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A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt

igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást

Hangulatos és modern tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk

,
tesznek nagyszerubbé!

nem csak szállóvendégek részére

Lobby bárunk

fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok

Éttermünk
igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.

a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora

a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel

Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk

formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy

minden tökéletes legyen.

Augusztus 6-án került meg-
rendezésre a falunap . A
18 éve hagyományos eseményt a
helyi önkormányzat szervezte.

Tófejen

Falunapi forgatag Tófejen

A programsorozat már kora
délután elkezdõdött az ünnepi
zászlófelvonással és szentmisé-
vel. polgármes-Horváth Zoltán

ter köszöntötte a megjelenteket,
majd államtit-
kár, a térség országgyûlési kép-
viselõje ünnepélyesen megnyi-
totta a rendezvényt. Különösen
nagy öröm volt a falunak, hogy
két baráti településrõl – a mu-
ravidéki és az erdélyi

– is érkeztek cso-
portok, akik kedvességet, jó
hangulatot hoztak magukkal.

A kulturális rész az idei év-
ben is színesre és mozgalmasra
sikerült. Visszatérõ fellépõk vol-
tak a helyi csapatok, a

és az
, vala-

mint a . A
nemrég megalakult, nagysze-
rûen éneklõ falubeli nyugdíja-
sok csapata, az is be-
mutatkozott a nagyérdemûnek.
Majd további remek meghívott
fellépõk szórakoztatták a közön-
séget. A férfikórus nó-
tacsokorral, a együttes
rockzenével, az

hastánccal, a
pedig modern

táncokkal lépett színpadra.
Az interaktív napon, a kosár-

labda pályán a vonult

Cseresnyés Péter

Zsitkócról
Gyulakutáról

Tófeji
Napsugár Örökmozgó
Gyermekek Tánccsoportjai

Szivárvány Dalkör

Õszikék

csesztregi
Bistrock

Ezeregy éjsza-
kai lányai Gála
Társastáncklub

Trial Duo

fel, izgalmas kerékpár bemutatót
tartott.

Ebben az évben sem marad-
tak el a sztárvendégek. Minden-
ki örömére Tófejre érkezett az
idei eurovíziós dalverseny ma-
gyar válogatójának nyertese,

, a közkedvelt énekesnõ,
és a kiváló táncosok al-

kotta .
A nap elmaradhatatlan része

az esti operett elõadás volt, ahol
a népszerû slágereket az

színészei
adták elõ.

A rendezvény csúcspontjául
szolgált a hagyományos tûzijá-
ték. A színpompás rakéták elkáp-
ráztatták a jelenlévõket.

Egész nap az önkormányzat
által támogatott szórakozási le-
hetõségek várták a kicsiket és na-
gyokat egyaránt. Volt vízi foci, ug-
ráló vár, arcfestés, népi játékok,
körhinták, kézmûves vásár. Aki
valami finomságra vágyott, töb-
bek között vásárolhatott kürtõs
kalácsot, vattacukrot, popcornt.

A falunapot este bál zárta,
ahol a remek bulizenekar, a

szolgáltatta a zenét.

Fred-
die
Szandi

Kutyakölykök

Or-
feum Vándorszínpad

Fá-
raó

Fitos Veronika

A nemrég alakult Õszikék Dalkör is bemutatkozott.
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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Irodai asszisztenst
azonnali belépéssel keresünk tekenyei irodánkba.

Pályakezdõ fiatal elõnyben.

Valós német nyelvtudás elõnyt jelent.

Bérezés megegyezés szerint.

Teljes körû információt személyes megbeszélés esetén adunk.

Ebben az évben is sokan
várták már a falunapot,
ami augusztus 19-én idén is a
pénteki bállal kezdõdött. Szom-
baton foci- és kosárlabdator-
nával indult a délelõtti prog-
ram, elõbbin öt, utóbbin nyolc
környékbeli csapat vetélkedett
egymással. Idén tíz csapat je-
lentkezett a fõzõversenyre, a
vadhúst az önkormányzat biz-
tosította.

– A csapatok többek között
babot is felhasználtak és gu-
lyást, pörköltet is készítettek.
A zsûrizéshez teljesen semle-
ges csapatot sikerült felkérni,
így most az ausztriai Sinabel-
kirchenbõl érkezett Stoarump-
ler fúvósai kóstolták az étele-

hottói

Átadták a Hottóért-díjat a település falunapján

ket. A tíz csoport közül a vé-
gén a zalaszentmihályfai csa-
pat gyõzedelmeskedett. Sokan
látogatták a színpadi progra-
mokat, mellettük honvédõ íjá-
szok, kézmûvesek és egészség-
ügyi mérések várták az érdek-
lõdõket – foglalta össze

polgármester, aki meg-
köszönte a helyi vállalkozók
segítségét, akik jelentõs mér-
tékben támogatták a rendez-
vény létrejöttét.

Az önkormányzat a közel-
múltban hozott rendelete alap-
ján a helyi közügyekért, kultú-
ráért sokat tevõ számára a kép-
viselõ-testület
adományozhat. Idén a telepü-
lés egykori polgármestere, a

Vincze
Ferenc

Hottóért-díjat

Kishottói Népdalkör

Simon Gyuláné

vezetõje,
a Deák Ferenc Szakközépis-
kola nyugalmazott tanárnõje,

kapta az okle-
véllel és emlékplakettel járó
elismerést, melyet meglepet-
ten vett át.

– Nagyon nem számítottam
erre az elismerésre, örülök
neki, hogy értékelték a munká-
mat. 1998-tól három cikluson
keresztül voltam polgármester.
Mindig így is úgy éreztem,
hogy tudnék tenni a közössé-
gért. Igazából mi csak tettük a
dolgunkat és az ötleteinket
mindig sikerült megvalósítani.
Örülök, hogy Zalaszentmihály-
fán az Arany János utcát sike-
rült megcsináltatni, büszkék

vagyunk a helytörténeti kiállí-
tásunkra is – mondta szerényen
a nyugdíjas pedagógus, akit
meglepetés ért, de a dalkörrel
õ is meglepetéssel készült. A
kulturális mûsorban

ötlete nyomán egy
boszorkányos tûztáncot adtak
elõ, ami nagy sikert aratott.

A színpadi programban az

, a
és a

is szórakoztatta a kö-
zönséget. Este Roller bálban
ropták a táncot az ünneplõk.

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

Tulipán
Katalin

Albatrosz Táncegyüttes, Mak-
sa Zoltán, Palcsó Tamás Ku-
tyakölykök Zalai Tánc-
együttes

Pataki Balázs
Elismerték Simon Gyuláné Hottóért végzett tevékenységét.

A Kishottói Népdalkör táncos meglepetéssel készült a falu-
napra.
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A júniusban megnyílt négy-
csillagos Thermal Hotel BA-
LANCE szálloda nem csak a
szálloda vendégeinek kínál
szolgáltatásokat.

– A szálloda étterme min-
den nem hotelvendég részére
is nyitva áll, tehát bárki betér-
het ismerõseivel, párjával vagy
családjával egy kellemes ebéd-
re, vacsorára egyaránt – nyilat-
kozta a hoteltKutfej Attila,

Rendezvények új helyszíne

üzemeltetõ
ügyvezetõje.

– Éttermünk kínálatának
jellemzõje a nemzetközi, a ha-
zai és regionális konyha minõ-
ségi alapanyagokkal, melyhez
régiónk friss helyi biotermé-
keit is felhasználjuk, mindeh-
hez figyelmes kiszolgálás és
kényelem társul, ami igazi ku-
lináris élvezetet varázsol ven-
dégeink számára. Éttermünk

Lenti Gyógyfürdõ
Kft.

neve L16, amelybõl az „L” betû
Lentire utal, a 16-os szám pe-
dig a nyitás évére, azaz 2016-ra
– tette hozzá.

– Lobby bárunk pedig tö-
kéletes választás arra az alka-
lomra, hogy egy jó kávé, fan-
tasztikus sütemények, kiváló
koktélok, vagy jó borok mel-
lett tudjanak az emberek kelle-
mesen beszélgetni egymással.

– Különálló rendezvényter-
meink ideális helyszínt kínál-
nak különféle rendezvények
megtartására, megszervezésé-
re – folytatta az ügyvezetõ.

– Befogadóképességük több,
mint 200 fõ, technikailag a
legmodernebb eszközökkel
felszereltek, további részekre

szekcionálhatók, így a legmeg-
felelõbb helyszín különféle
társasági események megtartá-
sára. Családi ünnepek, évfor-
dulók, esküvõk, születésnapok
vagy vállalkozások, cégek szá-
mára pedig üzleti partnerta-
lálkozók, tárgyalások, konfe-
renciák, állófogadások, trénin-
gek lebonyolítására kiválóan
alkalmas.

– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények
tekintetében egy olyan új mi-
nõségi színfolt jelent meg
Lentiben, amely egy minõségi-
leg magasabb komfortú, rep-
rezentatívabb helyszínt kínál
a társasági alkalmak megtar-
tására.

A Thermal Hotel Balance.

Több évtizedes hagyomá-
nya van a véradás-
nak. Évente kétszer így ada-
kozásra buzdítják a lakosságot,
akik nem restek vérüket adni,
így több oklevéllel elismert
véradója is van a településnek.
Idén a második alkalmat nyár
végére, vagyis augusztus 31-re
idõzítették, amikorra már kis-
sé kimerültek a vérellátói kész-
letek. Sajnos az alkalom több
tanévnyitóval is egybeesett, de
így is húszan adták önkén-
tesen a vérüket.

Õsszel is számos program-
mal várják a Teskándon élõket.
Szeptember végén vagy októ-
ber elején hagyományosan a
szürettel kapcsolatos rendez-
vényt tartanak, ahol a tavalyi
sikerre tekintettel a szõlõ fel-
dolgozását járják körül. Õsszel
újra baba játékkal és ruha-
börzével, majd tökfaragással
várják az érdeklõdõket. A ka-
rácsonyhoz közeledve az ad-
venti idõszakra már koszorú-
kötéssel készülnek, ahol kéz-
mûves segítségével eddig nem
használt alapanyagokból is le-

Teskándon

Õszi programok, sikeres pályázat Teskándon
het koszorút formálni. Az idõ-
sek köszöntése ebben az év-
ben is az õszi munkák végez-
tével, vagyis advent elsõ hét-
végéjén lesz.

Szeptemberben 15 fõ rész-
vételével 70 órás számítástech-
nikai tanfolyamot indítanak,
melyre a Kemence-házban la-
punk megjelenését követõen
is lehet jelentkezni. Az okta-
tásokra 16 és 65 év között
bárki eljárhat, aki jelenleg nem
vesz részt más képzésben. Az
órákon többek között a szöveg
és kiadványszerkesztést, inter-
netes kommunikációt, levél-
írást, okostelefonok, tabletek
használatát sajátíthatják el a
résztvevõk. A tanuláshoz szük-
séges eszközöket az oktatást
végzõ Számpont szakemberei
biztosítják.

A kö-
zel 700 ezer forintos sikeres
pályázatának köszönhetõen a
következõ hónapokban több
ifjúsági rendezvényt is tarta-
nak a településen a Kemence-
házban. A programokkal a fia-
talokat a felnõtt életre való

Teskándért Egyesület
felkészülésre próbálják moti-
válni, akik közben megismer-
hetik, hogy milyen felada-
taik, kötelességeik és lehetõsé-
geik vannak a településen
élõknek. A pályázat keretében
az iskolával együttmûködve
települési ifjúsági önkormány-
zatot is választanak majd. A

program nem titkolt célja,
hogy a diákok megismerjék
Teskánd intézményeit és az
önkormányzat mûködését, gaz-
dálkodási lehetõségeit. Év vé-
gén az aktív résztvevõk kö-
zött értékes ajándékot sorsol-
nak ki.

Pataki Balázs

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

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

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Képünkön a tavalyi mustünnep, amit idén is megrendeznek.
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Pusztaederics Község Ön-
kormányzata az Erzsébet-
programra benyújtott sikeres
pályázat által augusztus 15-tõl
19-ig Erzsébet-tábort tartott a
helyi, illetve környezõ tele-
pülésen lakó gyermekeknek.

Erzsébet-tábor Pusztaedericsen

Az eltöltött napok esemé-
nyekben és programokban
gazdagok voltak. Az egyhetes
programon közel 50 iskolás
vett részt. A felügyeletben
nagy segítség volt a Tófeji
Kincskeresõ Általános Iskola

tanárainak, illetve önkéntes
középiskolás diákok jelenléte.

A napok különbözõ tema-
tikára épültek: a sportolás és
egészséges életmód, mûvészeti
és kulturális tevékenységek,
önismereti feladatok, környe-
zetszépítés, természeti értékek
felfedezése, a környezettuda-
tos életmód, közösségépítés és
természetesen elmaradhatat-
lan volt a kirándulás.

Az elsõ nap a gyerekek 5
csoportra osztódtak: piros,
zöld, kék, fehér és sárga csa-
patok alakultak, ahol egy-egy
tanár töltötte be a kapitány
szerepét. A napok ennek elle-
nére nem a versengésrõl
szóltak, hanem a felhõtlen
vidámságról. Volt például vizes
lufi dobálás, csillámtetoválás,
kõfestés, pingpongozás, íjászat
és még sok-sok színes és
rendkívül érdekes program.

Talán a legérdekesebb a
szerdai „Ismerd meg Puszta-

edericset” nap volt. A gyere-
keknek fel kellett kutatni,
hogy hány Erzsébet nevû él a
településen, hány kiló kenyér
fogy el a boltban naponta
átlagosan, ki a legfiatalabb és a
legidõsebb lakó, milyen a tyú-
kok hozama egy-egy udvarban,
és más érdekes, izgalmas fel-
adat volt. Ezen kívül házi zsíros
kenyeret, palacsintát és tojást
kellett becserkészni a csapa-
toknak.

A résztvevõk minden nap
bõséges ellátást kaptak. A
korosztály nagy kedvencei – a
lángos, a palacsinta és pizza –
sem maradtak ki a menübõl. A
tábort több cég és önkormány-
zat is támogatta, többek között
Pölöskei Szörp és a Zalaco.

Az egyhetes Erzsébet-tábor
hatalmas élmény maradt a gye-
rekeknek. Ezt mi sem bizo-
nyította jobban, mint a csillo-
gó szemek, mosolygós arcok.

F.V.

A vidám és lelkes gyerekek tábora.

Az idén augusztus 13-án,
szombaton került megrende-
zésre a falunap

, amelyet az önkormányzat
szervezett. Az ünnepség már
több éves hagyomány a tele-
pülés életében és mindig na-
gyon színes kavalkád fogadja
az érdeklõdõket. Ez az idén is
így volt.

A rendezvény már délelõtt
kilenckor elkezdõdött. Ezek-
ben az órákban a sportesemé-
nyek zajlottak a falu sport-
pályáján. Kosárlabdában, illet-
ve kispályás fociban mérték
össze erejüket és tudásokat a
versenyzõk. A focira ezúttal
két csapat nevezett és az
eredmény döntetlen lett, tehát
mindenki nyert! Az eredmény-
hirdetésnél a polgármester,

külön jutalmaz-
ta a két legjobb játékost és a
legjobb nõi góllövõt. A kosár-
labdánál négy társaság indult,
ahol elsõ lett a BV csapat, má-
sodik Kaci együttese, harma-
dik az Ifjoncok a különdíjas
pedig a KVTV – az egyetlen
nõi csapat – lett.

Délután kulturális prog-
ramra került sor. Sok-sok nívós
és nagyon tehetséges fellépõ
vonult színpadra. Mindenki
megtalálhatta a maga ízléséhez
passzoló produkciót, hiszen

Babosdöbré-
tén

Kaczor Tamás

Falunap Babosdöbrétén
szerepelt a együt-
tes, a
zenekar, az

, a
, a és bemutat-

koztak a is. Ezen
kívül zenés in-
teraktív mûsorral szórakoztat-
ta a legkisebbeket, este pedig

operettsláge-
rekkel csalt vidám hangulatot
a nézõtérre. Az esemény sztár-
vendége a Neoton együttes
énekesnõje, a fantasztikus

volt, aki slágereit
adta elõ.

Az idén sem maradhatott el
a már megszokott fõzõverseny.
Ezen alkalommal 13 csapat
nevezett és mindenki munká-
ja, ízletes étele elismerésre
került. A fõzéshez szükséges
húst Babosdöbréte vezetõsége
állta. A falunap mûsorában fel-
lépõknek és a résztvevõknek
az önkormányzat külön bab-
gulyással készült. Az étel meg-
fõzését a helyi Hagyományõr-
zõ Kulturális Egyesület tagjai,

– Marika néni –
irányításával végezték. Róla
köztudott, hogy óriási tapasz-
talattal és tudással rendelkezik
a fõzés terén, mindig lehet rá
számítani.

Természetesen a gyerekek-
re is gondoltak. Volt ugráló vár,

Dance Mix
Leslie Night Country

Albatrosz Tánc-
együttes Kishottói Népdal-
kör Maxima

kötélugrók
Kovács Kata

Borbély Helén

Csepregi Éva

Keibl Józsefné

csillámtetoválás, ami a kicsik-
nek és nagyobbaknak is nagy
örömöt okozott.

A rendezvény ideje alatt
egészségügyi szûrések is zaj-
lottak a helyszínen

közremûködé-
sével.

Aki különlegességre vá-
gyott, az a zalaegerszegi

kistermelõ igazán
ízletes lekvárjait kóstolhatta
(vásárolhatta) meg. A levendu-
lával, mentával és egyéb érde-
kes növényekkel fûszerezett
gyümölcsfõzetek nagyon izgal-
masak voltak.

A mozgalmas napot szokás
szerint bál zárta, ahol a
együttes húzta a talpalávalót.

Bertók Bé-
láné (Zsuzsa)

Hor-
váth Rita

Bomba

Fitos Veronika

Az idén is szép számmal vettek részt az érdeklõdõk a Falu-
napon.

Keibl Józsefné, Marika néni
vezényletével készült az ízle-
tes gulyás.
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Augusztus elsõ vasárnapján
tiszteletére

rendezett búcsú várta az ér-
deklõdõket .
Délelõtt búcsúi szentmisét
tartottak, délutántól pedig a
hagyományos búcsúi árusok
portékái mellett, kézmûves
termékekbõl is válogathatott,
aki a megfelelõ „búcsúfiát”
kereste.

A gyermekek ugráló várban
játszhattak és a kosárfonást is

Szent Domonkos

Nagylengyelben

Búcsú Nagylengyelben
kipróbálhatták. A faluházban a
Helyi értéktár anyagából és

gyönyörû
mandaláiból összeállított kiállí-
tás volt látható.

Késõ délután a
tartalék és felnõtt

együttese fogadta a
játékosait. A barátságos labda-
rúgó-mérkõzéseket követõen,
az este folyamán Tomee zené-
jére szórakozhattak a búcsúi
bálon résztvevõk.

Petrevics Enikõ

Nagylen-
gyel SE

Bak SE

Sokan megtekintették a kiállítást.

Budapest XVII. kerületé-
ben, közel
hétszáz keresztúri találkozott
augusztus 19-21. között. Zala
megyét és

képviselte a ren-
dezvényen. A „nagy keresztúr
szövetségnek” 21 aktív telepü-
lés a tagja, négy országból. Az
anyaországon túl

és
érkezett Keresztúr nevû te-

lepülés a találkozóra.
Az immár tizenhetedik al-

kalommal megrendezésre ke-
rült találkozón a települések
vezetõi mellett a lakosság is
találkozott, igyekeztek megis-
merni egymás faluját, szoká-
sait, lehetõségeit. A rendez-
vény fõszervezõje a XVII. ke-
rület polgármestere,

nyitóbeszédében hang-
súlyozta, hogy ez a találkozó
nem egy protokolláris találko-
zó, sokkal inkább szól az em-
beri kapcsolatokról, a barátsá-
gokról, melyek itt köttetnek.
Petrikeresztúr 23 fõs csapattal
vett részt az eseményen.

Petrikeresztúr polgár-
mestere elmondta: örül, hogy
a falut családok, fiatalok kép-
viselték néhány idõsebb lakos-
sal egyetemben.

– Azt gondolom, fontos,
hogy gyerekekkel mentünk a
találkozóra, mert õk a jövõ
Keresztúr nevû települések

Rákoskeresztúron

Petrikeresztúr Mu-
rakeresztúr

Romániából,
Ukrajnából Horvátország-
ból

Ríz Le-
vente

Bor-
vári Lili,

XVII. Keresztúr találkozó Rákoskeresztúron
lakosai! Ha nem tudjuk õket
a falvakban megfogni, ha
nem tudjuk nekik átadni, hogy
vidéken élni jó, akkor né-
hány évtized múlva nem
lesznek ilyen Keresztúr-talál-
kozók, mert nem lesznek, akik
találkozzanak – mondta Borvá-
ri Lili.

Bizonyára a rendezvény
szervezõi is egyetértettek a
polgármester asszonnyal, mert
gondoltak a legkisebbekre és
népi játszóházat, ugráló vára-
kat, gokartpályát szerveztek a
gyerekeknek.

A háromnapos programso-
rozaton a szakmai programok
mellett kulturális bemutatók,
koncertek is zajlottak. Rákos-
keresztúron fellépett

, a és
az államalapítás ünnepén a
Gymes adott koncertet.

A résztvevõk kisvonattal
ismerhették meg a fõvárosi
kerület nevezetességeit, úgy,
mint a Bartók-házat, a Pod-
maniczky-Vigyázó-kastélyt és
Erdõs Renéé villát. Erdõs
Renée írónõ egykori rákoshe-
gyi villáját, amely jelenleg –
Erdõs Renée Ház néven – köz-
érdekû muzeális kiállítóhely.
Az intézményben helytörténe-
ti gyûjteményt, valamint kor-
társ képzõmûvészeti kiállítá-
sokat tekinthetnek meg az ér-
deklõdõk.

Feke Pál,
Oláh Gergõ Kerekes Band

A petrikeresztúri csapat a
szervezett programok mellett
ellátogatott a Gödöllõi Kas-
télyba, megnézték Szentendre
belvárosát, fontosabb kiállítá-
sait. Záró programként pedig
Budapest belvárosában tettek
egy vezetett sétát, a Bazilika, a

Váci utca, a Duna korzó te-
rületét járták be.

A csapat sok élménnyel
tért haza a csöndes, békés
zalai faluba, Petrikeresztúrra.
Jövõre Borsod megyében ke-
rül megrendezésre a XVIII.
Találkozó, Sajókeresztúron.

Sok élménnyel gazdagodtak a petrikeresztúriak.

Csiszár Gergely 20/399-5650

Cargo Logistic Kft. Nagypáli

Csiszár Gergely 20/399-5650

Cargo Logistic Kft. Nagypáli

Nemzetközi fuvarozást végzõ cég

keres nyerges ponyvás szerelvényre
magyar-német körfuvarokra.

gyakorlattal rendelkezõ gépkocsivezetõ kollégát
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H-Kontakt Group Kft,

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu

F Ü G G E T L E N
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA
28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!

Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezõgazdasági biztosítások.

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2002-ben indult útjára az a
városi kezdeményezés, amely-
nek köszönhetõen az utóbbi
években külön-
bözõ közösségi tereit, intéz-
ményeinek eszközeit sikerült
megszépíteni, megújítani. Au-
gusztus 14-én, vasárnap már
tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a zalaegerszegi

a hagyományos
jótékonysági napot. A

az idõsebb
korosztályról való gondosko-
dást is fontosnak tartja, így az
idei akcióval a Gasparich úti
idõsek otthona liftjének fel-
újítására gyûjtöttek. A tavalyi
12 milliós bevételen a

és
a „osz-
tozott”, melyet az önkormány-
zat 10 millióval egészített ki.

Zalaegerszeg

AquaCityben
város

önkormányzata

Zala
Megyei Szent Rafael Kórház

Hevesi Sándor Színház

Ezúttal az idõsek otthonát segítik
Példás összefogás a 15. jótékonysági napon

Ezen a napon 57 csapat
gyûlt össze a nemes cél érde-
kében, közöttük civil szerveze-
tek, egyesületek, intézmények,
baráti társaságok képviseltet-
ték magukat. A jótékonysági
nap résztvevõi idén a Gas-
parich úti idõsek otthona lift-
jének felújítására gyûjtöttek. A

kötelékébe tartozó intéz-
mény természetesen saját csa-
patot indított, példájukat követ-
ték a másik három telephely-
rõl is, így összesen négy csa-
pattal vettek részt a programon.

– Az utóbbi idõben a szo-
ciális ágazattól is mindig ér-
keztek fejlesztési javaslatok az
önkormányzathoz. Idén egy
jelentõs problémával szembe-
sültünk, elromlott az idõsek
otthonának a liftje, aminek kö-

Zalaegerszegi Gondozási Köz-
pont

zel 12 millió forintba kerülõ
javítása nagyon nagy kiadást
jelentett volna az intézmény
számára. A lift elhasználódott,
hiszen nem ezeknek a feltéte-
leknek lett tervezve, tíz évvel
ezelõtt az otthonban nem
ilyen állapotú idõsek laktak. A
98 férõhelyes intézményünk-
ben többen csak tolószékkel,
kocsival tudnak közlekedni,
így õk lift segítségével vesznek
részt a közösségi programo-
kon. Tavasszal jeleztük, hogy
erre megoldást kellene találni,
amire nagyon gyorsan választ
is kaptunk azzal, hogy a mi
célunkra folyik a gyûjtés. Csa-
patainkkal a cukkini krém-
levestõl a rakott cukkinis pa-
lacsintán keresztül pincepör-
költtel, tejbedarával, vagyis sok
finomsággal készültünk –
mondta , a Za-
laegerszegi Gondozási Köz-
pont intézményvezetõje, aki
reményét fejezte ki, hogy a
következõ fél évben megol-
dódik a problémájuk.

Örömmel vont mérleget a
15. alkalommal megrendezett
jótékonysági nap után

Zalaegerszeg polgár-
mestere. Az AquaCityben sor-
ra került rendezvényen több
rekord is megdõlt.

– Ezúton is nagyon köszö-
nöm mindenkinek, aki szer-
vezõként, résztvevõként segít-
séget nyújtott a jótékonysági
nap sikeréhez! A gyûjtés idei
célja az Idõsek Otthonában
(Gasparich út) egy új lift be-

Radics Andrea

Balaicz
Zoltán,

szerzése volt – mondta Balaicz
Zoltán, majd sorolta az örven-
detes tényeket:

A vasárnapi programon
több szempontból rekordot
döntöttünk:

– A támogató cégek (42
vállalkozás) elõzetes felaján-
lásaiból befolyt támogatás
2.825.000 Ft (ez minden ko-
rábbinál magasabb összeg).

– A minden eddigi rekor-
dot megdöntõ számú, 57 fõzõ-
csapat által gyûjtött pénz
2.049.000 Ft (ez is minden
korábbinál magasabb összeg).

– Összesen 4343 vendég
fordult meg vasárnap az
AquaCityben, a belépõkbõl
4.279.000 Ft gyûlt össze.

Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.153.000 Ft! Az önkormányzat
kiegészítõ támogatásával így
beszerezhetõ a jótékony cél,
vagyis az új lift.

Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a fõzõ-
csapatok tagjainak, a cégek ve-
zetõinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szerveze-
tek tagjainak, munkatársaim-
nak, és mindenkinek, aki bár-
milyen módon hozzájárult az
akció sikeréhez! Külön köszö-
nöm a szervezõknek, akik ren-
geteget dolgoztak ezért a
napért! Büszkék lehetünk vá-
rosunkra, hiszen ismét meg-
mutattuk, hogy össze tudunk
fogni, és közösen tudunk dol-
gozni a jó célokért! Köszönöm
Zalaegerszeg!

A Zalaegerszegi Gondozási Központ négy csapata, köztük az
idõsek otthona is fõzött.

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

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
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.

Flamot

Farkas Lászlót.

Közép-Zala

* Múltidézés Flam rajzaival
Szocialista nagytõkés

Száz…

Magyarok cselekedetei

– Aztán ezt az avítt marxista hülyeséget is pucolja le,
Suhajda elvtárs!

– Ti etettétek be a népet a háromhatvanas kenyérrel, én
mosom kezeimet…

– Nekünk nincs más millecentenáriumi attrakciónk, mint-
hogy a Jóska végigkoncertezi esténként a fõutcát…

(1996.07.03.)

(1996.07.10.)

(1996.10.17.)

Az akció a megjelenéstõl 2016. szeptember 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Augusztus elejétõl új sze-
mély látja el az idõsek gondo-
zását . A friss él-
mények, kezdeti lépések és a
megfelelni akarás kavalkád-
jában kérdeztem

az elsõ tapaszta-
latokról.

– Egy ideje már ebben a
szerepben mozgok, leginkább
nagyszüleim révén, így nem
teljesen új a feladat. De ami
más az eddigiekhez képest az
tetszik, a gondozást pedig min-
dig is örömmel csináltam. Per-
sze még csak rövid idõ telt el
és sok a megoldandó feladat.
Eleinte páran nem tudták ki is
vagyok, pedig itt nõttem fel,
de nyilvánvaló, hogy hatalmas
a korkülönbség, ami nehezíti a
„beazonosítást”. Ilyenkor Péter

Nemeshetésen

Pataki Szi-
monettát

A lelki támogatás is rendkívül fontos

bácsi és Rózsi néni unokája-
ként írom körül magam. Ezzel
persze tisztába is kerül a sze-
mélyem és érezhetõen bizal-
masabb kapcsolatba kerülünk.

– Alapvetõen a vendéglátás
és az egészségügy között
vacilláltam, amikor a nyolcadik
után döntenem kellett, hogy
mi leszek, ha nagy leszek.
Nagymamámnak akkoriban
romlott meg az egészségi ál-
lapota és sok segítségre szo-
rult, így kézenfekvõ volt, hogy
az egészségügyet válasszam.
Szociális ápoló és gondozó
lettem és mondhatom, jól
döntöttem. Jólesõ érzés elvé-
gezni a sokszor összetett
feladatokat.

– Miért választottad ezt a
pályát?

– Miben áll pontosan a
munkád?

Gellén Szilárd

– Összesen hat személyt
gondozok, közülük öthöz na-
ponta megyek. A munka tevõ-
leges része többek közt a vér-
nyomásmérésbõl, gyógyszere-
zésbõl, mosdatásból, fürdetés-
bõl áll. Aztán adott esetben ta-
karítok, vagy ha kell, be is vá-
sárolok. A másik, kevésbé de-
finiálható rész a lelki támoga-
tás. Már az elsõ hetemen is
megtapasztaltam, hogy tár-
saságnak lenni, akár egy csésze
teához, odaülni és meghallgat-
ni örömöt vagy bánatot sokkal
nagyobb segítség, mint az ösz-
szes aznapi munka együttvéve.

Szimonettától megtudtam,
hogy anyai ágon már a déd-
szülõk is nemeshetésiek voltak
és párjával együtt, õk sem ké-
szülnek máshová, itt szeretnek
élni.

– Ili nénihez értünk – ka-
pom az információt és már
tartunk is az ápolt udvaron ke-
resztül a ház asszonyához. Né-
hány üdvözlõ szó után Szi-
monetta munkához lát, nekem
pedig alkalmam nyílik diszkré-
ten kikérni Ili néni vélemé-
nyét az új gondozóról.

Az idõs hölgy mindenek
elõtt házi süteménnyel kínál és
amíg mindhárom fajtából nem
fogyasztok, nem is árulja el vé-
leményét. Sikerrel veszem a sü-
temény adta kihívást így meg-
tudom Magyarnétól, hogy új
gondozóját nagyon szimpati-
kus, ügyes hölgynek tartja és
örömmel várja minden nap.

Aztán a téma hamar áttere-
lõdik az unokákra és máris
azon kapom magam, hogy a
gyerekek fotói hevernek elõt-
tem. Szimonettára ki-kitekint-
ve pedig jól látszik, már megis-
merkedett az utódok fényké-
peivel, talán a nevüket is be-
téve tudja.

Érdemes tudni, hogy nagy-
szüleit is az ifjú hölgy gon-
dozza nagy szeretettel. Péter
bácsi, aki immár kilencven
éves és Rózsi néni nagyon
büszkék unokájukra.

Ezúton is sok sikert és ki-
tartást kívánunk Szimonettá-
nak az új szerephez!

H
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A vérnyomásmérés a napi feladatok közé tartozik.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Külföldi nyaralások al-
kalmával minden honfitár-
sunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a ma-
gyar bizony nem világnyelv.
Ezért kell, hogy beszéljen
még valamilyen nyelven,
hogy az élet legegyszerûbb
dolgát is el tudja intézni. De
viszont egy idõ után ezt a
hátrányt az elõnyünkre tud-
juk fordítani azzal, hogy tö-
megben olyan dolgokat is
meg tudunk beszélni han-
gos szóval, magyarul, amit
csak azért merünk megten-
ni, mert senki más nem érti
rajtunk kívül a magyar szót.

Gyuri feleségével, Klári-
kával már bejárta a fél vilá-
got. Legutóbb a világ végén
voltak egy alig lakott szige-
ten. Több, mint félnapos re-
pülõút és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a para-
dicsom. Klári a tengerpar-
ton nem tudott betelni a lát-
vánnyal. Minden tökéletes
volt, csak egy dolog bosz-
szantotta, hogy még mindig
alig beszélt angolul. Ha ha-
zamegyünk, újra elkezdek
angolul tanulni, mert itt a
magyar tudásommal nem
sokra megyek. Hát Klári-
kám, ez így van, itt bizony
magyar szót nem fogunk
hallani. Ekkor Gyuri leg-
nagyobb döbbenetére ma-
gyar szó törte meg az idilli
csendet.

– Anyaaa! – hangzott a
tengerbõl.

– Mi a baj? – kérdezték a
partról.

– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a víz… –
mondta az anya.

– De Anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerbõl,
nekem kakilnom kell!

Erre egy hangos nevetés
után az ésszerû válasz: – Jó,
akkor gyere ki…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

De anyaaa!…

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Petrikeresztúr Község Kép-
viselõ-testülete

Nagylengyel,
Gellénháza

különös figyel-
met fordít a faluban élõ gyer-
mekekre, a gyermekes csalá-
dokra. Ezért a tavalyi évben ki-
alakításra került egy új hiány-
pótló játszótér, az idei évben a
fiataloknak szerettek volna ked-
vezni egy homokos strandröp-
labda-pálya létrehozásával. 2016-
ban elsõ alkalommal csatla-
kozott a falu a

által szervezett nap-
közis táboroztatáshoz is, hogy
a helyi és környékbeli fiatalok
egy hetet töltsenek a petrike-
resztúri kultúrházban. A ház-
ban egész évben szerveznek
programokat kiemelten a gye-
rekeknek, a gyerekes családok-
nak. Az óvodás gyerekeket in-
gyenesen szállítják az óvodába
napi rendszerességgel a falu-
gondnoki szolgálat keretében.
A nyári hónapok alatt három
diák dolgozott az önkormány-
zat által nyert diákmunka prog-
ram keretében. Ezzel is segítve

õket, hogy helyben tudjanak dol-
gozni és még fizetést is kapja-
nak érte.

A felsõoktatásban tanulók
hagyományosan a Bursa Hun-
garica ösztöndíjra pályázhat-
nak minden évben.

A település vezetése úgy
gondolta, hogy az iskoláskorú
diákokat és családjukat kiemel-
ten kell segíteni. Ezért minden
általános és középiskolás gyer-
meknek 10.000 Ft iskolakez-
dési támogatást biztosított
2016-ban, amit az érintettek
augusztus közepén át is vehet-
tek, hogy ebbõl a pénzbõl tud-
janak valóban vásárolni mire
becsöngetnek. A pénz mellé egy
kedves kártyát is kaptak a di-
ákok.

A képviselõ-testület az óvo-
dásokra, a kisebb gyerekekre
is gondolt. Õk egy saját névvel
ellátott kis hátizsákot kaptak.
Az ajándék személyes jellege
miatt minden megajándéko-
zott nagyon örült neki.

Gyerekek, diákok támogatása Petrikeresztúron

Különös figyelmet fordítanak a gyermekekre, a gyermekes
családokra.

Baktüttös Önkormányza-
tának

Béres László

erre az évre még elég
sok terve van. Több pályázati
anyag elbírálása még várat ma-
gára. Amennyiben nem járnak
sikerrel, akkor is változások
lesznek a település életében.
Errõl polgármes-
ter adott tájékoztatást.

Baktüttösön szinte minden
hónapra jut valamilyen ren-
dezvény. Októberben 16-án a
hagyományos Teréz-napi bú-
csú kerül megrendezésre,
majd a megszokott „Retró vér-
adás” következik. December-
ben jön a Mikulás és természe-

Baktüttösi tervek

tesen a karácsonyi ünnepséget
is megrendezik

A polgármester elmondta,
hogy a tervek szerint megtör-
ténik a falu egyes utca és járda
szakaszainak felújítása, vala-
mint a rosszabb állapotú hidak
rendbe tétele. Sikertelen pá-
lyázat esetén ez önerõbõl fog
megvalósulni. Végül az elavult
játszótér helyett egy modern, a
mai elvárásoknak megfelelõ lé-
tesítmény épül Baktüttös köz-
pontjában.

Az önkormányzat kifizette
azoknak a gyerekeknek a tan-
könyv csomagját, akiknek az

ingyen nem járt volna. Ezen fe-
lül pedig minden iskoláskorú
gyermek kap beiskolázási se-
gélyt.

Az idei évben is pályázatot
nyújt be a település szociális
tûzifára.

Baktüttös Önkormányzata
igyekszik a község lakóinak szí-
nes, tartalmas programokat
biztosítani és a település fej-
lesztését, modernizálását tartja
igen fontos feladatának.

Fitos Veronika

Béres László polgármester.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Rendezvények és konferenciák

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók

születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására

komplex csomagban

A rendezvénytermek összenyithatók,
szekcionálhatók

A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek

megszervezésére vagy családoknak,

egyaránt.

Szállodánk biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.

nagyobb létszám esetén
kisebb csoportoknál , így bármilyen jellegu

eseményre alkalmasak.

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!

Bödében sokak
számára emlékeze-
tessé vált augusztus
tizenharmadika.
Mindamellett, hogy
falunapot rendeztek,
ezen a napon adták
át a település köz-
pontjában az új
sportpályát, ami a jö-
võbeni fejlesztések-
kel igazi sportcent-
rummá alakulhat.

A múltba vissza-
tekintve elmondha-

A falunapon avattak új labdarúgópályát Bödében

tó, hogy a hetvenes években
Bödében akkor döntöttek a
futballcsapat megszüntetése mel-
lett, amikor a mostanihoz ha-
sonló mértékû beruházások is
folytak. A mai futballszeretõ
vezetõknek így 40 éves lema-
radást kellett behozni. 2005-
ben a városkörnyéki másod-
osztályban indítottak csapa-
tot, ahonnan fokozatosan lé-
pegettek felfelé. Közben kü-
lönbözõ átszervezések is tör-
téntek megyénk labdarúgásá-
ban, de immáron hatodik éve
szerepel a megyei másodosz-
tály Északi-csoportjában a Bö-
de SE. A csapat 10 évig egy ma-
gántulajdonban lévõ területen
játszotta mérkõzéseit, így nem
mutatkozott esély arra, hogy
korszerûbb körülmények kö-
zött fogadhassa ellenfeleit.
Mígnem 10 terület összevoná-
sából sikerült a falu központ-
jában az új játékteret megter-
vezni. S hogy mi kellett ahhoz,
hogy végre új pályája legyen a
csapatnak? Arról az avatóün-
nepségen már

egyesületi elnök beszélt:
– Három év alatt több,

mint 100 ember dolgozott
ezen a területen, ahol 9600

Garamvölgyi
Norbert

köbméter földet, 600 köbmé-
ter homokot, 300 köbméter
tõzeget, 1 kilométernyi drén-
csövet, 800 kilogramm fûma-
got mozgattuk meg és használ-
tunk fel. A nagyságrendileg 23
millió forintos beruházást kö-
vetõen nyár végére elkészül a
lelátó, a labdafogó háló és az új
kiszolgáló helyiség. Szintén
TAO-pályázatból, közvetlenül a
pálya mellett fog megépülni az
új sportöltözõ, ahol a falubusz
is garázst kap – összegezte az
egyesület mindenese, aki hoz-
zátette, hogy bár a felsõbb osz-
tály vállalhatatlan számukra, de
a csapatnál olyan összetartó
társaság alakult ki, amely évrõl
évre új célokat kitûzve motivál-
ja magát. Az új szabályozásnak
megfelelve kellett kialakítani
az U19-es csapatot, így több
játékos maradt volna csapat
nélkül, így õk õsztõl a Böde II.
néven elinduló harmadosztá-
lyú együttesben szerepelhet-
nek.

polgármester ki-
emelte, hogy a mostanihoz ha-
sonló nagyságú beruházás
még nem történt Bödében.
Méltatta az egyesület újkorá-
ban elért 5 érmes helyezést,

Ujj Tibor

valamint a megyei II. osztály-
ban elért 2. helyet. A sikerek
elismeréseképp emléktárgya-
kat adott át a hetedik éve Bö-
dében edzõsködõ

és Garamvölgyi Norbert
elnöknek. A településvezetõ hoz-
zátette, pályázatot adtak be
kültéri sporteszközökre, a

pedig ját-
szótérre nyújtott be támoga-
tási kérelmet. Az ünnepségen

országgyûlési kép-
viselõ is méltatta a fejlesztést,
melyet , az MLSZ
Zala megyei igazgatója is a hely-
színen tekintett meg.

Kósa László-
nak

Bö-
de Faluért Egyesület

Vigh László

Józsi György

A falunap programon már
pénteken elkezdõdött a vigas-
ság, amihez Éder Gabee ját-
szotta a zenét. Szombaton ko-
raeste a faluház elõtt felállított
rendezvénysátorban és kör-
nyékén kulturális és szórakoz-
tató mûsorokkal várták a ven-
dégeket. A gyerekeket csúszda,
légvár és arcfestõk várták, a
felnõttek a terepjáró bemutató
jármûveinek harcát nézhették
meg.

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

Pataki Balázs

Kovács Dezsõ kivitelezõ, Garamvölgyi Norbert, Vigh László
országgyûlési képviselõ, Józsi György MLSZ Zala megyei
igazgató és Ujj Tibor a megnyitón.

Ujj Tibor (jobbról) elismerte Garamvölgyi
Norbert és Kósa László tevékenységét.
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A nemrégiben meg-
alakult

kéthetente
várja a település szép-
korú lakosait a

. Az
egyesület tagjai közül
sokan nem jártak még
a , így

polgármester közvetí-
tésével és
országgyûlési képvi-
selõ közbenjárásával
augusztus 27-én ki-
rándulást szerveztek
Budapestre. Az érdek-
lõdés olyan nagy volt,
hogy az eredetileg
harmincfõs buszt, öt-
ven utast befogadóra
kellett cseréltetni és
még így is sokan le-
maradtak az utazás-
ról. Azoknak sem kell

teskándi nyug-
díjasklub

Ke-
mence-házban

Parlamentben
Tóth István Jánosné

Vigh László

Az Országházban jártak

csüggedni, akik nem jutottak el
idén a programra, mert jövõre
mindenképpen megismétlik a
kirándulást. A

és az min-
den évben szervez kirándulá-
sokat, így többek között Sop-
ron, Pécs és Tata mellett Eger-
be, Ópusztaszerre, Aggtelekre,
Plitvicére és Triesztbe is eljutottak.

Az Országházban való ba-
rangolás során mindenki tet-
szését elnyerte a két éve át-
adott látogatóközpont, a cso-

Teskándért Egye-
sület önkormányzat

port végig fülhallgatón keresz-
tül is hallgatta az idegenvezetõ
által összegyûjtött információ-
kat. A szent korona és zászló
megcsodálásakor az õrségvál-
tás ceremóniáját is elcsípték,
így sok élménnyel gazdagod-
tak a kirándulók. Az egész
napos programot kibõvítették
egy kisebb városnézéssel, így a

mellett a
is megcsodál-

ták a kirándulók.

Margitsziget Szent
István-bazilikát

- pb -

Sok információval és élményekkel
gazdagodtak.

Tavaly várakozáson alul sze-
repelt a felnõtt
labdarúgó-csapata, amely a 14
csapatos mezõnyben utolsó
elõttiként zártak. Öröm az
ürömben, hogy a rendre jó
eredményeket produkáló U19-
es együttes ezúttal bronzér-
mesként zárta az idényt. Az
õszi szezon elsõ mérkõzésén a

meglepetésre
1-0-ra nyert Teskándon, aztán
idegenben a is
nagy falatnak bizonyult, ahol
3-0-ra nyert a dobogóra áhí-
tozó csapat. Ilyen elõzmé-
nyek után beszélgettem a
Teskánd KSE elnökével,

– Felemás a történet, mert
a „zászlós” csapatunk, vagyis a
felnõttek nem szerepeltek túl
fényesen. Ugyanakkor az után-
pótlásban, a második számú és
a nõi csapattal várakozásnak
megfelelõ, vagy azon felüli
eredményeket értünk el. Több
mint 100 utánpótlás korú lab-
darúgónk van az U7-es kor-
osztálytól az U19-ig. Utóbbi
csapatunk bronzérmet szer-
zett, így azért részben sikeres
volt az év. Sajnos a felnõtt
csapatunk nem szerepelt vala-
mi fényesen tavasszal, így szük-
ségét láttuk, hogy nyáron je-

Teskánd KSE

Zalaszentgrót

Gellénháza

Bogár
Istvánnal.

– Nem a legjobban sikerült
a tavalyi szezon.

Nyáron megerõsítették a teskándi focicsapatot

lentõsen belenyúljuk a játékos-
keretbe. Külföldrõl és osztály-
beli csapattól is igazoltunk és
visszatérõink is vannak. A kez-
dõcsapatba igazolt 7 játékos
gyakorlatilag hiányposztokra
és fõként középpályára érke-
zett hozzánk. A csapatnak ezek
után mindenképpen a nyolca-
dik hely fölött kell végeznie.
Fontos, hogy a felnõtt csapat
játékosai jó példát mutassanak
a mérkõzésekre kijáró után-
pótlásnak.

– Sorozatosan nyertük eze-
ket a meccseket, hosszú idõ
után elhódítottuk a Technoroll
Kupát is. Sajnos az elsõ fordu-
lóban kikaptunk, ahol a kulcs-
probléma az volt, hogy nem
tudtunk gólt rúgni. Reméljük,
hogy magára talál a csapat. Sok
új játékos érkezett, idõ kell,
hogy összeszokjanak, megis-
merjék egymást, de ehhez a
szakmai stábot is megerõsítet-
tük. A vezetõedzõnket egy ki-
csit tehermentesítettük azzal,
hogy az ifi csapatot Deák
Ádám vette át. A háttérmun-
kákkal pedig Pergel Attilát
bíztuk meg, aki technikai ve-
zetõként, segédedzõként is
dolgozik a csapat mellett. Aki
követi az elsõ osztályú labdarú-
gást, láthatja, hogy hosszú ide-

– A szezonra készülve sok
edzõmérkõzést játszottak.

je kettészakadt a mezõny: az
elsõ hatban városi, illetve ko-
molyabb szponzorációval bíró
csapatok vannak. Nálunk a
tisztes helytállás a cél, ha a
nyolc között tudunk lenni, az a
megyeszékhely árnyékában
egy ilyen létszámú klubnál
szép eredmény lehet. Teskánd
közössége is megérdemelné,
hogy ne a bajnokság végén
kullogjon a csapat. A nézõ is
arra a mérkõzésre megy ki,
ahol van esély, hogy gyõzhes-
sen a csapata.

– Az új büféépületben kap-
na helyet a raktárunk és mo-
sószobánk, de nem csak a fut-
ballt, hanem a kerékpáros tu-
rizmust is kiszolgálná. A fõ-
épület teljes mértékben öltö-
zõvé és közösségi térré alakul-

– Szép létesítményük van,
milyen fejlesztéseket tervez-
nek hozzá?

na át. Itt fûtéskorszerûsítés és
napkollektorok felszerelése is
napirenden van, mellette a
nagypálya világítását is szeret-
nénk megoldani. A sportcent-
rumban terveink között szere-
pel egy kültéri felnõtt játszótér
kialakítása, melyet a focisták
mellett a település közössége
is használhat.

Beszélgetésünket követõen
harmadik mérkõzését is leját-
szotta a teskándi csapat. Ezen
a találkozón már megtört a jég,
bajnoki mérkõzésen ismét gyõz-
tesen hagyták el a pályát. Hazai
környezetben, küzdelmes mér-
kõzésen a dobogóra is esé-
lyesnek tartott

csapatát gyõzték le 1-0-
ra. Szeptemberben legköze-
lebb 11-én, fél 5-kor a

, 25-én, 4 órakor a
csapatát fogadják a teskándiak.

Csács-Nemes-
apáti

Semjén-
háza Lenti

Pataki Balázs

Gellénházán még nem járt sikerrel a sötétkék mezes teskándi
csapat.

Fotó: Bartusch GézaFotó: Bartusch Géza

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

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