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Kézmûves termékekkel,
légvárral, lovaglási lehetõség-
gel, kutyaiskolai bemutatóval
és felsorolni is nehéz, hogy
mivel várták még június 14-én
a falunapra láto-
gatókat. Délelõtt
és vezeté-
sével próbálták meg az
esõs idõjárás ellenére is be-
mutatni a madarak „befogását”
és gyûrûzését. A szentmisét
követõen délután a dr. Papp
Simon Általános Iskola diák
néptáncosai adták elõ mû-
sorukat.

– Hagyományosan esõvel
kezdõdött a program, így az
idõ a madárgyûrûzésre sem

gombosszegi
Darázsi Zsolt

Oszkocsil Zoltán

Megtelt Gombosszeg programokkal, vendégekkel
volt éppen ideális, de sikerült
egy rigót befogni. Rendkívül
érdekes elõadást hallgattunk a
gyûrûzés lényegérõl és fontos-
ságáról. Elhívtuk Dulics Margit
kosárfonót, aki a tanfolyamot
követõen ma is bemutatja ter-
mékeit. Elhozták saját termé-
keiket a szomszédos petrike-
resztúriak, kézmûves tárgyakat
árulnak a boncodföldei gyer-
mekotthon lakói. Számítottunk
rá, hogy az idõjárás miatt keve-
sebben lesznek, de örülök,
hogy fontosnak érzik az em-
berek, hogy élõ közösséget
alkossanak. Ilyenkor mindig
megtelik a falu, mindenkihez
jönnek vendégek is – mondta

a programok hajrájában
polgármester.

Sokakat érdekelt a
zenés bemutatója, s

ebben a gyerekek is aktívan
részt vehettek. Fel is merült
kérdésként, hogy milyen ku-

Né-
meth Szabolcs

Zalai
Kutyasuli

tyákat érdemes iskolába já-
ratni és mindezt mikor kell
kezdeni.

– Minél hamarabb érde-
mes tanítani a kutyát, kö-
lyökkorban már kutyaoviba,

Együtt könnyebb a takarítás is…
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(Folytatás az 1. oldalról)
késõbb kutyaiskolába lehet
vinni. Ilyenkor könnyebb fo-
kozatosan megtanítani a dol-
gokat, mint késõbb egy fél-
resiklott viszonyt kijavítani.
Ilyenkor általában nem is a ku-
tya tanul, hanem a gazdi, nekik
tanítjuk meg, hogy a kutyáikat
hogyan tanítsák. Manapság
már a fajtákon belül is nagy
különbségek vannak, így in-
kább egyedekrõl beszélünk. A
kutya idõsebb korában is ké-
pes tanulni, ha a gazda tuda-
tosabban foglalkozik vele. Job-
ban együttmûködõek azok a
fajták, amelyek valamilyen
munkára választódtak ki, így
például a juhász- és vadász-
kutyák. Amelyik fajtákat a
szépségükért, vagy területõr-

zésért tartanak, azokat nehe-
zebb oktatni. Elsõsorban juta-
lomfalattal és játékkal jutal-
mazunk, de ilyenkor fontos,
hogy a kutya éhes legyen. A
tanításban nem szoktuk leszid-
ni a kutyát, inkább más mód-
szert kell keresni, hogy ráve-
gyük a feladat megoldására. Az
a kutya kellemes társ a hét-
köznapokban is, amelynek a
mozgási és ösztönenergiája is
megfelelõen le van vezetve –
avatott be a Zalaegerszegen
mûködõ Zalai Kutyasuli okta-
tója, Gróf Ádám.

A tartalmas napot este a
Takács-család koncertje zárta.

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

Pataki Balázs

Megtelt Gombosszeg programokkal, vendégekkel

A június ötödiki zivatar
nem csak , ha-
nem a megyeszékhely környé-
két is hátrányosan érintette.

hatalmas esõ zú-
dult a településre, másfél óra
alatt mintegy 40-60 mm csa-
padék hullott le.

– A polgárõrség értesített,
hogy a környezõ családi házak
udvarát elöntötte a víz és az
uszodai gépház ajtaját betörte
az ár. Az iskola melletti víz-
átvezetõ árokból hat méter
szélesen és másfél méter ma-
gasan jött a víz a dombokról.
Este nekiálltunk a gépház
kiszivattyúzásának, ahol más-
fél méter magasan állt a víz. A
többi helyiségbõl az iszapot
kellett eltávolítani, a kinti
parkolóban például 30 centi

Zalaegerszeget

Teskándon

Hatalmas zivatar zúdult Teskándra
Példás összefogás a helyreállításnál

volt a magassága. Másnap az
óvodai alkalmazottak, a köz-
munkások, az önkormányzati
dolgozók nekiláttak az uszoda,
az óvoda és a parkoló ki-
takarításának. Átfertõtlenítet-
tük a belsõ helyiségeket, sze-
rencsére a koszos víz nem ér-
te el a medencét, így kedd
reggelre visszaállt a régi
rend. Nagy összefogás volt és
mindenkinek köszönjük a
munkáját. Sajnos a szélsõséges
idõjárás olyan vízmennyi-
séget zúdított a településre,
amit a meglevõ csatorna-
rendszer nem bírt elvezetni –
számolt be a történésrõl és
annak következményeirõl

polgár-
mester.
Tóth István Jánosné

-pb-

A dombokról jövõ ár elöntötte az uszoda környékét is.

Az iszap a parkolóban is ott maradt.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Program:

15:30-tól Megnyitó: Béres László polgármester beszéde
és szentmise

16:00-tól SZTÁRVENDÉG: OSZVALD MARIKA és BÁLINT
CSABA operett mûsora

16:50-tól Amatõr fellépõk mûsor összeállítás:
• Gutorföldei Tánccsoport
• Horváth Cintia - tánc
• Õszikék Dalkör - Tófej
• Szivárvány Dalkör - Tófej
• Retró Színkör - Söjtör

18:30-tól SZTÁRVENDÉG: GROOVEHOUSE
19:15-tól Vacsorázik a falu!
19:30-tól Utcabál: zenél Pedró és Viki
21:30 TÛZIJÁTÉK

Egész délután UGRÁLÓVÁRAK, VÍZI FOCI, NÉPI JÁTÉKOK!

A helyszínen büfé üzemel!

Baktüttös Önkormányzata

TÖLTSÜNK EL EGYÜTT EGY VIDÁM, ÉLMÉNYEKBEN

GAZDAG DÉLUTÁNT!

A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

Falunap Baktüttösön

Helyszín: Baktüttös- Sportpálya

Ideje: 2016. július 23., szombat 15:30-tól
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Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Az idén hetedik alkalom-
mal szervezett angol tábort

a helyi önkor-
mányzat. 2016-ban Kali-
forniából érkezett a zalai kis
faluba, hogy az angol nyelvet
kedvelõ gyerekeket, fiatalokat
tanítsa.

A játékos foglalkozásokon
a pusztaedericsieken kívül
részt vesznek a környezõ
települések diákjai is. Az órák
két csoportban folynak – a
kisebbek, akiknek angol tu-
dása még gyengébb, illetve a
nagyobbak, akik már pár
éve az iskolában tanulják a
nyelvet.

Az órák lényege, hogy gya-
korlatiasak, játékosak, így a

Pusztaedericsen
Nate

Angol tábor Pusztaedericsen

résztvevõk jobban el tudják
sajátítani az angolt.

A tábor június 21-én indult
és három héten keresztül tart.
Ez idõ alatt az amerikai fiú a
foglalkozásokon kívül megis-
merkedett a helyi szokásokkal
és aktívan részt vett más prog-
ramokban is. Többek közt el-
látogatott a borsfai falunapra –
ahol régi és új traktorokkal
ismerkedett –, részt vett az
ausztriai Family Park-i hittanos
kiránduláson, valamint a Sobri
Jóska Kalandparkba is eljutott
vendéglátói jóvoltából.

A gyerekek nagyon élvezik
a színes, vidám és szórakoztató
tanulást.

F.V.

A játékos, vidám foglakozásokon könnyebben sajátítják el a
gyerekek az angol nyelvet. Szemben, középen Nate.

Õsszel tizedik születésnap-
ját ünnepelte a

, a csoport mostanában
fõként a település rendezvé-
nyein szerepel, azonban a lét-
szám csökkenése miatt már
újszerû formáción is törik a
fejüket. Rendszeres résztvevõi a
novai aratóversenynek, ahonnan
tavaly gyõztesen tértek haza.

– Idén már tizedik alkalom-
mal veszünk részt július 16-án
a novai aratóversenyen. Tavaly
megnyertük a kisbandák ver-
senyét, idén is ebben a for-
mában indulunk. Szerencsére
nagyon jó kaszásunk van Ki-
rály László személyében, akit
marokszedõ, kötözõ, kévevetõ
segít, öten-hatan mindig va-
gyunk. Fontos, hogy milyen
tarlót hagy a kaszás, aztán a

Kishottói Nép-
dalkör

kéve kinézete és kötése is
számít. 2006 óta egy év kiha-
gyással mindig ott vagyunk, a
szerszámok ilyenkor kikerül-
nek a helytörténeti kiállítás-
ból. Sajnáljuk, hogy a régi ha-
gyományokat bemutató, illetve
kertbarát rendezvényeket, va-
lamint a kistérségi találkozókat
abbahagyták. Általában csütör-
tökönként találkozunk, amikor
ha nem énekelünk, akkor
gyógytornázunk. Meglepetés
produkcióval készülünk a falu-
napra: észrevettük, hogy a
népdal már kevésbé érdekli az
embereket, így inkább ismer-
tebb zenékre szeretnénk ko-
reográfiákat összeállítani –
mondta , a
dalkör vezetõje.

Simon Gyuláné

-pb-

Ismét arat a Kishottói Dalkör

A dalkör tavaly megnyerte a kisbandák aratóversenyét.

2000 áprilisában 20-25 fõ-
vel kezdte el mûködését a pol-
gárõrség , s jelen-
leg is közel húsz tagjuk van.
Fõ feladatuknak leginkább a
bûnmegelõzést, a figyelõ-
szolgálat ellátását tartják,
amely olyan jól mûködik, hogy
alig kellett tetten érniük va-
lakit.

– Tavaly nem történt bûn-
cselekmény a faluban. Idén is
végig szolgálatban leszünk a
falunap alatt, mert ilyenkor
több idegen fordul meg Tes-
kándon. Kölcsönös együttmû-
ködésünk van a rendõrséggel.
Pár éve a megyei polgárõrnap-
nak mi adtunk otthont, s rend-
szeresen eljárunk az ilyen
megmozdulásokra. Június 18-
án az országos polgárõr talál-
kozót Sopronban rendezték,
ahová mi is elutaztunk. A tag-

Teskándon

Teskándi polgárõrök Sopronban
ság nem tartott igényt a saját
jármûvek üzemanyagköltségé-
re, így a megmaradt pénzbõl
tudtunk eljutni erre a prog-
ramra. Felkészültek voltunk,
vittünk magunkkal sátrat, pa-
dokat és fõztünk is. A találko-
zón sok ezer polgárõr a jelen-
létével is megmutatta, hogy
mennyien szeretnénk rendet
az országban. A Fejér me-
gyeiek meghívtak bennünket
hozzájuk a Lecsófesztiválra is –
számolt be az egyesület leg-
utóbbi megmozdulásáról

elnök.
Az egyesületnek korábban

vállalkozói támogatásból már
volt saját jármûve, most pályá-
zati úton szeretnének egy Su-
zuki Vitarát beszerezni, hogy a
tagoknak ne a saját kocsijukkal
kelljen járõrözni.

Rei-
zer József

Pataki Balázs

Spóroltak, így eljutottak a soproni országos találkozóra is.
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A
idén elsõ alkalom-

mal rendezett tábort a

tanulói és a petrike-
resztúri gyerekek számára.

A helyi önkormányzat fon-
tosnak tartotta, hogy segítse a
programmal a szülõket a
hosszú nyári szünetben a gyer-
mekek elhelyezésében, továb-
bá azok a gyerekek is bekap-
csolódhassanak a helyi közös-

Petrikeresztúri Önkor-
mányzat

gel-
lénházi Papp Simon Általános
Iskola

Az elsõ napközis tábor
ségbe, akik esetleg nem a gel-
lénházi iskolába járnak.

Az öt nap során 35 gyerek
táborozott a petrikeresztúri
kultúrházban. A tábor minden
napja egy-egy tematikát dolgo-
zott fel, úgy mind az erdõ, a
tenger, mûvészet, tudomány,
környezetvédelem. Ezeket a
napi témákat komplex módon
közelítették meg, minden nap
volt a témához kapcsolódó
kézmûves foglalkozás, kísérlet,

közösségfejlesztõ és sportos
játék is.

A gyerekek a fenti foglal-
kozások mellett naponta an-
golórákon vettek részt, melye-
ket az Amerikából érkezett

tartott, aki há-
rom hétre érkezett Petrike-
resztúrra és . A
21 éves lány angol szakon
végzett és ez volt elsõ tanítási
gyakorlata. A gyerekek lelke-
sen fogadták a magyarul egy-
általán nem beszélõ lányt.
Megtanultak bemutatkozni
angolul, megismerkedtek a

Margie Fosch

Nagylengyelbe

35 gyermeknek nyújtott tartalmas idõtöltést a tábor.

Párizsban több éve meg-
rendezik a Notre Dame elõtti
téren a Vacsora fehérben el-
nevezésû rendezvényt, ami ab-
ból áll, hogy egy elõre meg-
hirdetett nyári este összejön-
nek vacsorázni az emberek,
szerte az egész városból. Min-
denki hozza a motyóját, ételt,
italt, camping széket, asztalt,
és illik fehér öltözetben meg-

Fehér Vacsora Petrikeresztúron

jelenni az eseményen. A pá-
rizsi rendezvény annyira sok
embernek megtetszett a vi-
lág minden pontján, hogy
számos helyen rendeznek
hasonló fehér vacsorákat. Eh-
hez a mozgalomhoz csatlako-
zott a kis zalai falu,

is.
Nyitott szívvel és szeretet-

tel vártak minden petrikeresz-

Petri-
keresztúr

túri és környékbeli lakost az
elsõ alkalommal megrende-
zésre került Petrikeresztúri Fe-
hér Vacsorára 2016. június 24.-
én pénteken 19 órakor a római
katolikus templom udvarán.
Az eseményre közel száz fõ
érkezett, hogy együtt töltsenek
egy kellemes meleg estét, jó
társaságban, finom ételekkel,
italokkal, zenével.

Mindenki hozott valami
finomságot a közös svédasz-
talra, ahonnan aztán mindenki
kedvére vacsorázott. A helyi

énekelt,
kísérte a csapatot gitá-

ron, furulyán.
plébános kö-

szöntötte a kedves vendégeket
és József Attilát idézve üdvö-
zölte az összetartó, szeretet-
teljes közösséget.
polgármester is köszöntötte a
vendégeket, elmondta, hogy
nagyon fontosnak tartja az
ilyen hagyományteremtõ ren-
dezvényeket, amikor lehetõség
nyílik az együttlétre, a be-
szélgetésre.

A kellemes nyári meleg-
ben, a gyönyörûen feldíszített
templomkertben gyorsan el-
szaladt az este, éjfél felé zárult
az elsõ Petrikeresztúri Fehér
Vacsora, mely reményeik sze-
rint jövõre is folytatódik.

dalkör Csizyné Gócza
Ildikó

Nagy Péter

Borvári Lili

Reményeik szerint jövõre is megrendezik.

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!

köszönésekkel, az idõjárással
és még néhány alapvetõ té-
mával.

A gyerekek egyik kedvenc
játéka volt a számháború,
melyben kicsik és nagyok
egyenlõ eséllyel versenyeztek.
Nagyon szerették a csipeszcse-
nõt és azokat a játékokat, ami-
kor közösen teljesítettek egy
kihívást. A tábor utolsó napján
kicsit szomorúan búcsúztak a
gyerekek egymástól, de képze-
letbeli hátizsákjukban sok-sok
élménnyel és maguk készítette
kis ajándékkal.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Mint ahogy azt
polgármester korábban

említette, az
Zala legnagyobb érdeklõ-

désre számot tartó rendezvé-
nyévé vált, amelyre nem csak a
megyébõl, hanem az ország
más tájairól, sõt külföldrõl is
érkeznek vendégek. Az idei
rendezvény is ezt igazolta.

Az Egerszeg Fesztivált le-
záró programsorozatot ugyan
idõnként megtréfálta az idõjá-
rás, de még ez sem tudta vissza-
riasztani a látogatókat, akik ren-
geteg koncert és egyéb rendez-
vény közül választhattak.

A színpadokon egymást kö-
vették az együttesek, számos
pavilon várta finom ételekkel,
italokkal a vendégsereget.

Volt prószafesztivál, sor ke-
rült a hagyományos kéklámpás
felvonulásra, 16. alkalommal ren-
dezték meg a fúvos találkozót,
megismerkedhettek a fesztivá-
lozók az Országgyûlési Õrség
tagjaival is. A Zala Megyei Nép-
mûvészet Egyesület mesterség-

Balaicz Zol-
tán

Egerszeg Feszti-
vál

bemutatója is sok érdeklõdõt
vonzott.

Az Egerszeg Fesztiválnak
volt egy hivatalos, protokollá-
ris programja is, amelyen Za-
laegerszeg testvérvárosainak
küldöttségét fogadta a zalai
megyeszékhely vezetése.

– Idén ünnepeljük 131. év-
fordulóját annak, hogy Zala-
egerszeg 1885-ben rendezett
tanácsú várossá vált és új fejlõ-
dési ciklusba lépett. Számos
programmal, megújuló ren-
dezvényekkel, fesztiválokkal, új
köztéri alkotással, szakmai kon-
ferenciával, koncertekkel, ki-
adványokkal és kiállításokkal
emlékeztünk a 131 évvel ez-
elõtti eseményekre. Ünnepsé-
günkre 10 testvérvárosi dele-
gáció érkezett az ausztriai Kla-
genfurtból, a németországi
Marlból és Kuselbõl, az olasz-
országi Goriziából, a lengyel-
országi Krosnoból, a szlové-
niai (muravidéki) Lendváról,
az erdélyi Marosvásárhely-
rõl, Nyárádszeredáról és Barót-

ról, valamint a kárpátaljai Be-
regszászról – mondta Balaicz
Zoltán.

A delegációkat ünnepi be-
széddel köszöntötte Zalaeger-
szeg polgármestere, aki mél-
tatta az 1247-ben írásban elõ-

ször említett város múltját,
majd köszöntõt mondtak a
testvérvárosi küldöttségek ve-
zetõi is. A találkozón közös
európai barátsági szándéknyi-
latkozatot írtak alá a dele-
gációk vezetõi.

Igazolta létjogosultságát
Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fesztivál

Balaicz Zoltán a testvérvárosi delegációk vezetõivel.

A Ghymesnek most is nagy sikere volt.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A
2016. június 16-i ülésén

, a
elnöke adott

tájékoztatást az intézmény mû-
ködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a mig-
ráció miatt felmerült többletfel-

Zala Megyei Közgyûlés
dr.

Sorok Norbert Zalaegersze-
gi Törvényszék

Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az el-
múlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mind-
eközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, me-
lyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek maga-
sabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” prog-
ram keretében számos intéz-
kedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsí-
tése érdekében, így belsõ fej-
lesztések, vizsgálatok és képzé-
sek zajlottak, valamint lépése-
ket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmin-
tákat jelentettek meg honlap-
jukon, a társadalmi felelõsség-
vállalás jótékonysági kezdemé-
nyezések formájában jelent
meg tevékenységükben.

Folytatódott és egyre széle-
sebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megje-
lentek a felnõtt csoportok is,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kí-
vánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.

megyei tisz-
tifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pe-
dig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társa-
dalom számára.

Jóváhagyta a közgyûlés az

kere-
tében a

által benyújtott pro-
jekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvát-
magyar szakaszának fejleszté-
se, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

Dr. Paizs Teréz

Interreg V-A Magyarország-
Horvátország Együttmûködé-
si Program 2014-2020

Zala Megyei Önkor-
mányzat

tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyké-
pességének javítása érdeké-
ben. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partner-
sége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az

program ke-
retében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetek-
kel közösen megvalósítandó

projekt be-
nyújtását, melyben a Zala Me-
gyei Önkormányzat partner-
ként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának ja-
vítása.

Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügy-
miniszter és a nemzetgazdasá-
gi miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 má-
sodik félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által ala-
pított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A ki-
tüntetések átadására a szep-
temberben tartandó megyena-
pi ünnepségen kerül sor.
Forrás:

Interreg Europe

„People&Nature”

Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sike-
rült megbirkózni a többletfela-
datokból adódó kihívásokkal.

6 2016. júniusKözép-Zala
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Június utolsó hetében nap-
közis tábor várta a

és a környékbeli falvak-
ból érkezõ gyermekeket. A kö-
zös rendezésû háromhetes tá-
bor elsõ hete
zajlott, az utolsó helyszíne pe-
dig . A Nagylen-
gyelben töltött hét folyamán a
legnagyobb létszámú csapat
38 fõs volt, akikre 10-12 fõ se-
gítõ figyelt. A gyermekek a hét-
fõ délelõtti ismerkedõs játék
során állatnevekkel kiegészítve
keresztnevüket próbálták meg-
jegyezni egymás nevét, így szü-
letettek meg például olyan mó-
kás elnevezések, mint az „Ali-
gátor Alexandra”, „Narvál Nim-
ród”, vagy éppen az „Ámbrás-
cet Ábel” és „Szúnyog Szonja”.

A hét további részében a
reggelit követõen idõjárástól
függõen az udvaron folytató-

nagylen-
gyeli

Petrikeresztúron

Gellénháza

Tábor Nagylengyelben

dott a program, majd a szabad-
téri játék után kézmûves fog-
lalkozáson vettek részt a tábor
lakói. Eközben a csapat másik
fele idegen nyelvû foglalkozá-

son vett részt, ahol az Egyesült
Államokból érkezõ

segítségével sajátíthat-
tak el angol szavakat, kifejezé-
seket. Az angol tanárnõnek ké-
szülõ amerikai lány hamar ösz-
szebarátkozott a gyerekekkel
és egész héten játékos formá-
ban tanította õket anyanyel-
vére. A táborban a gyerekek
kézmûves foglalkozásokon vet-
tek részt, origamiztak, kirán-
dultak, sportoltak, vetélkedõn
mérték össze tudásukat, tán-
colni tanultak és hivatásos
mentõsök közremûködésével
bemutatót is láttak. A szerve-

Marjorie
Fuchs

zõk ezúton is köszönik a falu-
beli pedagógusok és minden
segítõ munkáját, akik a hét so-
rán hozzájárultak a tábor szín-
vonalas mûködéséhez.

A tábor résztvevõi.

Sokféle program várta a gyerekeket.

A
közremûködésével a

program ke-
retében idén nyáron 12 ameri-
kai önkéntes fiatal érkezett
Magyarországra. A háromhetes
programba már hagyományo-
san bekapcsolódnak a zalai tele-
pülések. június 19-én

érkezett, akinek
segítségével lehetõség nyílik in-
gyenes nyelvórákon való részvé-
telre. Délelõtt a gyerekek, dél-
után a nagyobbak tanulhatják
az amerikai angol alapjait, il-
letve gyakorolhatják a helyes
kiejtést és mondatalkotást.

– Még nem jártam erre, Ma-
gyarország nagyon szép, elõ-
ször Budapestet csodáltam
meg. Amerikában Maryland-
ben, azon belül Washington
DC-ben élek, ugyanott tanulok
az egyetemen. Ez a program
már régóta mûködik, nekem
ez az elsõ évem, három hetet
leszek itt, aztán három hetet
Szlovákiában. Ez az idõ hasz-
nos lehet arra, hogy a beszél-
getést gyakoroljuk, átbeszéljük
a mindennapi dolgokat, szo-
kásokat, praktikákat. Nagyon
érdekel a magyar kultúra és az
itteni emberek. Remélem, hogy

Zalai Falvakért Egyesü-
let Lear-
ning Enterprises

Teskándra
Jessica Cooper

Amerikai diák Teskándon

mikor elmegyek, elmondhat-
juk, hogy mindegyikünk sokat
tanult a másiktól. A magyar
nyelvbõl még nem sokat értek,
de nagyon különbözik az an-

goltól. Eddig a sziasztok!-ot si-
került megjegyeznem – vála-
szolta kérdésünkre az elsõ óra
elõtt Jessica.

P.B.

Az elsõ délutáni órát is élvezték a diákok.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A nyári grillezések ki-
hagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben ré-
sze, annak itt az ideje, hogy
bepótolja. A grillezett hú-
soknak és a zöldségeknek
van egy utolérhetetlen íze,
amit csak a szabadtéri tû-
zön lehet elérni. A han-
gulatról, a sok ökörködésrõl
nem is beszélve.

Ez a férfiak sportja. De
figyelem, a feleségeknek is
lesz bõven tennivalójuk,
mert az elõkészítésbõl és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli elõrehalad-
tával egyre nagyobb meny-
nyiségben elfogyasztott al-
koholnak. Mert hát ugye a
tûz mellett egyre melegebb
van, és MI, férfiak csak nem
száradhatunk ki.

Egy ilyen bulin voltunk
mi is a családdal a Bala-
tonon. Vendéglátónk a régi
magyar vendéglátási tradí-
ciókat vallotta: inkább több
legyen, mint kevés. Maradt
is étel rendesen. Láttam, ba-
rátunk felesége, Tünde fel-
ismerte a problémát: ennyi
étel nem fog beférni a hû-
tõbe a buli után. Megoldást
keresve, többször kínált
bennünket: egyetek még!

– Dugig vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz. Ekkor szinte mentõ-
övként ismerõsök tûntek fel
a nyaraló elõtt. Tünde ka-
pott is a lehetõségen. Gyer-
tek be! Maradt még egy cso-
mó kaja. Egyetek! Felesége
szavait hallva, férjébõl ki-
tört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így kell
mondani: gyertek be, mert
a legjobb falatokat tettük
nektek félre ...

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezt nem így kell mondani…
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* Múltidézés Flam rajzaival
Tavaszi pártturizmus?

APE(C)H

Az álomfejtõnél

– Melegítsd az ételt asszony! Emdéefék hamarosan
jönnek…

– Maga elsumákolta a bevallásából a hálapénzt!…

– Különös álmom volt az éjjel. Egy nagy tribünrõl inte-
gettem, az emberek csak jöttek, jöttek és kiabálták: Éljen
Horn Gyula, éljen a párt!

(1996.01.31.)

(1996.03.27.)

(1996.05.01.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollé-
gánkat, , vagyis Végsõ búcsút azonban
nem veszünk tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai
barátságára mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve,
hogy rajzai, írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számai-
ban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött éveket.

nemeshetési

Flamot Farkas Lászlót.

Közép-Zala

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Babosdöbrétén

Kocsmár
Zoltánnét

– Mikor alakult meg az
egyesület?

– Jelenleg hány fõvel mû-
ködnek?

– Mik a célok?

2015 már-
ciusában kezdeményezte a he-
lyi önkormányzat a hagyo-
mányõrzõ egyesület megala-
kulását, elnökének

kérték fel. Vele be-
szélgettem.

– 2015. március 19-én tar-
tottuk az elsõ gyûlésünket,
majd még abban az évben a
nehézkes jogi procedúrák
miatt hármat is. Végül 2016.
március 26-án kaptuk meg
a Törvényszéktõl a végzést,
miszerint jogerõre emelke-
dett a hagyományõrzõ egye-
sület létrejötte és végül ez év
április 16-án bejegyzésre is
került.

– Jelenleg 29 fõvel, de már
többen jelezték a csatlakozási
szándékukat. Így ez a létszám
biztosan gyarapodni fog.

Hagyományõrzõ egyesület Babosdöbrétén
– Fõ tevékenységünk a kul-

turális élet fellendítése és az
adott területre jellemzõ kul-
túra, hagyomány ápolása. Te-
vékenyen részt veszünk a kö-
zösségi rendezvényeken, az
ilyen igények felkeltésében,
valamint a közösségi élet ki-
bontakozásában. Együttmûkö-
dünk a szomszéd falvak ilyen
célra létrejött egyesületeivel,
más társadalmi és állami szer-
vekkel. Az egészségmegõrzés
is fontos szempont, és a kü-
lönbözõ korosztályok részére
való közös programok szerve-
zése. Célunk szabadidõs tevé-
kenységek szervezése, minden
szellemi és anyagi érték fel-
tárása, átadása. Végül, de nem
utolsósorban pedig az érté-
keink megmutatása más tele-
püléseknek rendezvények, ki-
rándulások szervezésével.

– Az önkormányzat felkéré-
sére én vagyok az elnök. A he-
lyettesem Kiss-Málik Petra, az

– Kik az elnökségi tagok?

elnökség tagjai: Vas Miklósné,
Egyed Katalin és Pozsgainé
Kiss Anikó.

– A Babosdöbrétei Önkor-
mányzat minden támogatást
megad és a képviselõ-testület
is nagyon aktívan hozzájárul a
mûködésünkhöz. Lényegében
egymást egészítjük ki.

– Tagdíjat tervezünk szed-
ni, aminek összege egy évre
2000 forint lesz személyen-
ként. Ezen kívül az önkor-
mányzattól kapunk anyagi hoz-
zájárulást és szeretnénk pá-
lyázatok útján is pénzhez jutni.

– Tavaly rétessütést szer-
veztünk, amin 30 fõ vett részt.
Aztán a falunapon fõztünk, szü-
reti felvonuláson vettünk részt.
Az idén pedig február 5-én ki-

– Kapnak segítséget vala-
honnan?

– Milyen anyagi forrásból
képzelik el az egyesület mû-
ködését?

– Eddig milyen rendez-
vényeken vettek részt?

fejezetten az egyesület szerve-
zésében volt Babosdöbrétén
farsangi rendezvény, amin gye-
rekek és felnõttek is részt vet-
tek, összesen 35 fõ. Nagyon vi-
dám, jelmezes, zenés nap volt.

– Augusztus 13-án lesz ná-
lunk a falunap, ahova fõzõ-
csapatot szervezünk. Az idén
babgulyást fogunk fõzni.

– Milyen rendezvények lesz-
nek a közeljövõben?

Fitos Veronika

Kocsmár Zoltánné

Baktüttös Önkormányza-
ta 2015 márciusában az Or-
szágos Informatikai Program-
iroda által meghirdetett „Infor-
matika a köz szolgálatában
2015” elnevezésû lehetõségre
adott be pályázatot. A pályá-
zaton márkás, használt, felújí-
tott számítógépekbõl álló 4,
illetve 8 gépes szolgáltatás-
csomagokra, valamint egygé-
pes szolgáltatáscsomagra –
tehát egyetlen gépet tartalma-
zó csomagra is – lehetett je-
lentkezni.

Baktüttös ezek közül a 4
gépes csomagot nyerte el, ami
júniusban érkezett meg a te-
lepülés teleházába. A négy
gépbõl egyet az önkormányzat
a helyi Idõsek Klubjában, hár-
mat pedig a kultúrházban mû-
ködõ teleházban helyezett el.
Így a falu lakosságának lehe-
tõsége nyílik a számítástechni-

A számítógépek itt még kicso-
magolásra várnak.

kai eszközöket használni, ahol
internet is mûködik.

A teleház nyitva tartása
alkalmazkodik a könyvtáréhoz,
tehát hétköznapokon 8-tól 11-
ig, kedden és pénteken pedig
délután 15 órától 18 óráig várja
a látogatókat.

F.V.

Új számítógépek Baktüttösön

Felújították a és a
közigazgatásilag hozzá tartozó

összekötõ
utat. A beruházást a község
önkormányzata saját forrásból
– mintegy 13 millió forintból –
fedezte. Az avatóünnepséget
május 6-án tartották.

Hottót

Zalaszentmihályát

Útfejlesztés Hottón
Az autósok azonnal bir-

tokba vették a 760 méteres sza-
kaszt. Mostantól zökkenõmen-
tesen, kiváló minõségû asz-
faltszõnyegen közlekedhetnek.
A fejlesztésre nagy szükség
volt, mert az út a kátyúk miatt
szinte már járhatatlan volt.

– A szakasz az utóbbi évek-
ben nagyon rossz állapotba ke-
rült. Évente több százezer fo-
rintot költöttünk rá, de az út-
hibák nem tûntek, csak soka-
sodtak. Az önkormányzat törek-
szik a takarékoskodásra, ennek
köszönhetõen sikerült felújíta-
ni az utat, amit a nyertes pá-
lyázó kiváló minõségben két
nap alatt elvégzett. A beru-
házás óta jelentõsen javult a
két településrész közötti köz-
lekedési lehetõség. Sõt a Böde
felõl érkezõknek is lehetõsé-
get tudunk ezzel biztosítani
arra, hogy gyorsabban bejus-
sanak Zalaegerszegre – hang-
súlyozta , Hottó
polgármestere.

A község példaértékû gaz-
dálkodást folytat, melynek kö-
szönhetõen több, mint 40 mil-
lió forintos megtakarítást ért
el az elmúlt években. Az ilyen

Vincze Ferenc

és ehhez hasonló települé-
seket a kormány egyedülálló
módon támogatja.

– Ez azt mutatja, hogy a
község jól sáfárkodik a rábízott
vagyonnal és eszközökkel. Fon-
tosnak tartjuk, hogy megjutal-
mazzuk a Hottóhoz hasonló
falvakat. Ezért a kormány azok-
nak az önkormányzatoknak,
melyek nem adósodtak el és
nem kértek adósságrendezést,
pluszpénzt biztosít. Hottó egy-
szer már kapott 6,5 millió fo-
rintot és most ismét ekkora
összegre számíthat – tette hoz-
zá , a térség or-
szággyûlési képviselõje.

Ebbõl az önkormányzat egye-
bek mellett a közösségi ház
fejlesztését és további útjaví-
tást tervez. A mostani beruhá-
zást a község és a szomszédos
falvak polgármesterei a kivite-
lezõvel közösen avatták fel.

Vigh László

Az avatás utáni pillanat.
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Június 4-én játékos családi
és gyermeknapot szervezett a

. A részt-
vevõk délután a faluháznál
gyülekeztek, azonban az esõ
miatt nem mentek el az
energiadombra és a futball-
pályára, hanem a faluház elõtti
réten tartották meg a prog-
ramokat.

A vetélkedõket így megren-
dezték, melyek végén minden-
ki kapott ajándékot. A felada-
tok között számos sorverseny
szerepelt: a kialakított pályán
többek között kanálban lévõ

bödei önkormányzat

Az esõ sem okozott gondot
Családi nap Bödében

krumplival és labdát vezetve is
gyorsabbnak kellett lenni a
másik pályán versengõnél.
Gyûjtésre vártak a fûben elbújt
parafa dugók, de az összekeve-
redett kukorica, bab, naprafor-
gó magok is külön tálakba
kerültek.

A versengés után közösen
kolbászt, szalonnát és pillecuk-
rot sütöttek, utóbbiakat az ön-
kormányzat biztosította. A szer-
vezõket az esõ sem tántorította
el, mert végül a légvárat bevit-
ték a faluházba.

– pb –

Izgalmakban nem volt hiány a sorversenyeken.

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

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az asztalokon hófehér ab-
rosz. Az abroszok közepén csi-
nos kis vázák, bennük friss he-
tési virágok. Minden asztalon
egy kis házi pogácsa, a régi re-
cept szerint.

– Úgy fogadjuk õket, ahogy
tõlük tanultuk. Az idõsebbek-
tõl. Nagyanyáinktól és nagy-
apáinktól – részletezi egy helyi
fiatalasszony, miközben a fo-
lyamatosan érkezõ házi süte-
ményeket rendezi gusztán a
tálcákra.

Idén is szép napos idõ, nyá-
rias meleg biztatta
szépkorúit, hogy jöjjenek és
fogadják mindazt, amivel ne-
kik készültek.

– Hatodik alkalommal ren-
dezzük meg az idõsek napi ün-
nepséget. Ebben a faluban kü-
lönösen igaz, hogy mindent
tõlük kaptunk. A templomunk,
a kultúrház és ez a páratlan
szépségû falu, mind mind az
itt helyet foglalók munkájának

Nemeshetés

„Úgy fogadjuk õket, ahogy tõlük tanultuk”
Szépkorúak köszöntése Nemeshetésben

és összefogásának eredménye -
meséli az egyik szervezõ és
már siet is tovább, hiszen a fel-
lépõket is fogadni kell.

A mûsor a polgármester,
köszöntõjé-

vel indul, aki már nem csak
szervezõként, de vendégként
is részt vesz az eseményen.

A nyitó sorok után a falu
jegyzõje,
veszi át a mikrofont. Elismerõ
szavait hallhatóan szívébõl
mondja és ez sokak szemébe
könnyet is csal, amikor a
jegyzõ néhány jeles korszak,
nap vagy éppen pillanat ké-
peit idézi.

Néhány másodpercnyi kel-
lemes melankólia után elin-
dul a fellépõk, táncos, zenés
mûsora.

Az a
szomszédos Botfából érkezett
dalaival, verseivel, tréfás jele-
neteivel. a

fogadta el a meghívást

Magyar Kálmán

Weidinger Andrea

Õszirózsa népdalkör

Söjtörrõl Retro
Színkör

és sziporkázott a színpadon
dalaival, felejthetetlen hangu-
latban. A if-
jai is tiszteletüket tették, min-
denki nagy megelégedésére.
Õket a falu fiatal testvérhár-
masa, a
váltották. Ismert és szeretett
népdalainkból énekeltek egy
csokorral, mellyel kicsit min-
den helybéli büszkeségét is
kivívták.

A délután további részében
teljesítette a

zenei kívánságokat, majd az
elõkelõ szerepet

adta át, aki a kiadós va-

Zalai Táncegyüttes

Korcsmáros-gyerekek

Koronczi Noémi

Varjasi Gá-
bornak

csorához is elhúzta mindenki
nótáját.

A régi szokások mentén ha-
ladva, jóféle hetési bor is fo-
gyott a vacsorához, ezek után
pedig a nótázás „kötelezõ”,
melyhez méltó partnernek bi-
zonyult Varjasi úr is.

Ebben a kellemes hangulat-
ban engedte útjára a maréknyi
szervezõ csapat az ünneplõket,
akik mind meleg szívvel kö-
szönték a remek délutánt.

Sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk ezúton is
a falu szépkorúinak!

Gellén Szilárd

Szeretettel és tartalmas mûsorral várták a szépkorúakat.
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Tófejen június 11-én, szom-
baton 10. alkalommal rendez-
ték meg a „Mozog a falu” nevû
programot, ami elõtte majális,
majd juniális néven futott.

A mozgalmas és sportren-
dezvényekben gazdag napon
minden érdeklõdõ megtalál-
hatta a számára kedves moz-
gási lehetõséget.

A különbözõ versenyszá-
mok gyõztesei. Labdarúgás:
Kerámia SE 1. csapat, gólkirály:
Józsa Richárd, büntetõdobás
kosárra (22 induló): Nemes
Beáta, 11-es rúgó bajnokság 35
év alattiak (32 induló): Józsa
Richárd, 35 év felettiek (26):
Bóha László, Sodrófahajítás
(11): Bertókné Beke Erzsébet,
teke (22): Srácok Team (Mol-
nár István, Tóth Zoltán, Fara-
gó László) 150 fa, Legjobb
dobó: Tóth Zoltán - 55 fa,
családi váltóverseny (7 család):
Bóha László családja, asztali-

Mozgott a falu Tófejen
tenisz bajnokság (16): Árkus
Imréné.

A mostani rendezvény ke-
retében került sor a VI. Tófej
Kupa meghívásos birkózóver-
senyre, melyre Zalaegerszeg-
rõl, Nagykanizsáról és Kör-
mendrõl érkeztek 2007-2008-
ban született gyermekek, akik
10 súlycsoportban küzdöttek
az érmekért. A birkózó ver-
seny támogatója és rendezõje

volt.
Az egész napos rendez-

vényt
támogatta, a fõzõ-

csapatok részére italokat biz-
tosított, akik 1 karton sört, 4
üveg bort, üdítõt és ásvány-
vizet kaptak. Ezen kívül a díja-
kat, kupákat, érmeket és okle-
veleket finanszírozta. Így a csa-
patoknak csak az ételek hozzá-
valóit kellett magukkal vinni,
amibõl finomabbnál-finomabb
bográcsos ételek készültek.

a Tófeji Kerámia SE

Tófej Község Önkor-

mányzata

Ez évben az eddigi legna-
gyobb létszámban – 11 csapat
– vett részt a fõzésben. Az idén
elõször az önkormányzat meg-
hívására

is érkeztek vállalkozó szel-
lemû szakácsok, akik a helyiek
és környékbeliek mellett aktí-
van részt vettek a különbözõ
sportversenyeken is.

Szlovéniából, Zsitkóc-

ról

A nap végére sajnos az idõ
kedvezõtlenül alakult a hirte-
len jött viharos szél és esõ
miatt. Az esti zenét Pedró &
Viki szolgáltatta volna, de a
szabadtéri bál és a két utolsó
versenyszám – a hagyományos
traktorgumi forgatás és rönk-
hajítás – elmaradt.

Fitos Veronika

A családi váltóversenyen mindenki jól szórakozott.

A birkózó csapatok Zalaegerszegrõl, Nagykanizsáról, Kör-
mendrõl és Tófejrõl érkeztek.

A felnõtt
és tartalék csapatának tagjai
harmadik helyezést értek el a
2015-2016-os bajnokság me-
gyei III. osztályának Északi-
csoportjában. A bronzérmeket
a Zala Megyei Labdarúgó Szö-
vetség titkára, jú-
nius 18-án ünnepélyes keretek
között adta át a labdarúgóknak.
A délután folyamán megmér-
kõzött egymással a tartalék és
a felnõtt csapat, majd a faluház
udvarán, a helyi szurkolókkal
együtt, közös vacsora mellett,
kivetítõn követték és szurkol-
ták végig a válogatott

elleni mérkõzését.
A nagylengyeli futballisták

közül került ki a felnõtt baj-

Nagylengyeli SE

Halász Gergõ

magyar

Izland

A bronzérmet ünnepelték
nokság gólkirálya is,

szemé-
lyében. Szintén a csapatot erõ-
síti a sportegye-
sület elnöke és
technikai vezetõ, akik ezúton
is szeretnének köszönetet
mondani a játékosoknak az
egész éves teljesítményért, va-
lamint a helyi önkormány-
zatnak, a szurkolóknak és
mindenkinek, aki valamilyen
formában támogatta a csa-
patot.

A 2016-2017-es szezon au-
gusztus második hétvégéjén
indul, reméljük a követke-
zõ idény is hasonlóan sike-
res lesz.

Horváth

Gergely Gábor, „Husi”

Kocsis Csaba,

Scheiber Attila

s.v.

Érthetõ az öröm…



12 2016. júniusKözép-Zala

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõkKedvezményes családi belépõk

július 1-tõl!július 1-tõl!

2 felnõtt + 2 gyermek* :

2 felnõtt + 3 gyermek* :
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,

játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft

7 200 Ft

vidámpark, büfé, étkezési lehetõség, foci, sport,
egészségmegõrzõ programok, bál és kulturális programok,

bemutatók a sportpályánál felállított sátorban

(a belépés teskándi lakosoknak (lakcímkártya felmutatásával)
ingyenes, másoknak 1000 Ft)

SPORTPROGRAMOK,
FÕZÕ VERSENY - göcseji húsételek
Teskándi gladiátorok viadala
Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés
Maxima életmódklub
Helyi ovisok mûsora
Harisnyás Pipik

Merics Niki slágerek
néptáncegyüttesek
népdalkörök
tánccsoportok

KÍSÉRÕ PROGRAMOK: VÉRNYOMÁSMÉRÉS, VÉRCUKOR-
MÉRÉS, VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR, BUBORÉK-FOCI, RODEO
BIKA, LÁDAVASÚT-(FELNÕTT ÉS GYEREK), TEREPJÁRÓ
BEMUTATÓ, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, ARCFESTÉS,

ZALAEGERSZEGI AIRSOFT LÖVÉSZ ALAKULAT
BEMUTATÓJA

(a belépés teskándi lakosoknak ingyenes (lakcímkártya
felmutatásával), másoknak 1000 Ft)

ÓRÁTÓL KUPAMÉRKÕZÉSEK,
EREDMÉNYHIRDETÉS

a Nagyszínpad döntõs, erdélyi zenekar

22 ÓRÁTÓL FÁRAÓ EGYÜTTES

19.30
WEEKEND EGYÜTTES

22 ÓRÁTÓL FORTE EGYÜTTES

BÁL, ZENE:

ÓRÁTÓL NOSZTALGIA BÁL,
JÁTSZIK A

BÁL, JÁTSZIK A

09,00

14,00
15,00

18,30

14.00
19.00

16.30 KASZA TIBOR
17.30 BAGOSSY BROTHERS COMPANY-

17,00 Muri Enikõ

TECHNOROLL KUPA: Németh István emléktorna

JÚLIUS 15. PÉNTEK

JÚLIUS 16. SZOMBAT

JÚLIUS 17. VASÁRNAP

TESKÁNDI FALUNAP 2016


