkodó falvak
sorában. A község drasztikus
fogyása a tsz-ek megalakulása
idején indult meg, s csak foko-
zódott az erõszakolt központo-
sítással, amikor egy eszement

Tovább tervezgetnek Nemeshetésen

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Nem a versengés volt a fontos.

Népszerû volt a röplabda.

aszfalt rajzverseny. Lehetett
tollaslabdázni, kerékpárral aka-
dálypályát teljesíteni, de a leg-
több érdeklõdõt a röplabda
vonzott.

Az esemény közös étkezés-
sel zárult. Bár a rendezvény-
nek nem a versengés, hanem a
közös, örömteli mozgás volt a
célja, minden gyermek résztve-
võ kis ajándékkal és sok élmény-
nyel térhetett haza.

T.T.

idea alapján Nemeshetést „sze-
repkör nélküli községgé” nyil-
vánították. A lakosságszám a va-
laha mért legmagasabb érték-
hez képest mára nagyjából a
negyedére csökkent, de a ne-
meshetésiek nem adják fel. A
szûkös önerõ és a „minden-
ható” pályázatok segítségével

próbálják szebbé, élhetõbbé
tenni településüket.

, Ne-
meshetés másosodik ciklusát
töltõ polgármesterével beszél-
getünk.

– A temetõbe szánjuk. A ra-
vatalozó környékét és a bejára-
tokat kívánjuk leburkolni –
közli Magyar Kálmán. – Ak-
kora területet akarunk lefedni,
hogy a halottjainkat utolsó út-
jukra kísérõk elférjenek rajta.

– Korrigáltunk. Idén „két-
sávos” lett az út. Most a kopor-
só vivõk elférnek egymás mel-
lett – mondja egy félmosoly kí-
séretében a polgármester.

A temetõ közvetlen szom-
szédságában áll a kultúrház. Az
épület belsõ termeit és a kör-
nyezetét sikerült szépen felújí-
tani az elmúlt esztendõben.
Kívülrõl viszont igencsak elfo-
gadná már a csinosítást a ház.

Magyar Kálmánnal

– Polgármester úr! A falu
közepén „bálákban” áll egy
halom térburkoló kõ. Gondo-
lom, nem TÜZÉP-lerakatot
kívánnak nyitni… Mi lesz a
sorsa a felhalmozott építõ-
anyagnak?

– Jut eszembe, egy korábbi
rekonstrukció során kissé elsi-
keredett „egysávos” belsõ út-
nak mi lett a sorsa?

– Polgármester úr! Felraj-
zolódik-e a lehetõség képe,
hogy belátható idõn belül
ugyanaz a gondos gazdát di-
csérõ jóérzés töltse el az em-
bert a kultúrház külcsínének
tekintetében, mint amikor az
ember a falakon belülre ke-
rül?

– Váltsunk témát, polgár-
mester úr! Nemeshetés egykor
hatalmas egybefüggõ geszte-
nye erdejérõl is híres volt. Egy
balkáni eredetû gombás be-
tegség azonban kegyetlen pusz-
títást végzett a százados fák
között. Most azt csiripelik a
verebek, hogy gesztenyefa tele-
pítésbe fog a község. Tudhat-
nánk többet errõl?

f.l.

– célzok a ház több he-
lyen már foszló vakolatára, ko-
rábbi javítgatások „ellátatlan
sebeire”.

– Valóban. Az épület külse-
je is igencsak rászorulna már,
hogy új ruhát kapjon. Nem
mondtunk le róla, hogy diva-
tos szóval élve, tovább vigyük a
projektet. Ezt valószínûleg sa-
ját erõbõl kell megoldanunk. A
község képes rá, de ha a pro-
filba illõ pályázat kerül kiírás-
ra, természetesen megpróbá-
lunk külsõ forráshoz jutni.

– Így igaz. Egy jelenleg jó-
részt haszontalan községi te-
rületet kívánunk beültetni cse-
metékkel. A START közmunka
program keretében jutottunk
a lehetõséghez. Tizenkét fõ
közmunkást alkalmazhatunk, a
munkálatok most még csak a
kerítés építésénél tartanak,
úgy félúton vagyunk a mun-
kával – sorolja a falu elsõ em-
bere. – Százhetven csemetét fo-
gunk elültetni. Olyan fajtákból,
amelyek ellenállóak a gesztenye
ismert betegségeivel szemben.

Beszélgetésünk végén ide
kívánkozik a régi bölcsesség:
„Aki fát ültet, a jövõnek dol-
gozik.” Sok sikert kívánva a ter-
vek megvalósításához, ezzel a
gondolattal köszönünk el
egymástól.

Magyar Kálmán
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Pusztaederics

Zalai
Mûvésztelepek

Visnyei Gábor Lugosról

évek óta be-
kapcsolódik az idei évben 25.
évfordulóját ünneplõ

programjába. A
mûvésztábor a környezõ tele-
pülésekrõl fogad többnyire
magyar alkotókat, akik az itt
töltött két hét alatt mûvészeti
tevékenységet folytatnak. Az
idei évben Pusztaedericsen
két erdélyi festõ alkotott, akik
néhány év kihagyással már har-
madik alkalommal voltak Pusz-
taedericsen.

ér-
kezett, grafikáit tussal, tollal

Pusztaedericsi alkotótábor

készíti. Számtalan kép készült
a pusztaedericsi épületekrõl, a
szép tájról és a különleges fákról.

él. A frissen szedett
mezei virágokból csodálatos
csendéletek elevenedtek meg
a vásznon, melyet olaj techni-
kával készített. Szebbnél szebb
tájképek, életképek születtek
az ecset nyomán.

A korábbi években szintén
Erdélybõl érkeztek fiatalok, de
volt már és alkotó-
ja Pusztaedericsen a Zalai Mû-
vésztelepeknek.

Lendvai Zoltán Nagyká-
rolyban

ukrán svéd

Az alkotótáborban készült két festmény.

Béres László
Baktüttös

– Milyen pályázati lehetõ-
ségekkel élt a település az
idén? Van-e pozitív vissza-
jelzés?

polgármester-
rel beszélgettünk jö-
võjét érintõ elképzelésekrõl,
lehetõségekrõl.

– Az idén több pályázatot
is benyújtottunk: a falugond-

Baktüttösi tervek, elképzelések
Beszélgetés Béres László polgármesterrel

Béres László: Az idén több pályázatot is benyújtottunk.

noki buszra, a belterületi
járdák és utak felújítására,
illetve a kulturális alap esz-
közpótlásra. Ezekbõl kettõre
jött válasz: a buszpályáza-
tunk nyert és októberben
átadásra kerül a gépjármû. A
BM-es pályázatunk viszont saj-
nos elutasításra került forrás-
hiányra hivatkozva. A har-

madik pályázatunk még függõ-
ben van.

–

– Tervben marad az útfel-
újítás, a hidak rendbetétele, hi-
szen az már nagyon aktuális
lenne. Aztán elsõsorban a ját-
szótér felújítása is cél lenne,
hiszen már csak EU-s szab-
ványú létesítmények lehetnek
és a miénk nem felel meg a
feltételeknek.

– Új feladat a falu közepén
álló gesztenyefa ügye, hiszen
nagyon sok levél hullik le róla,
ezt terveink szerint visszanye-
séssel oldanánk meg. Problé-
ma továbbá, hogy a falu elöre-
gedik, természetes fogyásban
van. Ezzel kapcsolatban vi-
szont mindenképp szeretnénk
a helyi szociális életet fenn-
tartani.

– Az iskolakezdés kapcsán
nálunk nagy a támogatottsági

Mi a rövidtávú terve az
önkormányzatnak?

– Milyen egyéb problémák-
kal találkozott?

– Itt az iskolakezdés. Önök
hogyan járulnak hozzá?

arány és az igazgatónõvel egyez-
tetve három gyerek lenne, aki-
nek nem járna az ingyenes
tankönyv. Ezt azonban az ön-
kormányzat átvállaná, kifizeti
az összeget a családoknak.
Szeptembertõl az önkormány-
zatot nem terheli a gyerekek
étkeztetése, hiszen ezt az állam
fedezi.

A továbbiakban gondol-
tunk a kultúrház fejlesztésére,
erre konkrét tervekkel még
nem rendelkezünk. Bízom
benne, hogy ezekre az elkép-
zelésekre a közeljövõben lesz-
nek pályázati lehetõségek, hi-
szen a költségvetésünk nem
engedi meg a saját finanszí-
rozást.

– Õsszel ismét lesz véradás,
hiszen a tavalyi akció nagyon
sikeresnek bizonyult. Ezen kí-
vül a téli, az ünnepi idõszak-
ban szervezünk programokat.

– Milyen egyéb terveik
vannak?

–

– Közéleti, kulturális téren
mit terveznek?

– fv –

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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!
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Petrikeresztúr

Gyõrfi-
szegen

Págyi
Zsóka

– Egybõl adódik a
kérdés: hogyan kerül
valaki egy 500 fõ
alatti kistelepülésre a
fõvárosból, ahol pezs-
gõ mûvészélet részese
volt?

má-
ra teljesen megszé-
pült részén,

a nyár egyik
utolsó meleg estéjén
beszélgettünk

képzõmûvész-
szel a mûvészetrõl,
Zaláról és az élet fon-
tos dolgairól egy jég-
hideg limonádé mellett.

– Még 1993-ban

Rabul ejtette „Zala zöld szíve”
Gyõrfiszegi beszélgetés Págyi Zsóka képzõmûvésszel

kezdtem Nagykanizsára, a Kend-
li Mûvésztelepre járni, ahol egy
fantasztikus kis nemzetközi csa-
pat alakult ki. A mûvészi kap-
csolatokból barátságok szület-
tek, már akkor megfogott „Zala
zöld szíve” és tudtam, ha vidékre
költözöm egyszer, az csak Zala
lehet. 8 éve vásároltam házat
Petrikeresztúron, ahol rokonok,
barátok is éltek már. Nagyon
szeretek itt élni, minden és min-
denki, aki fontos számomra a
környezetemben van. Úgy ér-
zem a közösségben is megta-
láltam a helyem, aktívan részt
veszek a közösségi programo-
kon is.

– 1979-ben végeztem, mint
kerámikus, mesterem Laborcz
Mónika volt. 1980-ban önálló ke-
rámia mûhelyt létesítettem,
amelyben dísz és használati tár-
gyakat készítettem. Szakmai fel-
készültségem és lelki változá-
saim eredményeként mozdult el
pályám a szobrok és szabadon
mintázott egyedi tárgyak felé.
Eközben a kerámia mellett folya-
matosan kísérleteztem grafikai
és festészeti technikákkal. Spe-
ciális technikát fejlesztettem ki,
amelyben ötvözöm a kerámia
plaszticitását a festészettel. Kerá-
mia és fa kombinációim kis-
plasztika és szabadtéri térfor-
maként jelen vannak hazánkban
és külföldön. Ezért is vallom ma-
gam képzõmûvésznek és nem
csupán keramikusnak vagy fes-
tõnek. 1986-ban volt az elsõ
önálló kiállításom. 1990-es évek
végétõl több mûvészcsoporthoz
is csatlakoztam, minek következ-
ményeképpen sok lehetõséget
kaptam rá, hogy alkotásaimat
itthon és külföldön bemutas-
sam. 1995 óta mint autonóm
mûvész dolgozom.

– Számos önálló és közös
kiállításom volt Magyarorszá-

– Mit jelent az, hogy az Ön
névjegyén a neve alatt az áll:
képzõmûvész?

– Hol találkozhattak mun-
káival az elmúlt 20 évben a
mûvészet iránt fogékonyak?

gon, például Budapesten, Zala-
egerszegen, Nagykanizsán, Bé-
késben. Nemzetközi színtéren
Romániában, Ausztriában, Spa-
nyolországban, Németországban,
Moszkvában és New Yorkban
szerepeltek már munkáim több
alkalommal.

– Jelenleg Szombathelyen a
Savaria Történelmi Fesztivál ke-
retében láthatóak képeim, múlt
héten zártunk egy közös kiál-
lítást Õriszentpéteren a '94 Tár-
sasággal. Októberben, pedig Né-
metországban utazom egy meg-
hívásos nemzetközi mûvészte-
lepre egy hétre, melynek végén
egy nagy kiállítás nyílik. A kiál-
lítások mellett pedig folyama-
tosan jelen vagyok kisebb kéz-
mûves termékeimmel vásárok-
ban, fesztiválokon. És számos
boltban, galériában megtalálha-
tóak munkáim országszerte.

– Képeim és plasztikáim em-
berközelségüket a kézimunká-
nak köszönhetik. Olyan öreg-

– Hol lesznek láthatóak
legközelebb alkotásai?

– Ha valaki nem ismerné ké-
peit, szobrait, kisebb kerámiáit,
hogyan mutatná be neki?

fiatal tárgyak kerülnek ki a
kezembõl, amelyek egy idõben
klasszikusak és modernek. Szob-
raimban gyakran kombinálok ta-
lált fadarabokat kerámia részek-
kel. Festményeimet gyakran gaz-
dagítom plasztikus részletekkel.
Alapvetõen két részre osztha-
tóak az általam készített tárgyak:
vannak a kézmûves dísztárgyak
és mûvészi alkotások. Hiszem,
hogy mûvészi tárgyak megvásár-
lása nem csak egy kiválasztott
elit számára elérhetõ dolog,
ezért készítek olyan kisebb, de
mûvészileg igényes, mindig
egyedi tárgyakat is, melyeket
bárki meg tud vásárolni. Fontos,
hogy ezek a kis dísztárgyak is
mindig egyediek, kizárólag kéz-
zel készült rajtuk minden mun-
kafázis. A másik csoportba tar-
toznak a képek, szobrok. Alko-
tásaimba egy-egy pici darabot
belegyúrok, belefestek magam-
ból, és bízom benne, hogy elér
az emberekhez az üzenet.

– Igen. 2000 óta tanítok
mûvészetet, kerámiát különbözõ
színtereken. A sajátos nevelési
igényû gyermekeknek oktattam
modern kézmûves technikákat
Budapesten a Szivárvány Magán-
iskolában, iskolai keretek között.
Keramikus tanfolyamot vezet-
tem több éven keresztül gyere-
keknek, felnõtteknek, ahol az
agyag szépségével, technikával

– Úgy tudom, hogy oktatás-
sal is foglalkozik…

ismertettem meg a résztvevõket.
2004-ben Olaszországban is
vezettem keramikus kurzust
mûkedvelõ német alkotóknak.
2006-ban és 2007-ben teljes
nyári idõszakban mûvészetet
tanítottam az American Interna-
tional School of Budapestben, a
világ minden tájáról érkezett
gyerekeknek, fiataloknak, angol
nyelven. 2007-tõl együttmûköd-
ve a Tuttu Mikka-Makka Gyer-
mek és Ifjúsági Egyesülettel kéz-
mûves napokat, kézmûves tan-
folyamokat vezettek.

Szeretem a tanítást, melyet
inkább közös alkotásnak, játék-
nak fogok fel, mint szigorú ok-
tatásnak. Fontosnak tartom, hogy
gyerekek és felnõttek egyaránt
megismerkedjenek a mûvészet-
ben rejlõ lehetõséggel, az alko-
tás, kézmûveskedés rekreáló ha-
tásával.

– Igen, azt gondolom, hogy
mindennek van jelentése. Mert,
hogy véletlenek nincsenek. Ké-
peimen gyakran jelennek meg
szakrális szövegek, például a
Miatyánk arámi nyelven, vagy
egy falusi asszonyokat ábrázoló
képen más imádságok. Szere-
tem, ha a festmények, szobrok
valamiféle mögöttes tartalmat is
továbbítanak, ezért kerülnek rá-
juk idézetek, versek.

– Festményein gyakran je-
lennek meg szövegek is. Van
ennek valamilyen jelentése?

-b-
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• • •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

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Hagyományosan augusztus
elsõ szombatján került meg-
rendezésre a falunap,
amin a helyi és környékbeli
érdeklõdõk nagy számban vettek
részt. Az ünnep alkalmából a fa-
lu ekkor fogadta testvértelepü-
lésük, kedves lakó-
it. Az esemény fõszervezõje

volt és aktívan
részt vettek a munkálatokban

polgármester
és a képviselõ-testület tagjai.

A délután zászlófelvonással
kezdõdött, amit aztán szent-
mise követett. A falunapot

országgyûlési
képviselõ nyitotta meg és kez-

Tófejen

Gyulakuta
La-

katos György

Horváth Zoltán

Cse-
resznyés Péter

Falunap Tófejen
detét vette a színes, interaktív
és mozgalmas mûsor sorozat.

A színpadon a
és a helyi

mutatták be koreográ-
fiáikat. Aztán aikido bemutatót
tartott tanítványaival

. Mindeközben a kosárlab-
da-pályán izgalmas motoros
akrobatikát láthatott a közön-
ség. A két-, illetve négykerekû
motorokkal fantasztikus és lát-
ványos trükköket hajtottak vég-
re a kaszkadõrök.

A hangulatot fokozta a
együttes zenéje, hiszen

számos ismert magyar és kül-

Napsugár
Hastánccsoport Kö-
zösség Ház gyermek tánccso-
portjai

Virga Já-
nos

Many
Ways

földi rock számot játszottak el.
Õket követte a

elõadása. A csa-
pat ismert slágerekkel örven-
deztette meg a nézõket.

A jelenlévõk további tánc
mûfajokat is megismerhettek.
A társas
táncokat vonultatott fel. Majd
a

fiatal tehetségei
népi táncokkal lepték meg a
publikumot.

Kora estére megérkeztek a
sztárvendégek, a méltán híres

tagjai-
és

nyújtott felejthetetlen élményt
ismert slágereikkel. Végül

a neves mulatós zenész
zárta a mûsorkavalkádot egy
fergeteges bulival.

tófeji Szivár-
vány Dalkör

Helikon táncegyüttes

gyulakutai Szivárvány Nép-
táncegyüttes

Neoton Família Csep-
regi Éva Végvári Ádám

Éder
Gabee,

Amint besötétedett a már
több éve hagyományos tûzijá-
ték vette kezdetét, amit min-
denki szívesen csodált meg.

Unatkozni nem lehetett egy
pillanatig sem, hiszen számos
lehetõséggel élhettek a látoga-
tók. Volt vízi foci, csúszdás ug-
ráló vár, körhinta, lufi hajtoga-
tás, foci meccs, kézmûves vá-
sár és arcfestés is. Továbbá

amatõr festõ mun-
káit csodálhatták meg a nézelõ-
dõk. Ezen kívül a
embereitõl kérhetett bárki ta-
nácsot a különbözõ problé-
máira.

Természetesen Tófejen is
bállal zárult a falunap, ahol a

húzta a talp alá
valót.

Vaj-
mi Béláné

rendõrség

Fáraó együttes

– fv –Zászlófelvonás a sportpályán.

Színes volt a kulturális program.

Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb le-
hetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, ön-
kormányzatok és termelõk
számára.

– Mi várható az elkövetke-
zõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük

, az
pályázati szakértõjét.

– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Euró-
pai Bizottság elfogadta a Vi-
dékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesz-
tésekre a nagybirtokosok he-
lyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósí-
tására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stra-
tégia, melyben önkormányza-
tok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irá-
nyát határozzák meg a 2015-
2020-as idõszakra. Ideje ezért

Fücsök Nikolet-
tát RF Consulting Kft.

a terveket összegyûjteni, illet-
ve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõsé-
geket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.

– Augusztus végével indul-
nak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innová-
ciós, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világítás-
rendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala me-
gyében ezek 40-45%-os in-
tenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Település-
fejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energe-
tikai fejlesztései lesznek támo-
gathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkor-
mányzatok?

– Magánszemélyként gon-
dolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?

– Milyen tanáccsal szol-
gálnak az õszi idõszakra?

– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílás-
záró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályá-
zati lehetõségek. A nagy ér-
deklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõze-
tes felméréseket elvégezni,
felkeresni szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõké-
szítésében.

– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, an-
nak kevés idõ áll rendelke-
zésre minden szükséges do-
kumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásá-
ban. Ebben nyújtunk segítsé-
get a szervezetek számára szá-
mos referenciával, kibõvült

csapattal, tapasztalt szakem-
ber gárdával a hátunk mö-
gött a teljes elõkészítés, le-
bonyolítás elõsegítése céljá-
ból. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (te-
lefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbe-
szerzések lebonyolításának
területével is, mivel munka-
társaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igénye-
ket kielégítve tudják segíte-
ni az elképzelések megvaló-
sítását.

Tervezésre, munkára fel!

Fücsök Nikoletta
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Augusztus 22-én tartották
a település falunapját,

melyet idén is nagy érdeklõdés
mellett rendeztek meg. Pénte-
ken este bállal indult a
program, szombaton így töb-
ben lendületesebben vágtak
neki a fõzõversenynek. A fõ-
zéshez az önkormányzat min-
den csapatnak 2-3 kg szarvas
vadhúst biztosított. Mellette
szokásos módon elindult a
focikupa és a kosárlabda-torna.
A délutáni megnyitón

országgyûlési képviselõ
köszöntötte az egybegyûlteket,
méltatta a közösségek össze-
fogását, majd a versenyek ered-
ményhirdetését tartották.

– Az utóbbi években ha-
gyománnyá vált a fõzõverseny,
amit a Nimród Vadásztársaság
támogatásával rendeztünk, és
idén a Mühl család csapata
gyõzedelmeskedett. A foci és
kosárkupák is 6-8 csapat rész-
vételével zajlottak, elõbbiben
hazai gyõzelem született. A
rendezvény szervezésében meg
kell köszönni a kisvállalkozók
segítségét, akik mindig támo-
gatják a rendezvényt – összeg-
zett polgár-
mester.

A rendezvényt ünnepélyes-
sé tette az elsõ Hottóért Díj
átadása, melyet a nemrégiben
nyugdíjba vonuló falugond-
nok, érdemelt
ki, aki sokszor a saját dolgait
háttérbe helyezve szolgálta a
települést:

Hottón

Fáraó

Vigh
László

Vincze Ferenc

Mühl Ferencné

Fõzõ- és sportversenyek a hottói falunapon
Mühl Ferencné kapta az elsõ Hottóért Díjat

– 1991 szeptemberétõl 2014
április végéig voltam Hottón
falugondnok. Munkám során
óvodásokat, betegeket szállí-
tottam, illetve idõseket gon-
doztam, akikkel kölcsönösen
megszerettük egymást. Volt,
aki lányaként tekintett rám. Ezt
csak úgy lehet végezni, ha az
ember teljesen odateszi magát,
így a rendezvények szervezé-
sébõl is kivettem a részem.
Manapság többet vagyok az
unokámmal és sokat kertész-
kedek. Aktívan részt veszek a
helyi dalkör életében, a fõzõ-
versenyen is indultunk, de
a fiamék legyõztek bennünket
– foglalta össze mosolyogva
az egykori falugondnok és
könyvtáros.

Kísérõprogramként arcfes-
tés, csillámtetoválás, egészség-
ügyi állapotfelmérés, várta az
érdeklõdõket és sokan próbál-
ták ki a kosárfonást, írószer-
tartó, kenyerestál készítést is:

– Mindenki azt hiszi, hogy
elsõsorban kézügyesség kérdé-
se a fonás, pedig inkább a
logika fontos. Az alapokat az
adja meg, hogy elõre kell
gondolkozni, a jó tanulóknak
általában könnyebben megy. A
rattan bútorok alapanyagaként
ismert peddignád önmagában
is szép, csak meg kell találni,
hogy milyen méretûeket hasz-
náljunk fel. Egy perc áztatás
után használható anyag, amit
könnyû festeni is. Kevés szer-
szám kell, elég egy speciálisan

kihegyezett csavarhúzó és egy
olló. Rokkantnyugdíjassá válá-
som után elõször fûzkosarak-
kal kezdtem, aztán ma már a
piacra is kijárok velük. Ötven
évvel ezelõtt nagypapámtól
lestem el a technikát, aztán
visszatértem ehhez a szenve-
délyhez – avatott be a részle-
tekbe , aki lakott
már is, de

szeretne letelepedni.
A színpadon folyamatosan

váltották egymást a fellépõk,
így a , a

Tamás István
Bödében Babosdöb-

rétén

Kishottói Népdalkör

Maxima Életmód Klub
Telekesi Népdalkör és

Néptánccsoport Gála Tár-
sastáncklub Egyesület
Farkas Alexandra Csalló
Gergely

Takács Nikolas
Kutyakölykök

Roller
Zenekar

Pataki Balázs

tánco-
sai, a

, a
, illetve

és
. Este sztárvendégként

elõbb , majd a
együttese lé-

pett színpadra, végül a
báljával zárult a

program.

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

Az egykori falugondnok, Mühl Ferencné, Marika vette át az
elsõ Hottóért Díjat Vincze Ferenctõl.

Tamás István segítségével sokan kipróbálták az írószertartó
vagy kenyerestál készítését.
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Augusztus 15-én avatták fel
az újonnan megépült kültéri
sportpályát , amit

országgyûlési kép-
viselõ adott át ünnepélyes kö-
rülmények között. Az esemé-
nyen részt vettek a ko-
sárlabdázói, akik barátságos
mérkõzést vívtak az egyedüli
alkalomra alakult civil csapat-
tal, melynek tagjai

országgyûlési képviselõ,
, Babosdöbréte pol-

gármestere,
polgármester,
, a generálkivitelezõ Útalap

Kft. ügyvezetõje és
, a ZTE KK új ügyvezetõje

voltak. Majd a
két fiatal, utánpótlás korosz-
tályos bajnoka tartott bemuta-
tót az érdeklõdõknek.

Babosdöbrétén
Vigh László

ZTE KK

Vigh Lász-
ló
Kaczor Tamás

Vincze Ferenc hot-
tói Hári Barna-
bás

Stárics Kor-
nél

ZTE Teniszklub

Új sportpályát avattak Babosdöbrétén

A település polgármeste-
rével beszélgettünk a nívós lé-
tesítményrõl és a helyi sport-
életrõl.

– A település önkormány-
zata a belügyminisztérium pá-
lyázatán nyert nettó 13,5 mil-
lió forintot a létesítményre, az
önkormányzatnak csak az ÁFÁ-
t kellett megfinanszíroznia. A
teljes költségvetés bruttó 17,2
millió forint volt. Ebbõl épült
meg a multifunkcionális sport-
pálya.

– Lényegében egy több
funkciójú pálya épült. Lehet
kosárlabdázni, focizni, teni-

– Hogyan sikerült megva-
lósítani az új sportpálya fel-
építését?

– Milyen funkciókkal bír a
létesítmény?

szezni, kézilabdázni, röp-
labdázni, tollaslabdázni és láb-
tengózni rajta. De igazából
szinte bármilyen labdajátékra
alkalmas a létesítmény.

– Bízom benne, hogy ez az
új szórakozási lehetõség a fi-
atalokat kicsit kimozdítja a szá-
mítógép, internet elõl és hasz-
nálni fogják a létesítményt
sportolásra és mozgásra. Vala-
mint úgy gondolom, hogy a fa-
lu adottságai jók. A környéken
nincs még egy ilyen sport-
létesítmény, aminek ilyen bur-
kolata, valamint felépítése len-
ne. A fõ cél az volt, hogy a te-
lepülést vonzóvá tegyük a fi-
atalok és a családok számára.
Próbáljuk kihasználni majd ezt
a lehetõséget, hogy bõvüljön
Babosdöbréte állandó lakosai-
nak száma a közeljövõben.

– Így van. Az egyesületet
próbáljuk újra szervezni, mivel
a tavalyi szezonban nem a leg-
fényesebben sikerült a csapat
szereplése. Jelenleg a megyei
harmadosztályban játszik a
csapat és az idén szeretnénk
kicsit jobb eredményt elérni a
tavalyinál. A sportköri elnök-
kel és egy-két régi helybeli
játékossal próbáljuk tartani a
lelket a tagokban. Próbáljuk új-
ra megszervezni a közösséget,
igyekszünk egy kis életet vinni

– Milyen céllal épült?

– Tudomásom szerint új-
raszervezõdött a sportegye-
sület.

az egészbe, hogy a késõbbiek
során tudjanak focisták ide
igazolni.

– Babosdöbréte korábban
nívós helyen szerepelt a me-
gyei osztályokban. Aztán tavaly
õsszel sokan eligazoltak más-
hova, a játékoskeret jelentõsen
lecsökkent.

– Részben megmaradt a ko-
rábbi. Például az elnökünk, Zá-
morics Krisztián visszatért az
egyesületünkbe focizni is. Va-
lamint bekapcsolódtam én is a
munkába, mint külsõs tá-
mogató.

– A következõ években,
akik a futballt kedvelik a falu-
ban, legyenek idõsek-fiatalok
és kijárnak meccset nézni,
azok színvonalas mérkõzése-
ket láthassanak. Úgy gondo-
lom a sportpálya adott, a le-
hetõségek nyitva állnak, a fel-
tételt biztosítjuk. Most a leg-
fontosabb cél, hogy a követ-
kezõ bajnoki szezonban tud-
junk új játékosokat szerezni.
Elsõsorban kapust szeretnénk
igazolni, de több poszton is
meg kell még erõsíteni a ke-
retet. Ezen dolgozik folyama-
tosan a vezetõség, addig is tü-
relmet kérünk kedves szurko-
lóinktól.

– Mi volt az oka az át-
szervezõdésnek?

– A vezetõségben is van-
nak változások?

– Mi a jövõbeni terv?

- fv -

Az avatóünnepség résztvevõi kosárlabda-mérkõzéssel próbál-
ták ki az új pályát.

Nem minden napi családi
ünnepségre volt hivatalos a na-
pokban vezetése. A
90 éves szü-
letésnapját ünnepelték családi
körben és itt volt mód és lehe-
tõség arra, hogy a kormány és
a helyi képviselõ-testület kö-
szöntõ szavait is tolmácsolja

polgár-
mester.

A gyerekek, unokák, bará-
tok, ajándékai, gratuláló mon-
datai után a polgármester tol-
mácsolta a kormányfõ köszön-
tõ szavait, majd átadta a szép-
korúak jubileumi köszöntésé-
re szolgáló, által
aláírt emléklapot. Az önkor-
mányzat nevében pedig egy
saját névre szólóan felcímké-
zett vörösborral és virágcso-
korral kedveskedett a telepü-
lés legidõsebb asszonyának.

Margit néni 1925 augusztu-
sában, hétgyermekes család-

Teskánd
Baksa Jószefné

Tóth István Jánosné

Orbán Viktor

A település legidõsebb asszonyát ünnepelték

ban született . A
népes csapata

8 éve megtartotta a rokontalál-
kozót. Azóta sajnos már csak
hárman élnek a gyerekek kö-
zül, a legidõsebb, azaz Margit
néni nõvére és a legfiatalabb,

Kissomlyón
Lórántfy-család

az öccse. Mindezeket az
ünnepséget követõen Margit
néni Teskándon élõ lányától,

tudtuk
meg, akivel a családról beszél-
gettünk és a régi fotókat néz-
tük sorra.

Sziliné Baksa Ágnestõl

Margit néni házassága ré-
vén került aztán Kissomlyóról

és ott élt évtizede-
ken keresztül, dolgozott a tsz-
ben, nevelte két gyermekét, el-
látta a három müszakban Ha-
limbára, a bányába naponta in-
gázó férjét. Az élet nem volt
kegyes, fiatalon eltemtette fiát,
2000-ben pedig férjét. Sokáig
élt egyedül, dolgozott a kert-
ben, elátta a házkörüli teendõ-
ket, majd amikor egészsége
megromlott, akkor költözött
Teskándra lányához.

Mostanság két unokája, és
azok családja, három déduno-
kája aranyozza be a napjait.
Pár éve még a település idõsek
napi ünenpségén is állandó
vendég volt, ma már csak a ház
körül tud mozogni. Az egészsé-
ge nem a legjobb, de hálát ad
mindenért, minden napért,
amit még a múlt felidézésével
tölthet.

Csáfordra

Az ünnepelt családtagjai és a polgármester körében.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Betti szeretett volna gyak-
rabban fõzni, azonban ezzel
mindig rengeteg ideje ment
el a konyhában. Nem értette
miért van ez. Nem tudta, hogy
a kutatások igazolták: a kony-
hában egy háziasszony ide-
jének 60 %-át a mosogató
mellett tölti. Ez a kutatókat
is megdöbbentette, a moso-
gató fejlesztõmérnököket vi-
szont fellelkesítette.

A mérnökök gondolkod-
ni kezdtek, hogy min kel-
lene változtatni. Valaki felve-
tette: ezek a mosogatók ki-
csik, nagyobb és mélyebb
medencékre lenne szükség,
akár 30%-al is meg tudnánk
növelni a medence méretét.

Jó, de a zöldség- és gyü-
mölcstisztítással is sok idõ
megy el. Mi lenne, ha ter-
veznénk a mosogatóba egy
mozgatható vágódeszkát és
kivehetõ mosókosarat? Igen,
így kevesebb ideig tartana.

Egy mosogatószer ada-
goló se ártana, amit a moso-
gatón helyeznénk el és egy
mozdulattal egybõl használ-
ható lenne. Nem kellene ál-
landóan elõvenni és eltenni
a mosogatószeres flakont.

Mi a helyzet a szemetes-
sel? Be kellene rakni a mo-
sogató alá egy fiókmechani-
kával, így a hulladék egy
mozdulattal mehet a sze-
metesbe.

Ezeken az acél mosoga-
tókon még a vízcsepp is
meglátszik, egy csomó idõ
megy el a tisztítással. Mi len-
ne, ha gránit õrleménybõl
csinálnánk, mert ezt alig
kell tisztítani. Sõt beitatnánk
egy szennytaszító anyaggal,
úgy tudom a NASA most
ezzel kísérletezik.

Hát fiúk, ha ezt megcsi-
náljuk, az én feleségem, Bet-
ti fog ennek a legjobban
örülni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem csak Betti fog örülni…

Asztalitenisz versenyt tar-
tottak augusztus 29-én

a helyi óvoda tornater-
mében. A résztvevõk száma
miatt családias hangulatú mér-
kõzések zajlottak. Mindenki
tudott játszani mindenkivel.

A jó hangulat miatt hamar
elrepült a 2 óra. A vegyes mér-
kõzések miatt nem is hirdettek
gyõztest, vagyis mindenki elsõ
lett a saját kategóriájában.

A verseny végén mindenki
oklevelet kapott, mellé a gyere-
keknek csokoládé, a felnõt-
teknek pezsgõ járt.

Teskán-
don,

t.b.

Asztalitenisz-verseny Teskándon

Családias hangulatú mérkõzések zajlottak.

Gellénháza Község Önkor-
mányzata Szent István kirá-
lyunk

Vaj-
da József Népdalkör

tiszteletére és az új ke-
nyér megáldására ünnepséget
szervezett.

Az ünnepi mûsorban a
dalban,

Ünnep és elszármazottak találkozója

versben emlékezett államala-
pító Szent István királyunkra,
a résztvevõ gyerekek pedig
bemutatták az aratást, õrlést
és a kenyérsütést. Az új ke-
nyeret atya ál-
dotta meg.

Görbe László

Az ünneplés után a
zenés utazásra

hívta a gellénháziakat, este
pedig utcabál és tûzijáték várta
az érdeklõdõket.

Az önkormányzat, és elsõ-
sorban pol-
gármester kezdeményezésére
elsõ alkalommal, erre a dél-
utánra hívták találkozóra, ba-
ráti összejövetelre a jelenleg
máshol élõ, de Gellénházához
kötõdõ egykori gellénháziakat.
Az „elszármazottak találkozó-
ja” jó alkalom volt arra, hogy
találkozzanak a rég nem látott
barátok, ismerõsök, gyerekkori
iskolatársak.

A vendégek családias lég-
körben, régi emlékeiket fel-
idézve, jókedvûen töltötték a
délutánt. A polgármestertõl er-
re az alkalomra készült em-
léklapot vehettek át, s talán
megfogadják annak egyik mon-
datát: találkoznak 2020-ban.

Sláger-
taxi együttes

Vugrinecz József

A tervek szerint 2020-ban lesz az újabb találkozó.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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



12 2015. augusztusKözép-Zala

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Hajléktalanok egymás közt

– A migránsok jól el vannak látva, de nem visz rá a nem-
zeti büszkeség, hogy tõlük kolduljak!

Ingatag lélek

– Tulajdonképpen a Fideszhez húzok, de ezek az ellen-
zékiek most nagyon fülembe tették a dongót ezzel a negy-
ven évi munka utáni nyugdíjba vonulás lehetõségével...

Racionális szemlélet

– Gézám, alighanem jobb lett volna, ha a három diploma
helyett megtanultál volna focizni. Ezek a taknyos kölykök
néhány hónap alatt többet keresnek, mint amit te életedben
összekapartál!

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Extra belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ : 1 000 Ft

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

(3-14 éves korig)

(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

A szokásos nyári véradás-
ra idén is sor került

a Kemence-házban.
Idén délután fél 3-tól 6 óráig
tartott, így többen is el tudtak
jönni.

30 véradó jelent meg össze-
sen, akik közül négyen elsõ
alkalommal gondolták, hogy
csatlakoznak donorként a vér-
adók közösségéhez. Mivel nyá-
ron nem sokan szoktak vért
adni, ez az érték nagyon jónak

Tes-
kándon

Véradás a Kemence-házban

számít, tudtuk meg
a Vöröske-

reszt helyi szervezetének el-
nökétõl. Az új véradók száma
is örvendetes. Az is hozzájárul-
hat a véradók növekvõ számá-
hoz, hogy SMS-ben is kapnak
értesítést az emberek, nem
csak papíron.

Reméljük, évrõl évre egyre
többen lesznek, akik úgy gon-
dolják, hogy így is tudnak se-
gíteni embertársaikon.

Sziliné
Baksa Ágnestõl,

Új véradók is voltak.


