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Betlehemes játék Hottón
A környék egyik legegyedibb és legszínvonalasabb
betlehemes játékát láthatták a
látogatók december 18-án
Hottón.
Az elõzõ évek vonulatát
követve, idén is bábjátékkal
adták elõ Jézus születésének
történetét. Ezúttal a Márkus
színház ismert és elismert
színészei ajándékozták meg a
jelenlévõket egy igazán csodálatos estével.
A polgármester, Vincze Ferenc elmondta, a hottói Ziránó Színház az önkormányzat és a könyvtár maximális
támogatásával rendezte az
eseményt.

Pilári Gábortól, a Márkus
Színház mûvészeti vezetõjétõl
megtudtuk, hogy Hottóhoz
családi, illetve baráti szálak is
kötik a társulatot, így nagy
örömmel fogadták a felkérést.
A közönség pedig nagy
örömmel fogadta az elõadást,
hiszen az ünnep misztériumának maximális tisztelete mellett az igényes humor és persze a bábok segítségével elevenítették meg a Megváltó
világra jöttének históriáját.
Gyermekek és szüleik is
örömteli izgalommal váltak a
darab szereplõivé, akár néhány pillanatra is, amint a
történetbéli József szálláshe-

Egyedi és színvonalas elõadást láthatott a közönség.
lyet keresett Máriának ez esetben épp a közönség soraiban.
Az
ámulatból
ocsúdva
hosszú tapsviharral fizetett a
közönség a felejthetetlen produkcióért.

Az este aztán kötetlen baráti beszélgetéssel zárult, melyhez igazán kellemes adalékul
szolgáltak a házi sütemények
és a finom helyi forralt bor.
Gellén Szilárd
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Ünneplõbe öltöztették lelküket
Idõseket köszöntöttek Teskándon
Teskánd önkormányzata és
a Vöröskereszt helyi szervezete a hagyományoknak megfelelõen advent második vasárnapján az iskola aulájában látta
vendégül az idõs lakosokat,
akik tizenkilencedszer töltötték meg zsúfolásig a feldíszített termet. A településen
élõ 1102 lakosból 240 fõ hatvan év feletti és ettõl nem
sokkal marad el a tizennyolc
év alattiak száma. Teskánd
legidõsebb férfijának most
már a 90 éves Lelkes Ferenc
számít, a hölgyeknél 93 évesen
Hosszú Pálné élte meg legszebb kort.
– 1998-ban, mint képviselõ-testületi tag, elõször vettem
részt településünkön az idõsek
napi megemlékezésen. Akkor

a település és a Vöröskereszt
helyi vezetõi elmondták, hogy
Teskándon nem nyugdíjas napot tartanak, hanem a településen élõ idõs polgárokat köszöntik. Az ENSZ októbert
nyilvánította az idõsek hónapjának, nálunk ilyenkor adventkor jobban ráérünk és közben
ünneplõbe is öltöztetjük a lelkünket. Tizennyolc éve így teszünk. Ami talán nem sok idõ,
de aki akkor fiatal volt, már az
idõsek között köszöntjük. Volt,
aki hatvan évesen kikérte magának, hogy idõsnek tartsák. A
befutott életpálya erõsen befolyásolja az idõsek korcsoportjának helyzetét. A ma hetvenöt
év felettiek például átélték a
háborút, majd az ötvenes években õk építették fel a lerom-

Karácsonyi ünnepség Tófejen

Debrei Zsuzsanna színmûvész sokakat megénekeltetett.
bolt országot, megélték 1956-ot,
a Kádár-korszakban töltötték
életük nagyobbik hányadát. A
hatvanöt-hetvennégy éves korosztály a második világháború
elõtt vagy alatt született, felnõtt koruk elõtt sokan vesztették el szüleiket. Ez a korosztály a rendszerváltást követõen
nagy arányban vesztette el
munkahelyét. Az ötvennégyhatvannégy év közöttiek a Ratkó-korszak népes korcsoportjába tartoznak. A mai idõsek
aktívabbak és az átlagéletkor is
megemelkedett. Ma már nem
élünk együtt, keveseknek adatik meg, hogy nagy- vagy ükapjukkal menjenek a hegyre vagy
karácsonyfáért az erdõre. Áldott, békés karácsonyt kívánok

önöknek! – vázolta fel mondandójában Tóth István Jánosné polgármester.
Az ünnepséget színesítette
az óvodások és az iskolások mûsora, Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna operett elõadása és az andráshidai Igazgyöngy
Hagyományõrzõ Egyesület népi
játéka. A helyi egyesületek hagyományosan idén is új tagokkal bõvültek, a jelenlévõk közül
a legszebb korúakat fogadták
tagjuk közé. Vizlendvay Józsefné, a Teskándi Nõklub, Dedics
Lajos a Teskándért Egyesület
ezt tanúsító oklevelét vette át.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Adventi várakozás Petrikeresztúron
Az iskolások betlehemessel is készültek.
Tófejen december 17-én,
délután tartották a karácsonyi
ünnepséget a helyi közösségi
házban. A rendezvényt Horváth Zoltán polgármester nyitotta meg a szent ünneprõl
szóló beszédével és kívánt
minden jelenlévõnek békés,
szeretetben gazdag ünnepeket. Az idén Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyûlési képviselõ is megtisztelte a helyieket és karácsony alkalmából
köszöntött mindenkit.
A délután kulturális mûsorral folytatódott. A helyi nyugdíjasokból álló Õszikék és a
Szivárvány Dalkör népszerû
és szeretetben gazdag karácsonyi énekekkel ajándékozta
meg a közönséget. Aztán a

Kincskeresõ Általános Iskola
tanulóinak ünnepi összeállítása következett. A gyerekek betlehemes játékot, az ünnephez
kapcsolódó színdarabot, verseket adtak elõ, valamint különleges tánccal kápráztatták el a
nézõket. Az iskola énekkara
Lérántné Ernszt Tímea tanárnõ vezetésével, karácsonyi dalokkal örvendeztette a hallgatóságot.
Az estébe átnyúló ünnepség egy szemet gyönyörködtetõ, igazán meghitt közös
énekléssel zárult. A felnõttek
és gyerekek együtt álltak színpadra és a gyertyaláng fényénél daloltak szent karácsony
jegyében.
F.V.

A faluban immár
második alkalommal
készítettek verses adventi naptárat a buszmegállókba, melyet
minden hajnalban helyeznek ki, hogy a
korán munkába indulókat is egy szép vers
fogadja, és jól induljon a hideg téli nap.
Egy másik adventi
naptárat is készítettek a faluban, „Adventi naptár az ablakokban” címmel. 24
család csatlakozott a
felhíváshoz, melyben arra
kérték õket, hogy a választott számot jelenítsék meg
ablakukban kivilágítva, az
adott napon este hat órakor.
Ha valaki végigsétált az egész
falun, karácsony napján, 24
számot
talált
különbözõ
ablakokban. Szeretnék, ha
minden évben újabb családok
csatlakoznának az adventi ablakokhoz.

Az idei évben elsõ alkalommal készült betlehem, melyet a
kultúrház elõtt állítottak fel.
A buszmegállókba fából készült szarvasok és mikulások
kerültek, hogy még inkább
fokozzák az adventi hangulatot. Az összes villanyoszlopra
kedves, kézmûves dísz került.
A karácsonyi hangulatot
kézmûves foglalkozások szervezésével fokozták.
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III. Lámpások Éjszakája Petrikeresztúron
Harmadik alkalommal került megrendezésre Petrikeresztúron a Lámpások Éjszakája.
December 17-én délután találkoztak Gyõrfiszegben a felvonulók, majd végigsétáltak a teljes falun és minden ház elé
egy „szeretet lámpást” helyeztek el. Az idei évben fehér üvegeket festettek a közmunkások
bevonásával, minden üvegre
egy csillagminta került és apró
színes díszek. Nagyon sokan kitették a tavalyi lámpást és volt,
aki még a korábbi lámpását is
megõrizte és azt is a házuk elé,
a kerítésre tette és mindhárom
világított karácsonyig. A lakosságtól idén is azt kérték, hogy

minden este gyújtsák meg a szeretet, az összetartozás lángját.
Útközben is többen csatlakoztak a közel 30 fõs csapathoz, voltak házak ahol teával,
pálinkával készültek, mely igazán jól esett a nagy hidegben a
felvonulóknak.
A Lámpások Éjszakája program plakátján az alábbi szöveget olvashatták:
„A fény az isteni kinyilatkoztatás, a kozmikus teremtés,
a tudás, az élet, az üdvösség, a
boldogság, az igazság, a hit, a
megvilágosodás jelképe. Velünk született energia, az életadó áramlás. Minden, ami mozgásban tart és meleget, erõt

Hol a botom?
Mikulás-mûsor Petrikeresztúron

beszédekkel
szórakoztatják
egymást és a Télapót (Pálfi Tibort) is. A darab zenei aláfestését Csizyné Gócza Ildikó játszotta gitáron, fuvolán. A mûsor után néhány ismert dalt
énekeltek közösen az egybegyûltek, majd hangos patadobogást hallottak és felcsendült
a jól ismert ho-ho-ho-ho kifejezés és cammogva megérkezett
a Mikulás.
A faluban csakis jó gyerekek laknak, mert virgácsot senkinek sem hozott. A kicsik néha félve, néha megbátorodva
vették át meglepetéseiket.

sugározva óvja életünk. A sötétség erõivel megküzdve magunkban, találkozhatunk a fénynyel, és kevesebb félelemmel,
nagyobb bátorsággal és megújult erõkkel nézhetünk az új
év elé. Az éjszakák már rövi-

dülnek, a nappalok hosszabbodva hatnak ránk a mindennapok során, de még várni kell
a szirmait bontogató tavaszra.
A fény ünnepe pedig reményteljes várakozást erõsít bennünk.”

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!
• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.
,
CO K

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

G FB

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

2016-ban is kedves levelet
küldött a Mikulás a petrikeresztúri gyerekeknek, melyben
ünnepségre hívta õket a kultúrházba december 5-én délután.
A Mikulás kicsit késett, addig pedig a helyi gyerekek és
fiatalok által betanult darabot
tekinthették meg a vendégek.
Borvári László: Hol a botom?
címû mesejátékát mutatták be,
melyben két huncut manó segít a Mikulásnak megtalálni az
elveszített botját. A manók
(Németh Zsófia és Kiss Zsanett) viccekkel, humoros pár-
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Ünnepi programok Nagylengyelben
Nagylengyelben mozgalmasan telt a várakozás idõszaka,
hiszen az adventi hétvégék
programjain túl is voltak események a településen. November végén a közös díszítés
eredményeként karácsonyi dekoráció és ünnepi fények kerültek a község egyes pontjaira. Ünnepi díszbe öltözött az
óvoda és a faluház épülete,
valamint a Hõsi emlékmû környezete is, ahol az adventi koszorú kapott helyet.

December elsõ hétvégéjén
a gyõri adventi vásárba szerveztek kirándulást, ahol a karácsonyi forgatag egész napos
programot kínált.
December 6-án a nagylengyeli gyermekekhez is ellátogatott a Mikulás, akit nagy szeretettel vártak és rajzzal, verssel,
dallal fogadtak a kicsik.
A hónap második szombatján – a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár KSZR szolgáltatásának támogatásával – ka-

Közös klubkarácsony Baktüttösön
Az ünnep jegyében közös
klubkarácsonyt tartott a Támasz Baktüttösi Klubja, ahova a helyi és környezõ klubtagokat hívták meg. A kultúrház
megtelt a vendégekkel, akik
Pusztaedericsrõl, Tófejrõl, Pusztaszentlászlóról és Pusztamagyaródról érkeztek.
A megjelenteket Béres László, Baktüttös polgármestere
köszöntötte, majd Szekeres Zoltán, zászlós közmegbízott tartott tájékoztatót, hogy mire
kell különösen ügyelni vagyonvédelem és személyes biztonságunk terén. Ezután néhány
tradicionális karácsonyi dallal
hangolódtak a vendégek az ünnepre, melyet a Tófeji Õszikék
Dalkör vezetett. Molnár Istvánné, Sári néni Ady Endre
Karácsony címû versét szavalta

el, majd Pörge Lászlóné, Magdi néni saját megható és kedves gondolatait osztotta meg a
teremben helyet foglaló hallgatósággal.
A finom ebéd után a Tófeji
Kincskeresõ Általános Iskola
tanulói betlehemes jelenetet
adtak elõ. Végül a Szivárvány
Dalkör lépett színpadra karácsonyi dalcsokrával.
Gál Lászlóné, a Baktüttösi
Klub vezetõje külön köszönetet mond Béres László polgármesternek és Sipos Zoltánné alpolgármester asszonynak
a helyért és támogatásért, Sipos Zoltán klubtagnak a finom borért és minden segítõnek, aki munkájával és süteményével hozzájárult a sikeres
naphoz.
Fitos Veronika

Nagy szeretettel várták a Mikulást.

Szenteste napján betlehemes játékot adtak elõ.
rácsonyi kézmûves délutánt tartottak a faluházban, ahol látványos kül- és beltéri lakásdekorációk – például a népszerû
grincsfa – és ünnepi díszek készültek. Másnap délután a
Brenner János-emlékévhez kapcsolódva, Nagy Péter atya által
szervezett filmvetítésre került
sor. December 18-án adventi
gyertyagyújtás és mûsor várta
az érdeklõdõket a faluházban.
Nagy Péter plébános köszöntõje után az óvoda, a nyugdíjas
klub, a helyi fiatalok, az önkormányzat és a Nagylengyeli Dalárda közös mûsora következett. A karácsonyi énekekkel,
táncokkal, versekkel és történetekkel színesített program

során az adventi koszorú négy
gyertyalángja is fellobbant az
ünnepi fényekbe öltöztetett faluházban. A délután jó hangulatú beszélgetéssel zárult forralt bor és tea mellett, amelyhez a helyi lakosok és az óvodás szülõk is finom falatokkal
járultak hozzá.
Szenteste napján betlehemes színdarab bemutatására
került sor a templomban. A
gyerekek és a felnõttek egy hagyományos történetet adtak
elõ, énekkel gazdagítva. A mûsor után minden jelenlévõ
gyermek karácsonyi csomagot
vehetett át az önkormányzat
ajándékaként.
S.V.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
A Kultúrház teljesen megtelt vendégekkel, akik nagyon élvezték a közös együttlétet.

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

Beszélgetés a megyei szervezet új elnökével
Új elnököt választott nemrég a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete. Nem
hatott meglepetésként, hogy a
posztot Tóth István Jánosné
nyerte el, hiszen Teskánd polgármestereként, de már elõtte
is elkötelezett önkéntese volt a
véradásnak, s a szervezetre jellemzõ karitatív tevékenységeknek.
– A Zalai Hírlapnál eltöltött
újságírói évek alatt sokszor tudósítottam a szervezet rendezvényeirõl, tevékenységérõl. Sõt,
középiskolás koromban rendszeres résztvevõje voltam a Vöröskereszt által rendezett elsõsegélynyújtó versenyeknek.
Az igazán szoros kapcsolat
attól számítható, amikor 2002ben megválasztottak Teskánd

polgármesterének. A helyi szervezet elnöke, Felsõ Jánosné és
a titkár, Sziliné Baksa Ágnes
megkeresett, s elmondták,
hogy szeretnék, ha folytatódna
a korábbi jó kapcsolat a Vöröskereszt és az önkormányzat
között. Magam is így gondoltam, tisztában voltam azzal,
hogy a szervezet mûködése
akkor lehet igazán eredményes, ha a település vezetésének támogatását is élvezi –
mondja elöljáróban az új
elnök.
– A teskándi szervezet mûködése példaszerû…
– Ezt számos alkalommal
megerõsítették és elismerték.
Egyébként nem csak mint polgármester segítem a munkájukat. Magam is gyakori véradó

Karácsonyi börze Teskándon

A börze ezúttal több volt, mint egy vásár.
A karácsony közeledtével
bõvített kínálattal rendezték
meg a szokásos börzét a teskándi Kemence-házban. Az
eddig csak gyermekruhát kínáló vásáron most már a felnõttek is találhattak maguknak
portékát. Nem volt hiány plüss
állatokból, társasjátékból, kisautókból vagy egyéb játékokból sem, így akár a karácsonyfa
alá való ajándékot is be lehetett szerezni.
Aki még nem díszítette fel
az otthonát ünnepi színekbe,
most a vásáron különféle díszítõ elemeket is talált, leginkább a színes asztaldíszek
voltak kellendõek. A méznek
az ünnepekkor is szezonja van.
Kínálat szempontjából is kedvezett a vásár, mivel a hagyományos akácmézen kívül, repce-, gesztenye- és vegyes vi-

rágméz is szerepelt a kínálatban. A kóstoló közben azt is
megtudta a vevõ, hogy mi mindenre gyógyír ez a természetes
aranyos nedû. Illatszereket is
be lehetett szerezni a börzén,
különféle márkás parfümök,
kölnik és arcszeszek közül válogathatott a vevõ.
A börze Teskándon ezúttal
több volt, mint egy vásár, kellemes ünnepi készülõdéses
hangulatban telt a szombat
délelõtt. A vevõk és vásározók
arról is szót ejtettek, hogy ki
mivel készül a karácsonyra, mi
kerül a fa alá, mi lesz az
ünnepi menü. Egymástól is
kaptak jó ötleteket, miként
lehet a pontyot változatosan
elkészíteni, hogy még ízletesebb legyen a karácsony szentesti vacsora.
t.b.

– A szervezet hagyományos szerepeit megtartva, azokat megerõsítve új funkciókat is kell találni.
vagyok, több, mint harmincötször segítettem a rászorulókon. A férjem és a gyermekeim
is rendszeres résztvevõi a
véradásoknak.
– Hogyan lett a megyei
szervezet elnöke?
– 2016 szeptemberében azzal kerestek meg a társadalmi
szervezetek képviselõi, hogy
jelöltek az elnöki posztra. Vállalom-e? – hangzott a kérdés.
– Azonnal választ adott?
– Gondolkodási idõt kértem, ugyanis rengeteg a munkám. Az új feladat felelõsségteljes, s a családdal szemben is
kötelezettségeim vannak. Több
emberrel történt beszélgetés
arról gyõzött meg, hogy a
polgármesterként, civil szervezet vezetõjeként szerzett tapasztalataimat, kapcsolatrendszeremet a Vöröskereszt javára
is tudom kamatoztatni. A vér-

adás, a karitatív tevékenység,
a társadalmi érzékenység, az
elesettek támogatása, az adományok gyûjtése, a szociális
ellátás eddig sem állt távol
tõlem. Végül úgy döntöttem, hogy amennyiben jelölnek, vállalom a megmérettetést.
– Megkapta a bizalmat.
Hogyan tovább, mi az elnök
feladata?
– Az operatív ügyek, feladatok az igazgatóhoz tartoznak. Az elnök talán legfontosabb feladata a Vöröskereszt
társadalmasítása. A szervezet
hagyományos szerepeit megtartva, azokat megerõsítve új
funkciókat is kell találni. Ezek
még az ismerkedés hetei, így a
konkrét tervekrõl, tennivalókról késõbb tudok bõvebben
beszélni.
E.E.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Munkájukkal szellemi és lelki értéket közvetítenek

A kitüntetettek Balaicz Zoltán polgármesterrel.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése 1993-ban
döntött arról, hogy minden
évben
Zalaegerszegért-díjat
adományoz. A díjat olyan magánszemélyeknek, szervezeteknek ítélhetik oda, akik a város
építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város
mûvészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészségügyi
és szociális szolgálatában, a
város önkormányzatában vagy
közigazgatásában
példaértékût, maradandót alkottak, tevékenységükkel a város jó hírnevét, presztízsét növelték,
öregbítették. Az elmúlt 23 évben, a mostani díjazottakat is
beleszámolva összesen 198
magánszemély, közöttük 7 külföldi, és 33 szervezet vehetett
át díjat. A 2016. évi díjak odaítélésérõl a közgyûlés november 24-i ülésén döntött. A képviselõ-testület 9 magánszemély
és 1 szervezet tevékenységét
ismerte el Zalaegerszegért-díjjal, melyeket december 16-án
ünnepélyes keretek között a
város dísztermében adtak át.
– Sokan a karácsonyi készülõdésbõl jöttek el ünnepségünkre. Talán már mögöttünk
van az év végi hajtás, amikor

mindenki próbálja teljesíteni a
legfontosabb feladatokat. Ma
hagyományosan összegyûltünk
megköszönni azt a sok munkát, amellyel a díjazottak településünk életét és jövõjét segítették. Igyekszünk példát állítani fiataljaink elé, hogy szorgalommal, fáradtságos, becsületes munkával lehet szellemi
és lelki értéket közvetíteni.
Fontos, hogy legyenek elõttünk olyan életpályák, amik azt
mutatják, hogy a tehetségnek,
a szorgalomnak és a becsületnek megvan a maga jussa,
ami nem az anyagiakban rejlik.
Elengedhetetlen, hogy a felnövekvõ nemzedék ne az érték
nélküli, az adott napnak élõ
szabadosság világában nõjön
fel, hanem egy olyan közösségben, ahol becsülete van a
kitartó munkának. Az idei díjazottak között vannak nem
zalaegerszegiek is, akiknek
külön is köszönetet mondok.
A zalaegerszegi ember nem
elégszik meg azzal, hogy úgy
él, ahogyan tud, hanem azért
dolgozik, hogy úgy élhessen, ahogy szeretne – szólt a
megjelentekhez
köszöntõjében Balaicz Zoltán polgármester.

Faipari szerszámok élezése
Muhelyemben vállalom faipari szerszámok élezését,
egyedi megbeszélés alapján akár házhozszállítással is.
– körfurészek max. o 650 mm-ig (CV, HM)
– gyalukések max. 1000 mm hosszúságig (HSS)
– szalagfurészek
(élezés, hajtogatás, végtelenítés - akár alapanyaggal is, összes fogprofil)
– marókések, marófejek stb.
További információért kérem, az alábbi elérhetoségen keressenek:

Kiss Ferenc, Gellénháza tel.: +36-30/307-5247
e-mail: elezes.zala@gmail.com

A kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó honfitársaink munkásságáról kisfilmet láthattak az
ünnepség résztvevõi. A bejátszások családi, munkahelyi
körben mutatták be a tehetségeket nevelõ, közösségét számos alkotással gazdagító grafikus mûvésztanárt, a magyarság hagyományainak megõrzésén munkálkodó, vitézi ranggal bíró városlakót, a színházba
járó közönséget szolgáló szervezõt, a betegeit gyógyító onkológus fõorvost, a lengyelmagyar barátságot éltetõ krosnoi városvezetõt, a zalaegerszegi egyetemi kar létrejöttét elõsegítõ volt rektort, a népzene
elkötelezett prímását, a katedrán, az oktatásszervezésben
maradandót alkotó, generációk sokaságát nevelõ tanárt, a
zalaegerszegi vasúti közlekedés ötletgazdáját és a seregnyi
városi, megyei ünnepet dalaival fennköltté és emlékezetessé tevõ évtizedek óta együvé
tartozó énekkart.
A Zalaegerszegért Díjakat
Balaicz Zoltán polgármester
adta át a kitüntetetteknek.
A 2016-os díjazottak:
– Frimmel Gyula grafikusmûvész, mûvésztanár
– vitéz Harmatos László,
az andráshidai városrész közösségi életének meghatározó
alakja
– Nagy Ferenc, a Hevesi
Sándor Színház szervezési osztályának vezetõje
– Dr. Máhr Károly, onkológus, belgyógyász, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Onkológiai osztályának osztályvezetõ fõorvosa

– Piotr Przytoczki, Zalaegerszeg lengyel testvárosa,
Krosno polgármestere
– Sándorné Dr. habil.
Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezetõ
fõiskolai tanára, volt rektor
– Schreiner Jenõ népzenész, a Harangláb Népzenei
Együttes vezetõje
– Vajda László nyugalmazott középiskolai igazgató, volt
önkormányzati képviselõ
– Dr. Zajzon Géza mérnök,
a zalaegerszegi vasútfejlesztés
szorgalmazója
– Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület.
A díjazottak nevében Schreiner Jenõ egy kalotaszegi
zsoltár elõadásával, míg a díszterem karzatán helyet foglaló Városi Vegyeskar Gordon
Young Halleluja címû mûvének megszólaltatásával köszönte meg az elismerést. A jövõ
nemzedék reményeit, az elõttük járók példaadásának fontosságát fogalmazta meg Zalavári Gergõ és Zalavári Lola. A
gyermekek által elõadott szövegek is a nemzedékeken átívelõ
közösségépítõ teljesítményeket
ünnepelték, amire a polgármester is utalt, amikor arról szólt,
hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálja a jövõjét. „Csak
pénzért és hatalomért élni hiábavaló...” mondta az ifjú Zalavári Gergõ a közönség elõtt
állva. A díjátadási ceremónia
közben a publikum egy kisfilm erejéig kipillanthatott a
Dísz térre is. A bejátszás szintén a megyeszékhelyi nemzedékek jelképes kézfogásának
érzékeltetését szolgálta.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Ünnepi napok Nemeshetésen
Amint a nyár õszbe fordul,
a trópusi meleget mindinkább
langyos, majd hûvös napok
váltják. Az est sötétje egyre nagyobb teret hódít magának és
az ember, mint a természet
része észrevétlenül elcsendesül. A dolgos idõszak lassan végéhez ér és a hosszú esték, az
otthon melege utat nyit önmagunk felé és utat nyit szeretteink felé is. December hónap
talán épp ettõl az egyik legértékesebb hava a színes magyar
esztendõnek.
Értékes pillanatok pedig
bõven akadtak Nemeshetésen
az utolsó hónapban is.
Nos, elsõként megérkezett
Mikulás a kis faluba, ahol immár egyre több gyermek várja
õt évrõl évre. A hetési gyerekek idén is rendkívül jók voltak, így virgácsot nem is hozott a télapó, ajándékot viszont
mindenki kapott.

Pár nappal késõbb néhány
nemeshetési jótevõ Csabrendekre indult, hogy utómikulásként ajándékot, egyben segítséget vigyenek egy rászoruló
kislánynak. Kalamár Hanna
betegen született és mûtétek
sora vár még rá, hogy a hétköznapi értelemben vett normális
életet élhessen. Kámán Krisztina, nemeshetési anyuka bukkant a kislány történetére az
interneten és elhatározta segíteni fog:
Februárban lesz két éve,
hogy a kislányunk megszületett és nagyon frissek még az
anyaság örömeivel járó élményeim. Borzasztó volt olvasni
és belegondolni abba, hogy
ennek a kislánynak az életét az
elsõ pillanattól megkeseríti betegsége és iszonyatos próbát
kell kiállni a szülõknek is.
– Felvettem a kapcsolatot
Hanna anyukájával, aki elmond-

Jézuska-várás Teskándon

A megváltó eljövetelét évente más történetben elevenítik fel.
Szenteste napján a teskándi Szent Család templomban
idén is Jézus születésérõl szóló
mûsort adtak elõ a gyerekek.
Ez a hagyomány már több
mint 15 éve él. A helyi plébános mindig a fiatalok segítségével rendezi meg a darabot. A
megváltó eljövetelét alkalmanként valamilyen más történetben, környezetben elevenítik
fel a szereplõk, így az évrõl évre megrendezésre kerülõ elõadás mindig változatos. Idén
Szent Ferenc szerzetes elbeszélésében láthatták a nézõk.
– A darab szervezése nehezen indult, mivel kevés önként
jelentkezõ gyerek akadt. Szerencsére aztán a fiatalok elhozták a próbákra barátaikat és
így idõben meglett a kellõ lét-

szám. A darab begyakorlása is
zökkenõmentesen folyt, így a
színjátékra minden gond nélkül sikerült felkészülni – tudtuk meg Szalai Attila plébánostól.
Az elõadásra szinte folyamatosan érkeztek az emberek,
így gyorsan megtelt a terem. A
színdarab végén nagy tapsot
kaptak a fiatalok, ami ez elõadás sikerét igazolja. Valószínû, hogy a hagyományt folytatva, jövõre is megrendezi az
atya. A fellépés után a gyerekek ajándékcsomagot kaptak.
A plébános és a helyi egyházközségi tagok egy játékos vetélkedõt is szerveznek a fellépõ gyerekeknek, ahol kisebb
vendéglátásra is sor kerül.
Tóth Bálint

Karácsonyi mûsor a templomban.
ta, hogy mûanyag kupakokkal
nagyon sokat tudnánk segíteni, hogy a további mûtéteket
és azok járulékos költségeit fizetni tudják. Hónapokig gyûjtöttem a kupakokat Nemeshetésen, míg végül december közepére egy nagyobb mennyiség összegyûlt. Egy kedves barátnõm, Szõke Alexandra is segítette a gyûjtést, így egy zalaegerszegi tömbház is szép
mennyiséggel járult hozzá a
végsõ eredményhez – mondta
Kámán Krisztina.
Hannának továbbra is nagy
szüksége van a kupakokra, így
a gyûjtés nem állt meg és
Krisztina reméli, hogy mások is
csatlakoznak a mozgalomhoz.
December második fele aztán elhozta a legszebb keresztény ünnepet, a karácsonyt.

23-án este a hetésiek messze
egyedülálló templomában karácsonyi mûsort adtak a meghívott fellépõk.
Nemeshetési gyerekek egy
kis csoportja karácsonyi dalokkal, versekkel készült a mûsorra, Nagy Gergõ pedig szívmelengetõ idézetet olvasott
fel. A búcsúszentlászlói Nérellányok szintén emelték az ünnep fényét, az általuk énekelt
karácsonyi dalokkal.
Bagodról az Esthajnal kórus érkezett és okozott felejthetetlen pillanatokat.
A nagyszerû év közös programjai a templom teraszán,
gyertyák és mécsesek fényénél, forralt borral, bejglivel és
szeretetben értek véget Nemeshetésen.
Gellén Szilárd

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200
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* Múltidézés Flam rajzaival Adventi készülõdés Bödében
Gyermekbetegség '98

Az ünnepi készülõdés jegyében teltek a napok.

– Semmi komoly… Csak egy kis Xénia-láza van a
gyereknek.
(1998.01.21.)

Kampányidõk

– Behoztam Manyikát a Mókus Büfébõl a kampányba,
Fõnök. Õ szimbolizálja majd a beígért bõséget…!
(1998.04.01.)

Szigor

Advent idõszaka a karácsony napját megelõzõ 4. vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent legfontosabb kelléke az adventi koszorú. A koszorún a 4 gyertya
jelképezi a hitet, a reményt, az
örömöt és a szeretet. Ez a 4
hét örömteli készülõdés karácsony napjáig. Minden évben
igyekszünk az adventi készülõdés hagyományait megõrizni
Bödében.
Advent elsõ hétvégéjén a
gyerekekkel közösen elkészítettük a falu központjában felállításra kerülõ adventi koszorút. Majd minden gyerek készíthetett otthonra is egy adventi koszorút, melyhez az
alapanyagokat mi biztosítottuk. Ezután meggyújtottuk az
elsõ gyertyát. Második vasárnap kézmûves programok vártak mindenkit a faluházban,

lehetett készíteni ajándékdobozt, tobozból karácsonyfát,
szövetbõl hóembert és mézeskalácsot is. De az igazi sikert a
délután megérkezõ Mikulás
aratta, aki minden gyereket
megajándékozott az önkormányzat által összeállított csomaggal. Advent harmadik hétvégéjén a gyerekeket a Polár
Expressz repítette közelebb
karácsony napjához. A kiszínezett jegyeket beválthatták meglepetésekre. Advent negyedik
vasárnapján közösen díszeket
készítettünk, melyeket felhelyeztünk a sportpálya mellett
felállított karácsonyfára. A hideg idõben a gyerekeket forró
tea, a felnõtteket forralt bor
melegítette fel.
Ezúton kívánok mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet!
Darabos Diána

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

– Meg kell bírságolnom, jóember! Hogy képzeli: este tíz
után hangtompító nélkül lövöldözni?!
(1998.04.16.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Közép-Zala nyomtatott számaiban a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti
vissza olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt
töltött éveket.

2016. december
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Új körzeti megbízott iroda Tófejen
2016. december 22-én ünnepélyes keretek között adta
át Horváth Zoltán, Tófej polgármestere az új körzeti megbízotti irodát. A jövõben Baktüttös, Pusztaederics és Tófej
települések körzeti megbízottja hivatásához méltó környezetben folytathatja munkáját.
Az új irodai helyiséget Tófej Község Önkormányzata
ajánlotta fel a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság részére. Az
iroda megnyitásával Pusztaederics, Baktüttös és Tófej települések
közbiztonságának
növelését szeretnék elõsegíteni.
Az ünnepélyes átadáson
Horváth Zoltán polgármester
köszöntötte a jelenlévõket,

majd dr. Sipos Gyula rendõr
vezérõrnagy, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje
mondott ünnepi köszöntõt. Az
átadó ünnepséget továbbá
megtisztelte jelenlétével dr.
Farkas Tibor rendõr alezredes,
a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság kapitányságvezetõje és
Molnár József alezredes, a Közrendvédelmi Osztály vezetõje is.
A korszerû iroda a Közösségi Házban kapott helyet, kialakítása pedig minden igényt
kielégít annak érdekében,
hogy a helyi körzeti megbízott,
Gergály Róbert fõtörzsõrmester, kulturált környezetben fogadhassa a hozzá fordulókat.
Fitos Veronika

Mindenki karácsonya Pusztaedericsen

Horváth Zoltán polgármester átadja az iroda kulcsait Gergály
Róbert fõtörzsõrmesternek, a helyi körzeti megbízottnak.

Az ünnep napjai Baktüttösön
December 6-án a baktüttösi kultúrházba is megérkezett a Mikulás, akit elkísért
három manótársa is. Moncsimanó, Krampil és Kótyonfitty
vidám mûsorral kedveskedett
a helyi gyerekeknek, aztán a
megfáradt nagyszakállú kiosztotta a jól megérdemelt csomagokat. Kicsik és nagyok
egyaránt remekül szórakoztak
az ünnepségen.
December 18-án Baktüttös
Község Önkormányzata karácsonyi közös együttlétre invitálta a lakosságot. Ekkor került
sor az utolsó adventi gyertya

meggyújtására. A megjelentek
elénekelték a Mennybõl az angyalt az ünnepi fa és koszorú
mellett.
Közben a konyha kemencéjében a baktüttösi asszonyok
és férfiak finom kenyérlángost, kenyeret és csülökkel töltött tésztát sütöttek, amibõl
minden vendég jóízûen falatozott. A hidegre való tekintettel
forralt bor is készült. A község
képviselõ-testülete külön köszönetet mond a helyi aktív csapatnak, akik egész évben lelkesen segítették a munkájukat.
F.V.

A Tófeji Szivárvány Dalkör is fellépett a pusztaedericsi karácsonyi ünnepségen.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

um
rik

ga

www.zalatajkiado.hu

A baktüttösi kultúrház megtelt gyermekkel a Mikulás-ünnepségen.
un

A délután ünnepi hangulatát
tovább fokozta a Tófeji Szivárvány Dalkör karácsonyt idézõ
dalcsokra és a Kincskeresõ Általános Iskola közel 40 tanulójának színvonalas jelenetei.
A programot a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör mûsora zárta, tagjai mindenki által ismert nótákkal és harmonikaszóval töltötték be a termet.
Gál Lászlóné, polgármester asszony külön köszönetet
mond a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárnak a támogatásért,
valamint minden munkatársának, képviselõknek és segítõknek, akik hozzá járultak a szép
ünnepváró nap megrendezéséhez.
F.V.

H

A falu életében sok éves
hagyomány, hogy a helyi önkormányzat a karácsony elõtti
hétvégén „Mindenki karácsonya” ünnepségre hívja a lakosságot. Az idén is sokan látogattak el, közel 80 felnõtt és
gyermek foglalt helyet az ünnepi asztalok körül. A rendezvényen részt vett Tófej és
Baktüttös polgármestere, jegyzõ asszony, az iskola igazgatója. Továbbá ezen alkalommal
is a közösséggel ünnepelt az
evangélikus és a katolikus egyház helyi képviselõje.
A kulturális mûsor a pusztaedericsi gyerekek elõadásával kezdõdött, amit Fatérné
Koltai Viktória képviselõ aszszony tanított meg számukra.

• 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

2016. december
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A Mikulás Ormándlakon

mxm lakberendezés rovata

2016 decemberében Ormándlakra is ellátogatott a
Mikulás. A faluházban, Mutyi
bohóc társulatának gyermekmûsorát követõen, minden
helybéli kisgyereknek átadta
névre szóló ajándékát.

Fõzni jó!
Vak majom korszak…

Mutyi bohóc társulata adott mûsort az ormándlaki gyerekeknek.

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Minden gyerek ajándékot kapott.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Péter házat épít, mert
nagyobb otthonra lesz szüksége a családnak.
A ház tervezése tovább
tartott, mint gondolta. Nem
akart túl nagy házat, de azt
sem akarta, hogy valaminek
ne legyen elég helye. A
tervek többszöri átgondolása és átvariálása után Péter
úgy gondolta, túl vannak a
nehezén, innen már csak
egy jó kivitelezõre van
szükség.
Csak hát az építés során
mindig volt valami kérdés,
valamit el kellett dönteni.
Majd kiderült, nem sikerült
mindig jól dönteni, mert
erre vagy arra nem gondoltak, amit késõbb viszont
fontosnak tartott a család.
Ezeket a bosszantó helyzeteket megunva Péter felhívott bennünket. Átnéztük a
tervet, helyiségenként berendezési tervet és látványterveket készítettünk. Így
egyértelmûen látszik, mi
lenne a jó megoldás, minek
mekkorának és hol kell lennie. Könnyebb jó döntéseket hozni.
Az anyagokat, színeket
is sokkal könnyebb kiválasztani.
Végre vége a vak majom
korszaknak – jegyezte meg
Péter –, mert az nálunk
nem mûködött.
Mi az a vak majom
korszak?
Állítólag – kezdte el Péter – egy gazdasági szaklap
felkért több menõ brókert
hogy versenyezzenek. Az
gyõz, aki nagyobb nyereséget tud elérni a tõzsdén. A
brókerek nem tudták, de
egyikük egy majom volt. A
majom úgy tudott tõzsdézni, hogy egy falon fent volt
az összes részvény, és azt
vették vagy adták el, amit a
majom a labdájával eltalált.
És így lett a majom a legjobb bróker…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Karácsonyi mûsorok Petrikeresztúron
Hagyományosan az idei évben is két meghitt mûsorral
készültek a keresztúriak. Az
elsõt a kultúrházban mutatták
be december 18-án este hatkor. A helyi felnõttek, gyerekek és a Petrikeresztúri Dalkör egy kamaradarabot mutattak be. A megindító történetben megtudhatták a nézõk,
ahogy egy család tüzelõnek
adja karácsonyfáját egy idõs
bácsinak, hogy az melegben
lehessen az ünnepek alatt.
A gyönyörû dalokkal, élõzenével színesített mûsor mindenki szívébe igazi karácsonyi
hangulatot teremtett. A félórás
mûsor után az embereket süteményekkel, forralt borral,
teával vendégelte meg az ön-

kormányzat. Olyan jól esett a
vendégeknek a beszélgetés, a
találkozás öröme, hogy a mûsor után még egy óráig nem
akartak hazamenni. Minden
gyereknek idén elsõ alkalommal egy kézmûves „csillagpárnát” is hozott a Jézuska a
kultúrház fája alá, amit mindenki haza vihetett. Számtalan
társasjáték, írótábla és más játék is várta a gyerekeket, melyekkel a kultúrházban játszhatnak majd minden kedden
és pénteken délután.
A második mûsort, karácsony elsõ napján reggel kilenc órakor mutatták be a
szentmisén, ahol a helyi és a
gombosszegi lakosság összefogva készült betlehemes mû-

Betlehemes mûsor a szentmisén.

PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig
Igazi karácsonyi hangulat volt.

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán

sorral. Kicsik és nagyok elevenítették fel a 2000
ével ezelõtti eseményeket, a kórus pedig
gyönyörû dalokkal tette még hangulatosabbá a
mûsort.

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
A szálloda L16 éttermébe

Éttermi Kisegítõ
munkatársakat keresünk

Zene: Music Fly Band
4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,
4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse
Belépõ: 8 470 Ft /fõ

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 0620/212-1978; tibor.vesztroczi@balancehotel.hu

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920
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