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Nagylengyelben

Scheiber
Ildikó

Gyõrfi Lívia

már ha-
gyománya van annak, hogy
advent idõszakában minden
hétvégén ünnepélyes gyertya-
gyújtást tartanak. Idén erre
elõször november 29-én, vasár-
nap délután került sor a köz-
ség faluházában, ahol elsõként
az óvodások voltak a házi-
gazdák.

Az egybegyûlteket
polgármester üdvözöl-

te. Ezután vezetõ
óvónõ köszöntötte a vendé-
geket, aki többek között arról
is beszélt, hogy az adventi va-
sárnapok a közös gyetyagyúj-
tással közös várakozás lelkünk-
ben is. Ne csak lakásunkat dí-
szítsük fel, ne csak az aján-
dékot csomagoljuk díszesre. A
szívünkben, a lelkünkben is

Adventi gyertyagyújtás
legyen jóság, szeretet, kedves-
ség, mert ezek a legszebb dí-
szek. Az óvodások verses, da-
los mûsora következett. Az ovi-
sok nevében Lívia meggyúj-
totta a helyi asszonyok által
készített adventi koszorún az
elsõ gyertyát, amit ezt köve-
tõen gellénházi
plébános megáldott. Majd teá-
val, forralt borral, az óvodások
szülei által készített sütemé-
nyekkel kínálták a megjelen-
teket. A délután közös beszél-
getéssel ért véget.

Advent második vasárnap-
ján a nyugdíjas klub, ezüstva-
sárnap az ifjúsági klub, arany-
vasárnap az önkormányzat tag-
jai gyújtják meg a gyertyát az
adventi koszorún.

Nagy Péter

T.T.

Az elsõ vasárnap az óvodások voltak a házigazdák.

Az ENSZ közgyûlése 1991-
ben nyilvánította október 1-jét
idõsek világnapjává. Ebbõl az
alkalomból köszöntik mind-
azokat az embereket, akik
hosszú évek munkáját, tapasz-
talatát tudják maguk mögött.

több évtizedes ha-
gyomány, hogy az adventi idõ-
szak elõtt az a

Teskándon

önkormányzat
Vöröskereszt helyi szervezeté-

Mûsorral, vacsorával köszöntötték az idõseket Teskándon

vel közösen mûsorral színesí-
tett ünnepséget rendez, ahol
vacsorával várják és megaján-
dékozzák a vendégeket. No-
vember 22-én az iskolában kö-
szöntötték a település nyugdí-
jasait, ahol az óvodások, isko-
lások színvonalas hagyomány-
õrzõ mûsorral, társas tánccal
örvendeztették meg a megje-
lenteket. Szintén mosolyra fa-

kasztotta a vendégeket az

mûsora,
dalcsokraik mellett anekdoták-
kal is szórakoztattak. Házigaz-
daként intéz-
ményvezetõ köszöntötte az
egybegyûlteket:

– Az itt helyet foglalók több-
sége nevelt gyereket, többek-
nek unokája idejár az iskolába.
A gyerekek számára a legfon-
tosabb tanulnivaló, hogy a
velük való találkozásokkor tisz-
teljék, alázattal segítsék az idõ-
seket. Ennek az alázatnak fia-

and-
ráshidai Igazgyöngy Hagyo-
mányõrzõ Egyesület

Bánfalvi Péter

talként és felnõttként is jelen-
tõsége lesz. Mi az itteni intéz-
ményekben azon vagyunk,
hogy megfelelõ nevelõ hatás
érje a gyerekeket, és a tudo-
mányokon kívül a viselkedés
helyes szabályaival is megis-
merkedjenek – szóltak az
ünnepeltekhez intézett szavak.

A rendezvényen hagyomá-
nyosan részt vett
országgyûlési képviselõ, aki
gondolataiban szintén az idõ-
sek iránti tiszteletére hívta fel
a figyelmet. Kiemelte, hogy

Vigh László

Színvonalas mûsort adtak a helyi fiatalok.
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Az ünnepre való hangoló-
dás jegyében szerveztek no-
vember 29-én adventi délutánt

. A kézmûves foglalko-
zást a gyerekek is nagyon él-
vezték, felnõttek segítségével
szebbnél szebb dolgokat készí-
tettek. Így asztali dísz, adventi
koszorú, tobozdísz, papírcsil-

Hottón

Adventi készülõdés Hottón

lag, zokniból és rizsbõl készült
hóember egyaránt díszíti majd
a hottói lakásokat.

és
szervezõk teá-

val, forralt borral és rágcsálni
valóval lepték meg szorgos-
kodókat.

Vassné László Bernadett
Markó Dorina

pébé

A gyerekek kitettek magukért, szebbnél szebb dolgokat készí-
tettek.

gyerekkorában olyan hihetet-
lenül nagy tekintélye volt a pe-
dagógusnak, a felnõttnek, hogy
azt ma talán fel sem lehet fogni.

– A ma velünk levõk hihe-
tetlen mennyiségû munkát vé-
geztek el azért, hogy az ország
ma itt tarthat. Mennyit verej-
tékeztek azért, hogy ilyen há-
zakban lakhassunk, ilyen autók-
kal járhassunk. Óriási tisztelet-
tel szólok önökhöz és jó erõt,
egészséget kívánok – mondta a
térség országgyûlési képvise-
lõje, aki Vass Albert szavaival
zárta mondandóját.

– Mi nem nyugdíjasok vagy
öregek napját tartjuk, hanem
az idõs generációt köszöntjük.
Az évek múlásával lassan jóma-
gam is ebbe a korosztályba
tartozom majd. Mikor a kilenc-
venes évek végén elõször áll-
tam itt, még nem voltam negy-
ven éves. Remélem, hogy pár
év múlva az utánunk követ-
kezõ generációtól én is megka-
pom a meghívót. Az eltelt 15-
20 év után sajnos sokan már
nincsenek közöttünk. Nagy-
apámat idézem: az életkor
nem érdem, az állapot. Aki ma
fiatal, örüljön annak, hogy
idõs lehet. Az idõsek generá-
ciókon keresztül hordozzák
mindazokat az értékeket, ta-
pasztalatokat, hagyományokat,
amelyek bele vannak kódolva
valamennyiünk génjeibe. Fi-

Mûsorral, vacsorával köszöntötték az idõseket Teskándon
gyelnünk kell önökre! Önök
azok, akik végigélve egy örö-
mökben és küzdelmekben gaz-
dag életet, az idõskor bölcses-
ségével már helyére tudják
tenni a dolgokat. Tudják mi az,
amit tovább kell adni, és mi az,
amit el kell kerülnie az utá-
nunk jövõ generációknak. Leg-
inkább egy fa szimbolizálja
sorsunkat: elõször kis magonc,
cseperedve csemete, majd su-
dár lesz termete. Tele lesz zöld
levelekkel, rügyekkel, virágba
borul, termést hoz, aztán le-
hullatja megsárgult leveleit és
téli álmát alussza. Önök már
megvívták az élet nagy és me-
rész csatáit, a lelkükben dúló
viharok lassan lecsendesültek.
Az élet adta tapasztalat idõvel
bölcsességgé nemesedik, ma
már tudják, hogy mindennek
rendelt ideje és helye van. Kí-
vánom, hogy bajaik és prob-
lémáik ellenére is élvezzék az
életük minden egyes pillana-
tát! – szólt a vendégekhez

polgármester.
Teskánd fiatal település,

1120 fõs lakosságából 258-an
vannak hatvan év felett, amely
eltér zalai átlagtól. Idén kö-
szöntötték a 90. éves

92
esztendõs, pe-
dig idén töltötte be a kilenc-
venkettedik évét. A hagyomá-
nyok szerint a

és a

Tóth
István Jánosné

Baksa
Józsefnét, Hosszú Pálné

Szekeres István

Teskándért
Egyesület Teskándi Nõ-

klub

Karácsony József-
nét Ceglédy Ferencet

nevében idén is köszön-
tötték a rendezvényen helyet
foglalók közötti legidõsebbe-
ket: ezúttal

és avatták
tiszteletbeli klubtaggá. A prog-

ram idén zenés mulatsággal
zárult.

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

Pataki Balázs

Vigh László közremûködésével klubtaggá avatták Karácsony
Józsefnét.
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Október 30-án második al-
kalommal került megrendezés-
re a véradás . Az
esemény fõ szervezõje

és felesége voltak, valamint
több lakos és a képviselõtes-
tület tagjai is segítette munká-
jukat. A lelkes véradókat a he-
lyi önkormányzat látta vendé-
gül. Volt virsli, sütemény, fris-
sen sült pogácsa is az asztalokon.

A Magyar Vöröskereszt dol-
gozói örültek a kicsiny tele-
pülés lelkes résztvevõinek. A
falu lakosságának számát te-
kintve szép mennyiségû vért

Baktüttösön
Révész

Zsolt

Újra véradás Baktüttösön
tudtak magukkal vinni, hogy
aztán azzal beteg embertársa-
inkon tudjanak segíteni.

Többségében rendszeres
véradók jelentek meg, de a
szervezõk nagy örömére eljött
olyan is, aki most elõször adott
vért. A nemes cselekedettel há-
rom ember életét mentették
meg a résztvevõk.

Mivel a rendezvény mind-
eddig sikeresnek bizonyult,
így a szervezõk biztosak a foly-
tatásban. Jövõre ismét lesz vér-
adás Baktüttösön.

Fitos Veronika

A két helyi véradó: Kámán Menyhértné és Fitos Anita.

A
elsõ

helyezést ért el a

pályáza-
tán, amit kistele-
püléseken élõ diá-
kok számára hir-
detett meg. A fel-
adat lényege volt
fotó vagy videó
készítése könyv-
tári környezetben,
amiben a pályázó
bemutatja ked-
venc olvasmányát.

Zsófia élt a le-
hetõséggel és a he-
lyi könyvtáros,

segítségé-
vel elkészült a kis-
film. A választás a
Kis Herceg címû
mûre esett, mivel

baktüttösi
Bujtor Zsófia

Deák Ferenc Me-
gyei és Városi
Könyvtár

Bak-
sa Anna

Olvasni jó!

A nyertes Zsófia.

150 millió forint kormány-
zati támogatásból újítják fel a

és .
Kicserélik egyebek mellett a
nyílászárókat, rendbehozzák a
tetõt és hõszigetelik az épü-
letet. A külsõ energetikai fej-
lesztésnek köszönhetõen kor-
szerû körülmények között ta-
nulhatnak a gyerekek. A részle-
tekrõl sajtótájékoztatón szá-
moltak be, melyen részt vettek
a kivitelezõ cégek vezetõi, a
közintézmények igazgatói, il-
letve a térség politikusai. A be-
ruházás jelentõsen meghatá-
rozza a település jövõjét.

– Örömmel mondhatom el,
hogy a rekonstrukció jóvoltá-
ból a következõ 25-30 évre
biztosítva van oktatási intéz-
ményeink léte. Régóta vártunk
erre a lehetõségre, az utolsó
pillanatban jött a segítség, ha-
laszthatatlan volt már az épü-
letek helyreállítása. Fontos szá-
munkra a jövõ generációjának
a támogatása, s ehhez hozzá-
tartozik az is, milyen körülmé-
nyek között töltik a gyerekek a
mindennapjaikat. Csaknem 200
nyílászárót cserélnek ki és több

gellénházi óvodát iskolát

Befektetés a jövõbe
Iskola és óvodafelújítás Gellénházán

mint 2000 négyzetméter fe-
lületet hõszigetelnek. Ennek
eredményeként több tízezer
forinttal csökken havonta az
energia-költségünk, s a megta-
karítást más-más fejlesztésre
tudjuk fordítani – hangsúlyoz-
ta , Gellénhá-
za polgármestere.

Az óvodába 50-en, az isko-
lába 180-an járnak. Elsõsorban
a település és a térség gyermekeit
oktatják. A rekonstrukciót kor-
mányzati támogatásból fedezik.

– A község évek óta folya-
matosan pályázott az intézmé-
nyek felújítására, de sikertele-
nül. Végül hozzám fordultak
segítségért és sikerült külön
kormányzati támogatást sze-
reznem. Ráadásul jelentõs ösz-
szeget, melybõl a két épület
teljes külsõ helyreállítása meg-
történik. Így 21. századi, mo-
dern feltételeket tudunk biz-
tosítani az itt élõ gyerekeknek.
Mindig nagy öröm, mikor egy
ház megújul, hiszen az fenn-
marad az utókor számára. S
mikor – mint most is – egy
közoktatási intézmény fejlesz-
tése valósul meg, az különö-

Vugrinecz József

a fiatal diáklányt nagyon magá-
val ragadta a történet, aminek
olvasása során megismerte az
emberi értékek fontosságát.

Baktüttös település vezetõi
és lakói nagyon büszkék Zsófi
eredményére.

F.V.

sen nagy öröm – tette hozzá
országgyûlési kép-

viselõ.
A beruházás befejezésének

határideje november 30-a. Az
önkormányzat reméli, hogy
a következõ években pályá-

Vigh László
zati forrásból sikerül az in-
tézmények belsõ energetikai
rendszerét is felújítani. El-
sõsorban a fûtõberendezés és
radiátorok cseréje vált idõ-
szerûvé.

– mzs –

Sajtótájékoztatón számoltak be a 150 milliós beruházásról.
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Hosszú idõ után újra tar-
tottak idõsek napi rendez-
vényt a helyi ön-
kormányzat szervezésében. A
november 27-én megtartott
eseményen szép számban je-
lentek meg a falu nyugdíjasai.

A délutánt a helyi polgár-
mester, nyitotta
meg. Beszédében megemléke-
zett a már eltávozottakról és

Baktüttösön

Béres László

A szépkorúakat köszöntötték Baktüttösön

kedves szavakkal köszöntötte a
megjelenteket. Az életet az év-
szakokhoz hasonlította, hiszen
az idõs kort mi sem tükrözi
jobban, mint a tél. Hiszen az
idõsek haja fehér lesz, mint a
havas táj és az arcokon meg-
jelennek a ráncok, mint a fel-
szántott földeken a barázdák.
Ekkor nyugalom és béke önti
el minden ember lelkét. Végül

sok erõt és egészséget kívánt
minden megjelent személy-
nek. A polgármester után a
jegyzõ asszony,

köszöntötte a baktüttö-
si szépkorúakat egy verssel.

A délután további részében
kulturális mûsor vette kezde-
tét. Az
két nagyszerû mûvésze,

és
népszerû operett slágerekkel
örvendeztette meg a közön-
séget. A híres slágereket együtt
dúdolták az idõsek az elõ-
adókkal.

Az operett után
középiskolás tanuló

Óbecsey István Szeressétek az
öregeket címû versét szavalta
el. Majd a helyi kulturális mun-
kás, Legrand
Az idõsek tisztelete költemé-
nyével köszöntötte a vendé-
geket.

Végül kép-
viselõ egy tanmesével kedves-
kedett az összes jelenlévõ
nyugdíjas korúnak, aminek
címe „Nagypapa, hány éves is
vagy?”

Pappné Varga
Angéla

Orfeum Vándorszínpad
Juri-

na Beáta Bálint Csaba

Horváth
Cintia

Baksa Anna M.

Fitos Veronika

A napot közös estebéd zár-
ta, ami alatt kellemes beszélge-
tések zajlottak a jelenrõl és a
szép múltról egyaránt.

Jurina Beáta és Bálint Csaba az Orfeum Vándorszínpad
mûvészei.

18. alkalommal került meg-
rendezésre az idõsek napja

a helyi önkormányzat
szervezésében november utol-
só szombatján. Az ünnepet a
falu polgármestere,

nyitotta meg és beszé-
dében köszöntötte a nagy lét-
számban megjelent idõseket.

A meghívott vendégek közt
ott volt , a Zala
Megyei közgyûlés alelnöke is,
aki nagy szeretettel üdvözölte
a jelenlévõket. Köszöntõjében
elmondta, hogy Tófej ereje fe-
lett gondoskodik szépkorú la-
kóiról, aminek nagyon örül.
Hiszen ez a korosztály megél-
te, megszenvedte a magyar tör-
ténelmet és a múltbéli kihívá-
soknak mindig megfeleltek.
Dolgoztak, gyermeket nevel-
tek és elérve a jelen kort meg-
tapasztalják az egészséggel
kapcsolatos gondokat is. Ki-
hangsúlyozta, az idõsekre egy-
re nagyobb szükség van, hi-
szen aktív életet élnek, amivel
támogatják az unokáikat, gyer-
mekeiket, valamint részt vesz-
nek a falu mindennapi életé-
ben, hogy népdalköröket vagy
éppen színjátszó csoportokat

Tófejen

Horváth
Zoltán

Pácsonyi Imre

Idõsek napja Tófejen
hoznak létre. Az alelnök ad-
vent szellemében kívánta min-
denkinek, hogy tapasztalják
meg a szeretet élményét csa-
ládjaik körében.

A továbbiakban a község
plébánosa, atya
szólt az idõsekhez, aki Márai
Sándor az utakról szóló írásá-
val kívánt minden jót, erõt,
egészséget nekik.

Aztán Tófej jegyzõasszonya,
kedves-

kedett egy kis mesével a kö-
zönség számára, amivel szeret-
te volna kihangsúlyozni, meny-
nyire fontos úgy nevelni a fel-
nõtteknek gyermekeiket, hogy
azok tiszteljék, becsüljék éle-
tük minden szakaszában az
öregeket.

Az elhangzott beszédek
után néma fõhajtással emlé-
keztek meg a jelenlévõk a már
eltávozottakról. Majd a polgár-
mester, az alelnök és a kép-
viselõ-testület tagjai köszöntöt-
ték Tófej legidõsebb nõjét és
férfiját, nénit és

bácsit, vala-
mint a legtöbb együtt eltöltött
éveket megélt házaspárt, szin-
tén Szakács Jancsi bácsit és

Bognár István

Pappné Varga Angéla

Király Rózsi
Szakács Jancsi

feleségét, akik idestova 65 éve
élnek boldog házasságban.

Következett a kulturális
program. A fellépõket

alpolgármester úr szó-
lította a színpadra. Elsõként a

ad-
ták elõ humoros néma jelene-
tüket, melynek címe A busz-
megállóban. Õket követte a tó-
feji megala-
kult , tagjai elsõ
alkalommal mutatkoztak be
közönség elõtt vidám népdalo-
kat énekelve. Fokozva a jó ked-
vet, hogy a Söjtöri Színjátszók
bemutatták a felettébb vicces
Hófehérke és a hét törpe kicsit
másképp elnevezésû zenés
darabjukat. A nevetéstõl szem

Lakatos
György

Söjtöri Amatõr Színjátszók

nyugdíjasokból
Õszikék kórus

nem maradt szárazon. Végül
énekesnõ lé-

pett színpadra, aki elõször Ady
Endre Karácsony címû versét
szavalta el és köszöntötte ked-
ves közönségét. A mûvésznõ a
továbbiakban Gyémánt Ferenc
zeneszerzõ dalaival és más
ismert slágerekkel kápráztatta
el a közönség tagjait egyedi
hangjával.

A kellemes és vidám mûso-
rok után a helyi önkormányzat
minden meghívottat vendégül
látott egy finom vacsorával. Az
idõsek jókedve töretlen ma-
radt az esti órákban, hiszen a
jóízû beszélgetések közepette
számos nótát énekeltek el együtt.

Lehoczky Judit

Fitos Veronika

Pácsonyi Imre alelnök is köszöntötte a tófeji idõseket.



52015. november Közép-Zala

A közelmúltban sikeresen
pályáztak a falugond-
noki busz lecserélésére, mely-
lyel a több mint öt évet és köz-
ben 72 ezer kilométert futott
régi jármûvet sikerült újjal
leváltani. A régi jármû Kapos-
várra került, ahol még jó szol-
gálatot tehet.

– Az új busz vásárlásához
nem kellett hitelt igénybe ven-
ni, mert jól gazdálkodó önkor-
mányzatként jelentõs megta-
karításaink vannak. Az önerõ-
bõl fizetésnek köszönhetõen
kevesebb papírmunkával járt a
nagyjából 10 millió forint érté-
kû jármû beszerzése. Az új jár-
mûvel jobb feltételek mellett
tudjuk a falugondnoki szolgál-
tatást is biztosítani – jegyezte
meg , Hottó pol-
gármestere.

A településen hozzávetõleg
öt százalékon van a munkanél-

Hottón

Vincze Ferenc

Új falubusz Hottón
küliek aránya. Az állandó mun-
kához nem jutók több éve
rendszeresen részt vesznek a
közfoglalkoztatásban. Az ön-
kormányzat az utóbbi években
elindult programnak köszön-
hetõen két állandó dolgozót
tud foglalkoztatni. Segítségük-
kel megoldott a faluház kar-
bantartása, a közterületek,
utak, temetõk rendben tartása.
A kulturális közfoglalkoztatott
besegít és koordinálja a mun-
kák elvégzését, és mellette az
önkormányzati munkában is
részt vesz.

– Az elvégzett munkával tel-
jes mértékben elégedett vagyok.
Mindhárom dolgozóra nagy szük-
ségünk van, még jobb lenne,
ha nagyobb bértámogatás mel-
lett alkalmazottként tudnánk
õket foglalkoztatni – emelte ki
a település vezetõje.

Pataki Balázs

Markó Dorina falugondnok az új jármûvel.

November 21-én, vasárnap
tartottak ünnepséget az idõsek
számára

, polgármester asszony
elmondása szerint minden te-
lepülés életében fontos azon
idõs emberek megbecsülése,
szeretete, a róluk való gondos-
kodás, akik életükkel, munká-
jukkal, gyermekeikkel, unokáik-
kal már bizonyították, hogy fa-
lujukért, közösségükért meny-
nyi áldozatra voltak képesek.

Az ünnepi délután egy kö-
zös ebéddel kezdõdött. Majd a
pusztaedericsi gyermekek ver-
ses köszöntõjével, lelkesen ta-
nult táncaival folytatódott.

Köszöntötte az idõseket a
településen szolgáló

Pusztaedericsen. Gál
Lászlóné

Zsugyec-

Régi fiatalok napja Pusztaedericsen
Klenovics Katalin

Bognár István

Aranyosiné Kulmann
Anikó

Pappné Varga
Angéla

Lapat Lászlóné Olga
Kovácsné Varga Marian-

na

Kincskeresõ
Általános Iskola néptánccso-
portja Szivárvány Dalkör.
Hertelendy Attila Jurina
Beáta

evangélikus
lelkész és kato-
likus plébános. Továbbá meleg
szavakkal üdvözölte a jelenlé-
võket

, a szociális ellátórend-
szer vezetõje és

jegyzõ is tolmácsolt
néhány kedves gondolatot a
szépkorúak felé.

A jelenlévõ legidõsebb állam-
polgárt,
nénit

alpolgármester köszöntötte.
A programdús délutánon

fellépett a tófeji

, a
és

fergeteges operett mû- sorral szórakoztatta a nagy-
érdemût, majd a
együttes két férfi tagja, vala-
mint a
vették birtokba a színpadot.
Utóbbiak a Deák Ferenc Me-
gyei Könyvtár támogatásával
léptek fel Pusztaedericsen.

Kishétrét

Dobronaki Nótázók

Az iskolás gyerekek néptáncos produkciója.

A hûvös idõ be-
köszöntével újra
kezdetét vette a
fõzõklub a

A foglalkozás
még 2007-ben a
tél elején kezdõ-
dött el fõzõtanfo-
lyamként, ahol a
résztvevõk

ve-
zetésével sajátít-
hatták el a sütés-

teskán-
di Kemence-ház-
ban.

Geren-
csér Rudolfné

fõzés rejtelmeit. A résztvevõk
természetesen egymástól is ta-
nultak új dolgokat, a fõzõtan-
folyam idõközben klubbá ala-
kult át. Az elsõ tanfolyam még
az óvoda konyhájában volt, az-
tán olyan sokan jelentkeztek,
hogy átkerült a régi óvoda
(régi templomépület) kony-
hájába.

– Amikor átadtuk a Kemen-
ce-házat, azóta itt kapott helyet
fõzõklub. 6-10 fõ állandó ta-
gunk van, az asszonyok közö-
sen állítják össze és fõzik meg
a menüt, majd együtt fogyaszt-
ják el. A klub egyben a falu
támasza is, hiszen bármilyen
közösségi rendezvényen szá-
míthatunk rájuk. Õk fõznek,
legyen szó falunapról, Göcsej-
napokról a Falumúzeumban,
szüreti felvonulásról a telepü-

lésen, a Kemence-ház avatón is
õk készítették a kemencében a
langallót. Az asszonyok lányok
egymástól is tanulnak, recepte-
ket cserélnek – említette meg
a fõzõklub kapcsán

polgármester.
A klubtagok minden év vé-

gén egy saját kiadású recept-
gyûjteményt állítanak össze,
melyben a levesek, fõ ételek,
egytál ételek, köretek, húsok
mellett sütemények és desszer-
tek is szerepelnek. Idén szom-
bat délutánonként 14 órától
tartják a foglalkozásokat. A
szombati menüben borsókrém
leves, almás-gombás töltelék-
kel töltött csirkecomb zöldség-
körettel kapott helyet és desz-
szertként almáskuglófot fo-
gyasztottak.

Tóth Ist-
ván Jánosné

pébé

A program sikeréhez a gye-
rekek, a fiatalok, a szociális
ellátórendszerben dolgozók és
a képviselõ-testület tagjai is
hozzájárultak. A helyi idõsek
egy szép élménnyel gazdagab-
ban tértek haza.

F.V

Aktív fõzõklubosok

A mostani menüben almáskuglóf is készült.
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„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

Az utóbbi idõben látványo-
san megélénkültek

és a
közötti kapcsolatok. Errõl be-
szélgettünk

, a megyeszékhely polgár-
mesterével.

– Ha Zalaegerszeg önkor-
mányzata csak a városra ha-
gyatkozik, akkor hibát követ el
– szögezi le Balaicz Zoltán. –
Zalaegerszeg akkor alkot egy
lüktetõ közösséget, ha annak
tagjai a környezõ települések
itt dolgozó, a színházat láto-
gató, a sportrendezvényeken
az egerszegi színekért szorító,
az itteni infrastruktúrát hasz-
náló polgárai is. Ha Zalaeger-
szegre gondolunk, az nem
csak a 60 ezer városi polgárt
jelenti, hanem a környezeté-
ben élõ mintegy 40 ezer em-
bert is. Zalaegerszegnek szakí-
tani kell háztáji nacionalizmu-

Zalaeger-
szeg környezõ települések

Balaicz Zoltán-
nal

Szakítani a háztáji nacionalizmussal
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

sával, azzal, hogy csak kizá-
rólag saját polgáraival törõdik.

– Számos Egerszeg környé-
ki település polgármesterével
tárgyaltam az elmúlt idõben,
egyeztettünk az együttmûkö-
désrõl. Mivel a 2020-ig tartó
európai uniós fejlesztési idõ-
szakban Zalaegerszeg és a kör-
nyezõ települések más fejlesz-
tési forrást használhatnak fel,
ezért keresnünk kell a haté-
kony együttmûködési lehetõ-
ségeket.

– Például a gazdasági
együttmûködés.

– Az északi ipari parknál le-
hetséges az együttmûködés
Zalaszentivánnal, ami egy ipari
vágány létesítését is jelentené.

– Mit tettek ennek érde-
kében?

– Melyek ezek?

– Mondana erre konkrét
példát!

Szinte minden település ese-
tében adódik a kerékpárút
bekötése. Mivel a környezõ
települések lakói nagyrészt Za-
laegerszegen dolgoznak, rend-
kívül fontos 2 500 új munka-
hely teremtése. Nagyon lénye-
ges a kulturális együttmûkö-
dés, ennek keretében már van
egy konkrét szerzõdés is Eger-

vár önkormányzatával, hiszen
Egerszeg 2,5 millió forinttal
járul hozzá a nyári színházi
estékhez. A következõ, s egy-
ben nagyon fontos terület a
turizmus. Úgy vélem, hogy
sikeres pályázatokat tudunk
majd közösen benyújtani ezen
a téren.

E.E.

Balaicz Zoltán: – Keresnünk kell a hatékony együttmûködési
lehetõségeket.

Közép-Zala

A
különös figyelmet for-

dított arra, hogy az idõsek hó-
napjában gazdag programokat
kínálhasson az ellátottaknak.

A klub közel 10 éve mûkö-
dik a 170 lelkes településen,
bár sokszor kellett a jogsza-
bályváltozások vagy a finanszí-
rozás változása miatt átalakul-
nia. A nappali ellátás kereté-
ben biztosított a gondozottak
részére a klubban a közösségi
élet, tévé, sajtótermékek, és
ami a legfontosabb, a szemé-
lyes gondoskodás.

Az épület akadálymentes, a
gondozónõk szakképzettek. A
klub jelenleg 30 fõs ellátotti
létszámmal mûködik és aktív
közösségi élet jellemzi. Van-
nak, akik a nyitvatartási idõ-
ben végig ott tartózkodnak. Se-
gítséget, lehetõséget kapnak a
személyi higiéniához, a gondo-
zónõk pedig gondoskodnak a
napi tiszta ruhákról. A meleg
ételt Tófejrõl hozza el számuk-
ra a falugondnok.

Az elsõ rendhagyó prog-
ramjuk az óvodába való láto-
gatás volt. Már több nappal
elõbb készültek erre a klub
idõs tagjai, felidézték a gyer-
mekkorban tanul versikéket,
játékokat, ajándékokat készí-
tettek, valamint régi falusi esz-
közöket gyûjtöttek és így ke-
rekedtek fel. Továbbá süte-
ményt is sütöttek, hogy megle-
petést szerezzenek a kis ovi-
soknak. A gyermekek nagy
örömmel fogadták a mamikat
és az egy szem „papit”. Figyel-
mesen hallgatták az õsz hajú
nénik versikéit, együtt zúzták
velük a kukoricát, bár kis ke-
zeik nem igazán illettek a régi
szerszámba. Közös körjátékok-
kal töltötték el a délelõttöt.

Pusztaedericsi Idõsek
Klubja

Ezt követõen a baktüttösi
klubtagokkal közösen hallgat-
tak elõadást

evangélikus lelkész
közremûködésével, ami szintén
nagy lelki feltöltõdést adott.

A továbbiakban,
klubvezetõ gyógyfür-

dõ látogatást szervezett az ér-
deklõdõknek , majd a

töltöttek el
egy kellemes közös napot, ven-
dégül látva õket Pusztaederi-
csen. Köszönetképpen a sok
segítségért, támogatásért, amit
a rászorulók érdekében tettek.

Az idõsek hónapja rendez-
vénysorozatot a szomszédos
klubokkal való közös program
zárta. Baktüttösrõl, Tófejrõl,

és a he-
lyiekbõl közel 60 nyugdíjas
jött össze, akiket
polgármester, és Kurucz Ist-
vánné köszöntött. Szerény ebéd-
del vendégelték meg õket,
amit a gondozónõk közösen
készítettek el. Majd a tófeji
általános iskola és a gutorföl-
dei tagiskola tanulói kedves
mûsorral szórakoztatták a
szépkorúakat.

ízesen elõadott meséi,
tanító ál-

tal betanított jelenetek mo-
solyt csaltak a szemekbe.

Az Idõsek Klubja sikeres,
programokban gazdag hóna-
pot tudhat maga mögött. Ezt a
fajta intenzivitást az elkövet-
kezendõ idõszakra is tervezik
folytatni a klubvezetõk az idõ-
sek számára. A jövõre tekin-
tettel is törekedni fognak a
kielégítõ szolgáltatás biztosítá-
sára, a fizikai, mentális és a
szabadidõs programok szerve-
zése terén egyaránt.

Szabóné Piri Zsu-
zsanna

Kurucz
Istvánné

Lentibe
Máltai Szeretetszolgálat Keszt-
helyi Csoportjával

Pusztaszentlászlóról

Gál Lászlóné

Borbély Bíbor-
ka Bor-
bélyné Kovács Erika

Fitos Veronika

Zajlik az élet a klubban
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A karácsony elõtti készü-
lõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg is-
merõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani. Így futottam össze
Istvánnal egy áruház parko-
lójában.

Beszélgetés közben lá-
tom, hogy István autóján be-
kapcsolva maradt a lámpa.
Gondoltam szólok neki, ne-
hogy lemerüljön az akksija,
mert akkor nem fog tovább
rohanni, intézni a dolgait. Õ
az autó felé pillantva egy
laza mozdulattal mondta: –
Á…, ne foglalkozz vele! Be-
szélgetünk tovább.

Nem értettem a helyze-
tet, mert Istvánt elég apró-
lékos, minden részletre oda-
figyelõ ügyfélnek ismertem
meg. Mint sokan, õ sem sze-
rette, ha valami nem mûkö-
dik tökéletesen. Ezért a
konyhájuk tervét elég alapo-
san átnézte. Nagy segítség
volt számára, hogy a látvány-
terveken minden részletet
jól lehetett látni. Így egyér-
telmûen láthatta, hogy nem
érhetik meglepetések, mert
mindenre odafigyeltünk. Elég
sokat beszélgettünk, köz-
ben az autón világított a
lámpa. Kézfogás után István
elindult az autó felé. Még
mindig nem értettem a
helyzetet. Közben arra gon-
doltam, hogy hol van a
vontató kötél az autómban.
De nem volt gond, mert
István egy másik autóba
szállt be...

Elmosolyodtam, most már
értem, miért nem foglalko-
zott vele.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Á…, ne foglalkozz vele…

Befejezõdött

Az emberi
fogyasztásra szánt ivóvíz minõ-
ségérõl az Európai Unió Ta-
nácsának irányelve és Kor-
mányrendelet rendelkezik. A
rendelet rögzíti az ivóvíz mi-
nõségére vonatkozó követel-
ményeket.

A , a
és a ivóvízmûvekhez
tartozó települések, így

ivóvízének arzén-
tartalma korábban meghaladta
a rendeletben elõírt határér-
téket. A három vízmû vízbázisa
nem volt megfelelõ sem minõ-
ségi, sem mennyiségi szem-
pontból, e vízbázisokról a tele-
pülések egészséges ivóvízzel
történõ hosszú távú ellátása
nem volt biztosítható.

A 4,4 milliárd forintos fej-
lesztés célja a szennyezõ anya-
gok koncentrációjának határ-
érték alá csökkentése volt, va-
gyis az ivóvíz-minõségi jogsza-
bály követelményeinek teljesí-
tése. A projekt keretében meg-
épült a

, ezzel kiváltották a
magas arzéntartalmú milejsze-
gi, becsvölgyei és bagodi ku-
takból történõ kitermelést. A
regionális megoldással a víz-
minõségi problémákkal küsz-
ködõ települések jobb minõ-
ségû és szabad kapacitással
rendelkezõ zalaegerszegi víz-
bázisról kerülnek ezentúl el-
látásra. A projekt keretében
lehetõség nyílt az eddig el
nem látott területek ivóvízellá-
tásba történõ bekapcsolására,
továbbá hálózati rekonstruk-
ciós munkák elvégzésére is,

„A Zalavíz Zrt.
szolgáltatási területén lévõ
településeinek ivóvízminõség
javítása és vízellátás fejleszté-
se” címû projekt.

milejszegi becsvölgyei
bagodi

Ba-
god, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Hagyárosbörönd, Kávás, Kus-
tánszeg, Milejszeg, Németfalu,
Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zala-
szentgyörgy

Zalaegerszegen Nyu-
gati Vízmû

Állampolgári jog az egészséges ivóvízhez jutás
Befejezõdött a 4,4 milliárd forintos ivóvíz-minõség javító projekt

figyelembe véve annak gazda-
ságos kiépíthetõségét és üze-
meltethetõségét.

Arzén, vas- és mangánmen-
tes, egyszóval egészséges ivó-
víz – ez az eredménye a Zala-
víz Zrt. szolgáltatási területén
végrehajtott beruházásnak.

, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint ki-
emelt közszolgáltatásokért fe-
lelõs államtitkára elmondta,
hogy hazánk az uniós csatla-
kozáskor kötelezettségeket vál-
lalt az ivóvíz minõségének ja-
vítása és a csatornafejlesztések
terén. Mindez egybevág a kor-
mány gondolkodásmódjával, a
magyar alaptörvény is kimond-
ja, állampolgári jog az egészsé-
ges ivóvízhez való hozzájutás.
Mint fogalmazott, a zalaeger-
szegi beruházás éppen ezért
jelentõs a megyeszékhely és a

Szabó Zsolt

többi érintett település szá-
mára.

országgyûlési
képviselõ az ivóvíz megbecsü-
lésére, a környezet védelmére
hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, a világ számos pont-
ján az ivóvíz ára a benzinével
egyenlõ, miközben mi pazaro-
lunk, öntözésre használjuk az
ivóvizet. Zala-
egerszeg polgármestere a pro-
jekt legfõbb üzenetének a me-
gyeszékhely és a projektben
érintett 15 település összefogá-
sát tartja. Kiemelte, Zalaeger-
szeg térségben gondolkodik. A
jövõben is olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani a környék-
beli településekkel, amelyben
össze tudják kapcsolni a prog-
ramokat.

, az önkormány-
zati társulás elnöke elmondta:
Milejszeg, Becsvölgye és Ba-
god kútjaiból magas arzén-
tartalom miatt nem tudtak
egészséges ivóvizet biztosítani
az innen ellátott települések-
nek. A beruházás során Zala-
boldogfán két víztárolót, Cson-
kahegyháton egy új víztor-
nyot is létesítettek, és 70 ki-
lométernyi vízvezeték-hálóza-
tot építettek meg. A nyugati
vízmûtelep új tisztítómûve
biztosítja, hogy minden tele-
pülés immár egészséges ivó-
vizet kapjon.

Zalaegerszeg nyugati részét
is érinti a beruházás, a

, a , a
és a tõlük nyugatra

esõ városrészeket.

Vigh László

Balaicz Zoltán,

Bali Zoltán

Vizs-
laparkot Landorhegyet
Kertvárost

Egy rendkívül fontos beruházás ünnepélyes pillanata: megtör-
ténik a szalagátvágás.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester szerint a projekt
legfõbb üzenete a megyeszékhely és az érintett 15 település
összefogása.

Közép-Zala
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Az és a

szerve-
zésében kézmûves foglalko-
zássorozatot valósítanak meg

. Szeptember-

önkormányzat
Tuttu Mikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület

Petrikeresztúron

Õszi-téli kézmûves foglalkozások Petrikeresztúron

tõl minden hónapban tarta-
nak foglalkozásokat, ahol min-
denki ingyenesen vehet részt.
Az egyesület biztosítja az alap-
anyagokat, a szakmai veze-
tõket.

Szeptemberben kicsik és
nagyok õszi ajtódíszt készítet-
tek természetes anyagokból.
Megismerkedtek az „oázis” hasz-
nálatával, a ragasztó pisztollyal
is, mely számtalan kézmûves
foglalkozás során használható.
Majd a most oly divatos bagoly
motívumot dolgozták fel és
képeket, képkereteket készítet-
tek baglyoknak.

Októberben az agyaggal,
mint anyaggal ismerkedhet-
nek meg gyerekek és felnõt-
tek szakképzett keramikus
vezetésével. A foglalkozáson
készült tárgyakat kiégetik és
következõ hónapban minden-
ki megkaphatja saját alkotá-

sát, melyet karácsonyi aján-
dékként is adhat barátainak,
rokonainak.

Novemberben már kará-
csonyi témákat dolgoznak fel,
koszorúkat, ajándékokat készí-
tenek. Decemberben mézeska-
lácsot sütnek és számos díszt,
meglepetést alkotnak.

A foglalkozások nem csak a
falusiak számára ingyenesek és
nyitottak, szeretettel várják a
szomszédos települések lakóit
is. A programok pontos idõ-
pontjáról a falu Facebook ol-
dalán vagy honlapján értesül-
hetnek és a helyiek pedig hir-
detõtáblákon elhelyezett pla-
kátokon, szórólapokon.Minden hónapban tartanak foglalkozásokat.

Közeleg az ünnep.
az adventi hét-

végeken az önkormányzat kö-
zös gyertyagyújtásra várja a köz-
ség lakosságát. A programokat
a mûvelõdési háznál tartják.

Advent elsõ vasárnapja
2015. november 29-ére esett.
Ezen a napon reggel 9 órától a
betlehemi istállóba „költözött”
a szent család. Délután fél 4-
kor lobbant lángra az elsõ
adventi gyertya. A gyertyagyúj-
tásra a szervezõk meleg teával,
forralt borral, adventi össze-
állítással várták a község lakóit
és az érdeklõdõket.

Advent második hétvégéje
a Mikulásvárás jegyében zajlik.
December 5-én 9 órától a falu
fenyõfája öltözik díszbe, majd
16 órakor a nagyszakállú öreg
Mikulás várja a gyerekeket a
mûvelõdési házban. Jól szóra-
kozhatnak a kicsik, és a közös
játék után a szófogadó gyere-
kek a Mikulástól és manóitól
ajándékot is kapnak. Ezután a
lurkók és a Mikulás közösen
gyújtják meg az adventi ko-
szorú második gyertyáját.

Gellénházán

Gellénházi adventi hírmondó
Vasárnap a felnõttek – igaz

a Mikulás nélkül – az adventi
díszbe öltözött láto-
gatják meg.

Karácsony elõtt két héttel,
december 13-án, vasárnap fél
négytõl világít az adventi har-
madik gyertya.

Ezen az estén a szervezõk
téli sétára várják a község la-
kóit. Közösen keresik fel a
Gellénháza területén felállított
kicsi betlehemeket, és minden
betlehemnél Jézuskaváró mû-
sor keretében gyújtanak
gyertyát.

December 7-13 között tar-
tós élelmiszer gyûjtést szervez-
nek a gellénházi Coop üzle-
tekben. Az adományok a rá-
szoruló családok fája alá ke-
rülnek.

Gellénházán már advent
negyedik hétvégéjén együtt
ünnepel a falu apraja-nagyja,
bár karácsony szent estéjére
még néhány napot várni kell.

December 19-én 13 órától
adventi forgatagban hangolód-
hatnak a karácsonyra. A gye-
rekeket állatsimogató várja.

Pozsonyt

16 órakor meggyújtják a
negyedik gyertyát is, majd
ünnepváró mûsorral kedves-
kednek a vendégeknek az
óvódások, az általános iskolá-
sok és a helyi kulturális cso-
portok.

Gellénháza Önkormányza-
ta szeretettel hívja a község la-
kóit a fenti adventi progra-
mokra.

A szervezõk e kis versi-
kével kívánnak áldott ünne-
peket:

Üdvözlégy kis Jézus, Sze-
retet Királya,

Hozz békét és áldást sok
magyar családra!

Szent Karácsony napján ne
sírjon itt senki,

Töröld le a könnyet, szent
szívedet tárd ki!

A felvétel a tavalyi betlehemrõl készült.
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Az egészségnap keretében
zajlott a

szentelése.
atya négy órakor szentelte fel a
települési önkormányzat elsõ
buszát. A Renault Traffic gép-
jármû remélhetõleg napokon be-
lül megkapja az engedélyt tanya-
és falugondnoki szolgáltatás mû-
ködtetésére. Az elvi engedély
már megérkezett, csak a végle-
ges engedélyre vár a település.

Bíznak abban, hogy decem-
bertõl tudja reggelente és dél-

petrikeresztúri falu-
busz Nagy Péter

Falubusz-szentelés Petrikeresztúron
utánonként szállítani

és a helyi
óvodás és alsós gyerekeket,
akiknek szülei igényelték az
ingyenes szolgáltatást. A falu-
gondnoki szolgálat keretében
történik majd az orvosi ren-
delõbe szállítás, továbbá heti
egy alkalommal Zalaeger-
szegre megy a busz. Ekkor
intézhetik a hivatalos ügye-
ket, vásárolhatnak vagy me-
hetnek szakrendelésekre a
helyiek.

Nagylen-
gyelbe Gellénházára

Falubusza lett Petrikeresztúrnak.

szüreti
programokat szerveztek 2015.
szeptember 26-án. Délután há-
romkor gyülekeztek a felvonu-
lók a focipályánál, ahol sze-
kerek, lovasok, csikósok, vi-
dám résztvevõk kóstolgatták a
helyi szõlõt, bort és finom
pogácsát. A lovas szekerek
díszítését követõen a Pató-
hegyre vették az irányt, ahol a

vendé-
gei számára dobolta ki elsõ-
ként a kis bíró az elmúlt év
eseményeit.

Majd a település további
négy pontján meg-megálltak
és a tán-
cosai léptek fel, kidobolt a kis-
bíró. és a

lakók több napig
készültek a felvonulók, tánco-
sok, népdalkörösök megven-
dégelésére. Sütöttek, fõztek,
megannyi finomságot készítet-
tek. Hideg volt, de nem esett,
így a teljes falut végig tudták
járni a felvonulók. A menet
elején hagyományokhoz híven
a szüreti koszorút vivõ lányok
haladtak, õket követte a bíró és
bíróné lovas kocsija. A falu

Petrikeresztúron

Patóhegyi Borházfalu

Cserta Táncegyüttes

Gyõrfiszegben „fel-
sõszerben”

Lovas kocsis szüreti felvonulás Petrikeresztúron
szõlõhegyein a felvonulás ide-
jére már mindenki leszüretelt,
ezért örömmel kóstolgatták a
helyi szõlõket is.

Hat órára várták a vendé-
geket a Petrikeresztúri Kultúr-
házba, ahol fellépett a Cserta
Táncegyüttes, a

, helyi tini lányok és
fiatalok adtak elõ táncokat. A
népdalkör nótái sokakat ének-
lésre buzdítottak a nézõk kö-
zül is.

Este kilenckor hagyomány-
teremtõ szándékkal gyújtották
meg a Szent Mihály napi tüzet.
A hagyomány szerint

napján megkezdõdött az
úgynevezett kisfarsang ideje, a
lakodalmazások õszi idõszaka,
mely Katalin napjáig (nov. 25.)
tart. A napkor
legelõre hajtott állatokat ilyen-
kor hajtották haza régen. Ez a
nap a pásztorok elszámoltatá-
sának, szegõdtetésének idõ-
pontja is volt.

A petrikeresztúriak közel
százan gyûltek össze a tûz kö-
rül, ahol együtt énekelték az
„Ég a város, ég a ház is” címû
dalt. Az önkormányzat saját

Petrikeresztúri
Népdalkör

Szent Mi-
hály

Szent György

termesztésû bio burgonyából
készült krumpliprószával ven-
dégelte meg a lakosságot.

Ahogy néprajzi hagyomá-
nyok szerint is szokás volt, a

szüreti felvonulást szüreti bál-
lal fejezték be a faluban, ahova
a szomszédos településekrõl is
ellátogattak a fiatalok és hajna-
lig táncoltak.

Táncosok produkciója is színesítette a programot.

2015. november 24-én a
faluház szervezésében lakásdí-
szítési és virágkötészeti foglal-
kozást tartottak vállalkozó ked-
vû felnõtteknek

. A téma az advent volt.
Az összejövetelt
virágkötõ vezette, aki töb-

bek között beszélt az aktuális
trendekrõl, színekrõl. Ötlete-
ket mutatott, miként díszíthet-
jük otthonunkat ebben az idõ-
szakban. Az esti órákban nem-

Nagylengyel-
ben

Gellén Ágo-
ta

Virágkötészeti foglalkozás Nagylengyelben

csak a beszédé, hanem a cse-
lekvésé is volt a fõszerep, hi-
szen az elhangzottakat a gya-
korlatban is kipróbálhatták a
résztvevõk. Készültek is a szebb-
nél szebb adventi koszorúk,
ajtó- és asztaldíszek az ügyes,
kreatív lányok, asszonyok keze
alatt.

Mindenki saját alkotásával
és rengeteg ötlettel térhetett
haza.

T.T.

Készülnek az adventi koszorúk és díszek.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Október utolsó péntekén
megérkezett az új kisbusz

, amit a Darányi
Ignác féle pályázaton nyert el a
település önkormányzata. A
gyõri autószalonból

polgármester és a helyi
falugondnok,

hozta el az Opel
típusú gépjármûvet.

Fábiánné elmondta, hogy
nagyon örülnek az új busznak,
hiszen nagy szükségük volt
már rá és igazán jól tudják
használni. Marika reggel a gye-

Ba-
bosdöbrétére

Kaczor
Tamás

Fábiánné Né-
meth Marika

Új falugondnoki kisbusz Babosdöbrétén
rekeket viszi az óvodába, isko-
lába, majd a rászorultak gyógy-
szereinek kiváltását rendezi.
Ha szükséges, a betegeket szál-
lítja a kórházba vizsgálatokra
és a bevásárlást intézi az autó
segítségével.

Ezen kívül a babosdöbré-
tei közmunkások napi fuva-
rozása is a kisbusszal történik
és a falu focicsapata szokta
még igénybe venni, ha másik
településre mennek futbal-
lozni.

Fitos Veronika

Az új kisbusznak nagy hasznát veszi a település.

A
és a

szervezésében november 11-én
Teskándon tartották a Spiritusz
Program szabadegyetemének
soron következõ elõadását.

– Harminc hónapos prog-
ram utolsó negyedévében va-
gyunk, a mai a hetedik elõ-
adásunk a tizenkét szabad-
egyetemi programból álló so-
rozatból. Sûrû a naptárunk,
mert a településeken elindul-
tak helyi közösségfejlesztési
programunk, faluünnepet, kocs-
matévét szervezünk. Önkéntes
operatõrcsapatunk segítségé-
vel a közösségekben is segítjük
a különbözõ kép- és videó-
rögzítõ eszközök használatát,
illetve megörökítjük és közzé-
tesszük programjainkat. Érté-
kes elõadásokról van szó, me-
lyek felkerülnek egyesületünk
honlapjára és Youtube-on is
visszanézhetõek – foglalta ösz-
sze
a Zalai Falvakért Egyesület
titkára.

Teskánd polgármestere,
a szervezõ

helyi egyesület tagjaként el-
mondta, hogy a település éle-
tében fontos szerepet szánnak
a közösségeknek, ezért is vesz-
nek részt már kezdetektõl a
közösségfejlesztõ programok-
ban. Teskándon a lakosság je-
lentõs hányadát adják a fiata-
lok, így az aktuális elõadás a
településen együtt élõ generá-
ciók összehangolódását is se-
gítheti.

– Lassacskán felnõ egy olyan
generáció, amelynek tagjai a
jelenkor technikai és kommu-
nikációs eszközeit sokkal job-
ban használják, mint mi. Jó, ha
tudjuk, hogy õket hogyan tud-
juk megszólítani, mi az, ami
õket vonzza, és mitõl gondol-
koznak máshogy, mint mi. Re-
mélem, hogy az elõadás hatá-

Zalai Falvakért Egyesü-
let Teskándért Egyesület

Szederné Kummer Mária,

Tóth
István Jánosné

Hozd el a szüleid, hátha utána szót értetek!
Közösségfejlesztõ elõadás Teskándon

sára a szülõk, pedagógusok
jobban megértik mi a gyere-
kek motivációja, milyen kom-
munikációval, eszközzel tu-
dunk velük szót érteni –
mondta az egyesület vezetõ-
ségi tagjaként is tevékenykedõ
polgármester.

Ezen az estén
„Csendes attitûdök ko-

runk ifjúságában” címmel tar-
tott elõadását hallgatták meg a
téma iránt érdeklõdõk, akik
egy kicsit belepillantottak ko-
runk ifjúságának gondolatme-
netébe, szemléletmódjába is.
Kezdeti kérdésként felmerült,
hogy vajon értik-e egymást az
egyes nemzedékek? Az idõben
visszatekintve kiderült, hogy
már 2500 évvel ezelõtt is volt
szakadék a felnõttek és az ifjak
között. „A fiatalok tiszteletle-
nek, kiállhatatlanok!” – véleke-
dett Szókratész. De vajon mi-
lyen kép él bennünk a mostani
fiatalokról? Vállalják-e felelõs-
séget tetteikért? Túl érzéke-
nyek-e? Vannak köztük, akik
kiállnak a jogaikért, míg má-
sok belenyugvók. Mindenkit
érdekel mi lesz velük. A dön-
téshozók értetlenkednek, a tu-
dósok próbálják elõrejelezni,
hogy mi lesz.

Napjainkban hat generá-
ciót különböztetünk meg: a 2.
világháború elõtt születettek a
csendes-, a háború és a hatva-
nas évek közepéig születettek
a „baby boom”, vagyis a szo-
cializmus generációi. Az X ge-
neráció a televízió megjelené-
sével egy idõben, vagyis a 70-es
évekkel bezárólag nõtt fel, az Y
generációt a 2000-es évek ele-
jéig számolják. A Z jelû, kilenc-
venes években született kor-
osztály a „Google” és az Inter-
net korában nõtt fel, míg az
Alfa generáció tagjai az ezred-
fordulót követõen születtek.
Egyes kutatások szerint a nem-

Székely Le-
vente

zedékek ciklikusan váltogatják
egymást, így a 2000-es évektõl
születettek karaktereiben mint-
ha visszaköszönne a csendes
generáció.

A szocializációs közegek
között elsõdleges tér a családé,
másodlagos fejlõdést az iskola
és a munkahely kínál, harmad-
sorban pedig a szabadidõs
tevékenység során formálódik
az ember, amit a gyakori fog-
lalatosságként a TV, rádió,
Internet is befolyásol. S hogy
milyen attitûd, beállítódás, vi-
szonyulás jellemzi a kor fiatal-
jait? Egy négy évvel ezelõtti
kutatás eredményeinek vizs-
gálva látható, hogy a fiatalok
42 százaléka egyedülálló, 85
százaléknak nincs gyermeke,
18 százalék nem tudja, hogy
házasodna-e. 46 százalék elfo-
gadja szülei elveit, 41 százalék
nem költözne el a szülõi ház-
ból. 69 százalék bizonytalan,
vagy nem kíván az életében
már (tovább) tanulni, 58 száza-
lékuk nem keres munkát, ho-
lott nem is dolgozik. 72 száza-
lékuk nem mozdul ki, általá-
ban otthon tölti a szabadidejét,
s azt többnyire a képernyõ
elõtt, mivel több, mint hatvan
százalékuk nem sportol. Közel
nyolcvan százalék nem tagja

sem civil, sem sportszerve-
zetnek, közösségi életüket az
Interneten „élik”.

A jelenkor fiataljaira jel-
lemzõ a konformitás, a bizony-
talanság, céltalanság és a pasz-
szivitás. Rengeteg médiát fo-
gyasztanak, elõnyben részesí-
tik a játékot, a komoly munka
helyett. Folyamatos dicséretet,
jutalmazást igényelnek. A mé-
dia önképüknek is része, ké-
pesek rajongani emberek iránt.
Az Interneten építõ közössé-
gek jelennek meg, melyek kö-
zös célért nagy összefogásokra
képesek, felkaphatnak blogge-
reket, sztárokká emelhetnek
írókat, de visszaélésekre is te-
ret adhatnak. Meg lehet szólí-
tani a fiatalságot, de meg kell
hozzájuk találni a megfelelõ
kommunikációs és közösségi
csatornákat. Manapság min-
den hírnek azonnal utána le-
het nézni, így gyors reagálást,
pontos információt várnak,
nem mellébeszélést. Mi lesz
velük az életben? Hamarosan
generációváltás lesz, ami válto-
zást indukálhat. A gyereklét-
szám most kezd emelkedni,
mert a családalapítást késõbb-
re halasztók most vállalnak
gyereket.

Pataki Balázs

Érdekes elõadásban részesült a hallgatóság.
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Az a

2015. november 21-én,
szombaton egészségnapot szer-
vezett a kul-
túrházban. A település vezeté-
sének az volt a célja, hogy le-
hetõleg minél több helyi lakos
tudjon ingyenes szûréseken,
tanácsadásokon részt venni,
ezzel megelõzve a komolyabb
betegségeket mehetnek szak-
rendelésekre a helyiek. Közel
70 fõ vett részt az ingyenes
szûréseken.

he-
lyi védõnõ vérnyomást, súlyt,
vércukrot, koleszterint, BMI,
testzsír százalékot mért és
tanácsokat, kiadványokat adott
problémák esetén.

Az szakem-
berei hallásvizsgálatot végez-
tek és a problémás betegek ré-
szére Zalaegerszegen biztosí-
tanak részletes szûrést.

bõr-
gyógyász fõorvos anyajegye-

önkormányzat Ma-
gyar Vöröskereszt helyi szer-
vezetével

Petrikeresztúron

Kovácsné Takács Lívia

Amplifon Kft.

Dr Hohl Györgyi

Egészségnap Petrikeresztúron
ket, bõrkiütéseket, ekcémát
vizsgált.

A Magyar Vöröskereszt ré-
szérõl , a me-
gyei véradószervezõ koordiná-
tora és érkezett, aki
felelevenítette elõadás kereté-
ben az elsõsegélynyújtás alap-
jait, a stabil oldalfekvést, az
égési sérülések kezelését, cse-
csemõ légzési nehézségek ese-
tén való teendõket.

A szelíd gyógymódok ked-
velõi gyógy-
növényszakértõ asztalánál teá-
kat kóstoltak, s tanácsokat kap-
tak a különbözõ betegségek
kezelésére, megelõzésére.

A helyi asszonyok egészsé-
ges ételkóstolóval várták a ven-
dégeket. Kenyérkrémeket ké-
szítettek: sárgarépa-sajt kré-
met, padlizsánkrémet, túrós-
céklakrémet. Az édesszájúak is
kóstolhattak finomságot, mert
cukor, glutén és tojás nélküli
süteményt kínáltak a vendé-
geknek.

Kustán Sarolta

Reisz Péter

Sebestyén Bence

Hasznos volt a program.

A Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.) szóló 2013. évi V. tör-
vény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyil-
vántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szer-
vezetek a törvény hatálybalépését követõ elsõ létesítõ okirat
módosítással egyidejûleg – de legkésõbb 2016. március 15.
napjáig – kötelesek a létesítõ okiratuknak mindazon rendel-
kezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek
nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilván-
tartás vezetését a bíróság, megyénkben a

végzi. A Zalában a nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy már módosította 2014. március 15-ét
követõen létesítõ okiratát, eleget téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó kötelezettség így jelenleg
mintegy 1850 zalai civil szervezetet – egyesületet

, alapítványt – érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét
követõen a korábbi jogszabályoknak megfelelõ alapszabállyal
nem mûködhetnek jogszerûen.

További, részletes információk:
Dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ Zalaegerszegi Törvény-

szék
Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos út 47-51.; Telefon: 92/310-384; e-mail:
).

Zalaegerszegi
Törvényszék

500

(sportegye-
sületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárõrséget
stb.)

bezniczaa@zalaegerszegit.birosag.hu

info@zalacivil.hu

Nagylengyelben

Nagylen-
gyelért Közalapítvány

Scheiber Ildikó

már hagyo-
mánnyá vált, hogy az önkor-
mányzat köszönti azokat, akik
hosszú, munkában eltöltött
idõ után megérdemelt nyugdí-
jas éveiket töltik a községben.
Fontosnak tartják, hogy kife-
jezzék irántuk hálájukat, tisz-
teletüket, megbecsülésüket és
szeretetüket. Érezzék, hogy szük-
ség van rájuk, az élettapasz-
talatukra és szeretetükre.

Idén erre november elején
került sor a község faluházá-
ban, ahova többen a

új kis-
buszával érkeztek.

Az önkormányzat nevében
polgármester

köszöntötte az idõseket. Ezt

Kifejezték hálájukat, tiszteletüket
követõen gellénhá-
zi plébános szólt az egybegyûl-
tekhez. Ezután ajándékkal ked-
veskedtek a falu legidõsebb
lakóinak, és

.
A köszöntõk sora után mû-

sorral tisztelték meg a szépko-
rúakat. Elsõként a

húzta el
mindenki kedvenc nótáját,
majd és

verselt szavalt,
a pedig
vidám nótacsokorral készült,
amibe a közönség is bekap-
csolódott. Az est finom va-
csorával és beszélgetéssel
zárult.

Nagy Péter

Völgyi Istvánnak
Szabó Jánosnénak

Zalaapáti
Harmonika Zenekar

Szabó Karolina Né-
meth Krisztina

nagylengyeli dalkör

T.T.

Hagyomány, hogy köszöntik az idõseket.

Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

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

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu


