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A vállalkozások a sportot is támogatják

Balról Deák Ádám és Tóth Bálint, Nagy András, Tóth István
Jánosné, Vigh László, Darabos Balázs helyi vállalkozó, a sportegyesület támogatója.

Ritkaságszámba megy, hogy
egy településen tíz lakosra jut
egy vállalkozás. Teskándon
1102-en laknak és 135 vál-

lalkozás van bejegyezve, melyeknek zöme mikrovállalkozásként mûködik. A településen február 10-én ebben az

évben is vendégül látták a
vállalkozókat, akik a település
intézményeinek dolgozóival,
civil szervezeteinek képviselõivel töltöttek el egy tartalmas
estét.
– A vállalkozók kapcsolatot
teremthetnek egymással, informáljuk õket a település életérõl, illetve vállalkozásuk mûködtetéséhez, pályázatokhoz
szükséges információkkal segítjük õket. A programot idén
összevontuk a sportegyesület
támogatói estjével, mivel a vállalkozók 90 százaléka a sportot
is szponzorálja. Az önkormányzatnak 2016-ban 25 millió forint iparûzési adóbevétele volt
– foglalta össze Tóth István
Jánosné polgármester, aki kö-

szöntõjében ismertette az elmúlt év történéseit, községi és
sportfejlesztéseit.
Az eseményen Vigh László
országgyûlési képviselõ kiemelte a mikro- és kisvállalkozások jelentõségét, melyek
akár helyben is tudnak munkát biztosítani. A Teskándi
KSE nevében Deák Ádám és
Tóth Bálint elnökségi tagok
ismertették az egyesület mûködését, jövõbeli elképzeléseit.
Ezt követõen Nagy András, a
Zala Megyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója az aktuális pályázatokról tartott elõadást, majd a
Kemence-házban folytatódott
a program.
Pataki Balázs

Gyerekek farsangoltak Petrikeresztúron

Vidám társaság gyûlt össze.
Február 18-án délután színes, vidám gyerek és felnõtt
társaság gyûlt össze a Petrikeresztúri Kultúrházban. A kézmûves foglalkozás keretében
álarcokat, bohóc dekorációt
készítettek a gyerekek. Majd öt
órakor megérkezett a délután
fõvendége, Borka bohóc, akivel Farsangóciába utaztak a
résztvevõk. A közel egyórás já-

ték során vonatoztak, feladatokat oldottak meg a gyerekek közös erõvel. A játékot
követõen finom farsangi fánkot kóstoltak a vendégek,
melyet a helyi asszonyok
készítettek. Meglepetésként
pedig mindenki süti-nyalókát
kapott.
A koraestét közös tánccal,
játékos feladatokkal zárták.

2

Közép-Zala

2017. február

Meghívták a vállalkozókat
Fórum Hottón

Hasznos volt a találkozó.
Vállalkozói estet tartottak
minap Hottón. Errõl beszélgettünk Vincze Ferenccel, a település polgármesterével.
– Mi volt a rendezvény
célja?
– Négy évvel ezelõtt, az új
ciklus kezdetén vetõdött fel az
ötlet, hogy egy fórum keretében tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy mire használja fel az
önkormányzat az általuk befizetett adót, hogyan gazdálkodik a falu vezetése, s természetesen kíváncsiak vagyunk az õ
véleményükre is, hiszen fontos szerepet töltenek be Hottó
életében. Most sikerült elsõ alkalommal megrendezni ezt az
összejövetelt.

– Milyen volt az érdeklõdés?
– A Hottón bejegyzett vállalkozások közel egynegyede
képviseltette magát. Elõször tájékoztattam a résztvevõket az
önkormányzat gazdálkodásáról, azokról a tényezõkrõl,
amelyek befolyásolják az õ
adófizetésüket, majd a településen zajló fejlesztésekrõl esett
szó. Megemlítettük a tavaly benyújtott vis maior pályázatunkat, amelynek köszönhetõen
az árkok, vízelvezetõ-rendszerek helyreállítása zajlik. Mint
jól gazdálkodó önkormányzat
az államtól kapott újabb 6.5
millió forint felhasználásáról is
szó esett.

– Ezt mire fordították?
– Volt árkolás, útpadka
helyreállítás, az önkormányzati
tulajdonban lévõ templom homlokzati felújítása, környékének
térkövezése, az elsõ és második világháborús emlékmû renoválása, kerítés építése, a jövõben pedig mindkét temetõben urnafalak kialakítása történik meg. A hottói vállalkozások – azon túl, hogy adót fizetnek – jelentõs támogatást
nyújtanak a falunak különbözõ
rendezvények lebonyolításában. Természetesen ezt is megköszöntük ezen az összejövetelen. Hottó egyik vállalkozása

pályázatok írásával foglalkozik,
az önkormányzat anyagait is ez
a cég készíti. Kihasználva az
alkalmat ez a kft. a fórumon
tájékoztatást adott a résztvevõ
vállalkozásoknak az aktuális
pályázati lehetõségekrõl. Arról
is szó esett, hogy nem csak a
vállalkozókra lehet számítani
Hottón. Történt ugyanis, hogy
a zalaszentmihályfai településrészen lévõ harang használhatatlan lett, ezért a testület új
beszerzésérõl döntött. Egy hottói
lakos javaslatára gyûjtés kezdõdött. Mintegy 150 ezer forint
gyûlt össze, ami jelentõs öszszeg egy 300 fõs településen.

Télûzés Babosdöbrétén
A hosszú, hideg tél után kacsingat a tavasz, de a tél számûzésében aktívan részt vettek a
farsangolók idén is Babosdöbrétén. Húshagyókedd elõtti szombat délután benépesedett a volt iskola épülete a vidám, ötletes jelmezekbe öltözött
gyermekekkel és felnõttekkel.
Megérkeztek a teli tálca sütik,
fánkok, ennivalók, innivalók.

A gyerekek vidám kis mûsorral készültek, és az evés-ivás
után útra keltek a falu utcáin,
hogy hangoskodással, zajos felvonulással elûzzék a telet.
A legötletesebb jelmezek
jutalomban részesültek.
Késõ estig tartó tánc, muzsika, karaoke vette kezdetét,
amíg csak a lábunk bírta!
B.B.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Jelmezbe öltöztek gyermekek és felnõttek.

www.zalatajkiado.hu
A legötletesebb jelmezeket jutalmazták.
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„Nem erõszak a disznótor”
Vidéken a disznóvágás szerencsére még nem megy ritkaságszámba, bár sajnos már sokkal ritkább, mint évtizedekkel
korábban volt. Az Összefogás
Nemeshetésért Alapítvány, Nemeshetés Község Önkormányzatával februárban össznépi
disznóvágást tartott, mely köré
egy kis farsangi mulatságot és
disznótoros vacsorát szervezett.
A rendezõség mindenkor
nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megõrzésére, azok továbbadására, és ha szükséges
az elfeledett szokások újjáélesztésére.
A disznóvágás egy olyan kihalóban lévõ hagyomány és
egyben túlélési technika, mely
szerves része volt az önfenntartó életmódnak. A generációkon át tökéletesített eljárások a
sertés egyre szélesebb körû
felhasználását, tárolását tették
lehetõvé.
Felismerve azt a tényt,
hogy a rendkívül értékes tudás
birtokában egyre kevesebben
vannak, a rendezvény igazán

jó kezdeményezésnek bizonyult.
A tradíciótól kissé eltérve a
sertés levágása nem hajnalban,
hanem a reggeli órákban történt, így a gyermekek is részt
tudtak venni az eseményen a
perzseléstõl kezdõdõen.
A szülõk nagy többsége
nyitott volt egy kis esettanulmányra
és
gyermekeikkel
együtt nézték amint a böllér és
szakavatott (de nem szakmabéli) segítõi dolgoznak.
Varga László, Nemeshetés
egyik méltán nagy becsben
tartott polgára különösen jó
érzékkel vonta be a kisebbeket
a munkába, régi idõk vidám
történeteivel színesítve a dolgos délelõttöt.
A falu polgármestere, Magyar Kálmán még egy fatüzelésû, kézzel hajtott perzselõt is
üzemkésszé tett a nagy napra,
mely kitartást követel használójától, de meglepõen nagy erõvel ontja magából a lángcsóvát.
Némi pálinka és a közös
munka öröme, ünnepibbé

Kemencés ulti

Össznépi disznóvágást tartottak…
emelte a hangulatot, a disznó
pedig szépen fogyatkozott a
rendfáról.
Délutánra ínyencfogásokká
alakult a jószág, szigorúan a
tradíciók mentén. Így tehát az
üstben paradicsomos káposztaleves rotyogott, a töltõ végén
pedig hosszan tekeredett a
véres és májas hurka, illetve a
kolbász. A házi pogácsák mellé
szalagos fánk is készült a
farsangi idõszakra való tekintettel. A közös sütés-fõzést gyakorlott szakácsnõ felügyelte,
így nem fordulhatott elõ a
mondásbéli helyzet, miszerint
három asszony, háromszor sózta meg az ételt.
Farsang lévén a vacsora
elõtt egy kis jelmezbemutatóra
került sor, ahol a kicsik büszkén mutatkoztak házi készítésû viseletükben. Ötletekben
itt sem volt hiány, így az építõmunkástól kezdve a bohócon
át a túrórudi jelmezig minden
elõfordult a bemutatón.
Egy kis meglepetésre is
volt erejük a szervezõknek, így

a csapat hölgy tagjai öregasszonynak öltözve mankókkal, görbebotokkal járták a táncot a vendégek között. De ha
már a „vénasszonyok” táncoltak, magukkal is ragadtak néhány vendéget és persze a
polgármestert is.
Amit a mai, a természettõl
eltávolodott gondolkodásmód
barbár öldöklésnek tart, az a nyitott szemeknek sokkal többet
mutat. Ezt az állatot ugyanis
mindenki nagy értékû ajándékként kezelte, nem hagyva egyetlen porcikáját sem kárba veszni.
A közös munka pedig új
barátságokat hozott és régieket ápolt.
Egy ilyen élmény birtokában mindenkit bátran bíztatok
arra, hogy hagyja a sovány
csirkemellet a boltok polcain
és ismerkedjen meg vagy
éppen élje át újra egy falusi
disznóvágás és a magyaros ízek
páratlan összhangját. De ahogy
a mondás is tartja: nem erõszak a disznótor...
Gellén Szilárd

KISWIRE KFT. SZENTGOTTHÁRD
Az 5 forduló során minden résztvevõ összemérhette a tudását
és szerencséjét.
Ilyen persze nem létezik,
rablóulti viszont annál inkább.
Ez év február 18-án ugyanis a
teskándi Kemence-házban zajlott le az ulti verseny. A barátságos mérkõzésre 18-an neveztek. A kártyajáték 5 fordulón keresztül tartott, melynek során
minden résztvevõ összemérhette a tudását és szerencséjét. Az
egész délutánt kitöltõ mérkõzések, a kártyák koppanása és a
folyamatos beszélgetések, a partik jó hangulatáról árulkodtak.

A gyõzelem istennõje végül
Srágli Györgyre mosolygott rá,
míg a második helyezett Kulcsár Zoltán, a harmadik Stifft
Ferenc lett. A helyiek mellett
Zalaegerszegrõl, Hévízrõl és
Lentibõl is jöttek a játékra. Ennek a kártyajátéknak a sikerét és hírességét is az bizonyítja, hogy nem csak a
környékrõl kerekedtek fel emberek azért, hogy egy jót kártyázhassanak.
t.b.

felvesz gépkezelõket, elektromos karbantartókat,
minõségellenõrt.
(mûszakpótlék, cafeteria, prémium, ingyenes busz)
Jelentkezés: eszter.szukics@kiswire.com
Telefon:06-70- 617 4792.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival Erdélyi beszámoló képeken
Felzárkózó falu

Fotó: Gedeon Tamás
A hegyoldalban pásztorok terelték a nyájat.
– A Terka fia csak közönséges alkoholista, de ez a Tóth
gyerek már drogfüggõ is…
(1998.09.02.)

Kevés a jelölt

Erdély az a hely, ahová mindenkinek érdemes egyszer
eljutni. Képeken és beszámolókon keresztül is meg lehet
ismerni, de személyesen egy
teljesen más élményt nyújtanak a hegyekkel és fenyõerdõkkel borított tájak. Tavaly
nyáron az erdélyi Hagymás- és
Csalhó-hegységben túráról tartott élménybeszámolót Szalai
Attila és Gedeon Tamás, utóbbi fotókat is készített. Õk ketten
már évek óta szerveznek nyáron gyalogtúrát és mindig tartanak róla elõadásokat is. Tavaly még velük tartott Vertetics
András és Dervalics László is.

A teskándi hallgatóság a fotókon keresztül csodálhatta
meg a túrázók által bebarangolt tájakat és a fenyõerdõkkel
borított hegyoldalakat. Csodálatos volt a rengeteg, különbözõ színekben pompázó virágok, gyógynövények látványa.
A hegységekbõl lefolyó víz néhol vízesés formájában folytatta útját. Találkoztak pásztorokkal is, akik épp terelték a
nyájat a hegyoldalban és helyi
történeteket is meséltek a túrázóknak.
A társaság idén a Felvidékre tervezi a kirándulást.
t.b.

Modern idõk

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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– Magáé az elsõ éjszaka joga, ha vállalja az újrajelölést,
polgármester úr!
(1998.09.30.)

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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

– Nyugalom Rozi! Csak a szám PH-értékét állítom helyre…
Rágógumit mégsem csócsálhatok!...
(1998.10.28.)

* 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.

5

Közép-Zala

2017. február

Jótékonysági bál Nagylengyelben Ultiverseny Tófejen
Február 11-én került megrendezésre a 2017-es jótékonysági bál Nagylengyelben az
óvoda és a Nagylengyelért
Közalapítvány közös szervezésében. Richter Jenõné, óvodavezetõ és Dömötör Béla, az
alapítvány elnöke köszöntötte
a közel 100 fõs vendégsereget.
Az ünnepi gondolatok után
szórakoztató mûsor következett, amelyben a helyi mûvészeti csoportok mellett az óvoda dolgozói és a gyermekek
szülei, valamint a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub „Future”
csoportjának fiatal növendékei is felléptek.
A mûsort vacsora követte,
majd a nyitótánccal – amelyet

szintén a társastáncklub tagjai
mutattak be – kezdetét vette a
mulatság. Az est további részében Pedro és Viki voltak a
„hangulatfelelõsök”, akik jól
végezték a dolgukat, hiszen a
legkitartóbb vendégek éjszakába nyúlóan táncoltak a nagylengyeli faluházban. A belépõés támogatói jegyek eladásából, valamint a tombola árusításából összegyûlt teljes összeget a helyi óvoda és a Nagylengyelért Közalapítvány mûködésének támogatására fordítják.
A szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult az est
sikeréhez.

Közel százan vettek részt a bálon és jól szórakoztak.

Az ultiverseny résztvevõi.
Az idén február elsõ szombatján került megrendezésre a
hagyományos ultiversenyen a
Tófeji Közösségi Házban. Igazán izgalmas partik zajlottak a
délután folyamán.
Az esemény kiötlõjével, az
ultijáték nagy szerelmesével is
beszélgettem. Id. Bertók László elmondta, hogy még 10
évvel ezelõtt az õ felvetésére
rendezték meg az elsõ ilyen
versenyt Tófejen. Akkoriban
egy újságban figyelt fel hasonló jellegû eseményre és eszébe
jutott, hogy mivel a településen is sokan szeretnek ultizni, így Tófejen is meg kellene
szervezni egy ilyen programot.
Mivel Laci bácsinak február
7-én van a születésnapja, így
Lakatos György, a közösségi
ház vezetõje mindig ehhez a
naphoz igazítja az ultiverseny
idõpontját, azaz minden év
februárjának elsõ szombatján
zajlanak a partik.
Az ötletgazda elmesélte,
hogy a 10 év alatt kisebb-nagyobb sikerekkel mûködött a

rendezvény. Sajnos egyre kevesebb a jelentkezõ. Inkább az
idõsebb korosztály ismeri és
gyakorolja a játékot. A kezdetekben nagyon izgult, hogy
sikeres legyen az esemény. Laci bácsi szerint ha csak 10-12
ember is jön össze a versenyekre, akkor is megéri a fáradságot, mivel érzi, hogy tesz
és továbbra is tenni akar a
közösségért. Ahogy õ fogalmaz: „Ez az én gyerekem.”
Az idén a versenyzõk 3 fordulóban mérkõztek meg egymással. Különösen izgalmasra
sikeredett a verseny, mivel az
utolsó pillanatig nyílt volt a
küzdelem a dobogós helyekért. A nap aztán mégis az
elmúlt két évhez hasonlóan zárult, hiszen a baktüttösi Kaposvári István nyert, így az
esemény történetében már
másodszor vitte haza véglegesen a vándorserleget a gyõztes. A dobogó második fokára
Kiss Béla, míg a harmadikra
Mátay Károly állhatott.
Fitos Veronika

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

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
00
00
Ebédszünet: 11 -12
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Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central
Europe Program keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.
A jövõbeli terveket illetõen korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttmûködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt jelentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.
A lengyelországi Wroclaw- kifejtett lobbi tevékenység az
ban tartotta soros ülését a európai intézmények és kornapokban a Baltikumot és az mányzati, illetve regionális
Adriai-tengert összekötõ euró- döntéshozók irányába, melyet
pai tranzitút fejlesztése érde- a Zalaegerszegen mûködõ
kében alakult Közép-Európai Stratégiai Központ által kidolKözlekedési Folyosó Korlátolt gozott tanulmányok, SWOT
Felelõsségû Európai Területi elemzések támasztanak alá.
Társulás (KEKF ETT) közgyûlése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.
A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelõként
résztvevõ Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerzõdésének aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjából is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetõség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.
A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fejlõdésének elõmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában mûködõ Stratégiai Központra. A szervezeti egység
fenntartásához a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mûködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
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Gyógytorna Kisbucsán
A hát- és derékfájdalom a
lakosság egyre nagyobb részét
érinti. A tizennyolc év felettiek
80-90 százaléka élete valamely
szakaszában legalább egyszer
szembesül olyan, legalább egy
hétig tartó hát- vagy derékfájdalommal, mely mindennapi életét jelentõsen akadályozza. A tünetek hátterében számtalan ok, betegség rejtõzhet,
többek között a megfelelõ
izomegyensúly felbomlása, gerincsérv, a porckorong degeneratív elváltozásai, és még sorolhatnánk. Ezek kialakulásában fõként a helytelen testtartás, az ülõmunka és a mozgásszegény életmód játszik fõ
szerepet.
A reumatológiai és ortopédiai szakrendelések tele vannak az ülõ életmód áldozataival. A hát- és derékfájdalom
mellett csípõ- és térdízületi,
váll- és könyökízületi fájdalmakat is hozhat a kényelmes
életmód, és az idõ.

Csak magunkon múlik,
hogy egészségünk érdekében
teszünk-e valamit. Nagyon fontos, hogy az ülõmunkát végzõk
munka közben rendszeres idõközönként tartsanak szünetet,
mozgassák át izmaikat, ízületeiket. Továbbá mindannyiunk
számára nélkülözhetetlen lenne, hogy munka mellett szakítsunk idõt a sportolásra is.
Ezen nem az edzõtermi bérlet
értendõ, hanem például ne
autóval menjünk a munkahelyre, a gyerekért az iskolába,
hanem sétáljunk. A vasárnap
délutánt ne lustálkodással, hanem kirándulással töltsük.
A kisbucsai asszonyok ezen
túl még szakértõ vezetéssel
minden pénteken preventív
(megelõzõ) jellegû gyógytornán is részt vehetnek. Borsos
Zsófia diplomás gyógytornászfizioterapeuta
irányításával
végzik a tornát. ,,Két kéz a fej
alatt, derekat leszorítjuk, lapockákat zárjuk, két láb talpon,

Minden pénteken van torna.
hasat behúzzuk, sarkakat leszorítjuk, farizmokat megfeszítjük, jobb oldallal megnyújtózunk” – hangoznak a vezényszavak majdnem egy órán keresztül. Fõként a törzsstabilizáló izmokat, illetve a helytelen testtartás következtében
túlnyúlt izmokat erõsítik, a
kötötté, feszessé vált izomcsoportokat nyújtják, lazítják. A

gyakorlatok az egész mozgásszervrendszerre kiterjednek,
átmozgatják a gerincet, a nyakvállövi területet, valamint a
csípõ- és térdízületeket is.
Mottó: „Amit nem mozgatsz, az elõbb - utóbb mozgásképtelenné válik!”
Jó egészséget és fájdalommentes életet kívánunk mindenkinek!

Kisbabák támogatása Petrikeresztúron
Egy baba érkezése ajándék a
családban, azonban tagadhatatlan, hogy nagyon sok plusz
költséget is jelent. Ezért az önkormányzat a finn „babadoboz” példájára az idei évtõl
minden család számára ajándékcsomagot állít össze és
visznek el a képviselõk személyesen az érintett családoknak.
A csomagban nagyon sok
minden található: kis takaró,
textil pelenka, játék, kis ruhácskák, tisztálkodó szerek,
egy kis finomság a mamának.
És nem utolsó sorban egy bekeretezett oklevél a babának,
melyben Petrikeresztúri Polgárrá fogadják.
A falu polgármestere a szülõkkel és a kis Barnabással.
Minden közösség, település jövõjét az új generációk
léte alapozza meg. Tudja ezt
Petrikeresztúr Község Önkormányzata is, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a településen a gyerekekre, fiatalokra.
Az iskolásokat iskolakezdési
támogatással, a fõiskolásokategyetemistákat Bursa Hungarica Ösztöndíjjal motiválják. Az
ovisoknak névre szóló hátizsákokat készítettnek és évrõl
évre egyre több programmal

várják ingyenesen a családokat.
A sorból nem maradhatnak
ki a kisbabák sem. A képviselõtestület az idei évben a korábbi húszezer forintos szülési
támogatást negyvenezer forintra emelte, melyet minden
helyi család megkap, akinek
babája születik.
Borvári Lili polgármester
asszony elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartják a kisbabás családok támogatását.

– Személyes kötõdésünk
lesz a családokkal, akik érzik,
hogy fontosak nekünk és mi is
nagyon örülünk, hogy bõvült
családjuk és kisbaba érkezett a
falunkba. Szerettünk volna egy
olyan személyes gesztust tenni
a gyereket vállaló családok felé, melybõl érzik, hogy közösségünk valóban számít a jövõ
generációjára – mondta el a
falu polgármestere.
A képen az elsõ ajándékcsomag átadását láthatják, a
falu legfiatalabb kis polgára
Takács Barnabás, aki február
1-én született. Szeretetben,
egészségben gazdag életet kívánunk neki és családjának is!

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala
Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Jótékonysági bál Petrikeresztúron
2016. novemberében egy
vasárnapi délután nem szokványosan telt Petrikeresztúron.
Amikor a falu lakói a megérdemelt vasárnapi ebéd után
épp pihenni készültek a díványokon, a meghitt délutánt a
tûzoltóautók szirénázása törte
meg. A falu gyõrfiszegi részében ütötte fel fejét a tûz és
jóformán pillanatok alatt lett
martalékává egy régi vályogház. A házban egy fiatalember,
Nagy Róbert lakott, szerencsére neki és senki másnak nem
lett baja a tûzben. Azonban
mindene odaveszett. A házon
biztosítás nem volt, s nem is
Robi tulajdona.
A Zalaegerszegrõl, Lentibõl
érkezett tûzoltók – bár mindent megtettek – a házból és a
bent található tárgyakból szinte semmit nem tudtak megmenteni. A ház életveszélyessé, lakhatatlanná vált.
A falu nagyon jól vizsgázott
összetartásból, mert pillanatok
alatt ruhákat, tartós élelmiszert, cipõket, ágynemûket adtak össze. Egy kedves szomszéd család pedig felajánlotta

pillanatnyilag lakatlan házát
Robinak, amíg megoldódnak
lakáskörülményei.
A település önkormányzata
és a Magyar Vöröskereszt helyi
szervezetének aktivistái szervezni, dolgozni kezdtek és
2017. január 14-én estére jótékonysági bált rendeztek a Petrikeresztúr Kultúrházban. A
bálon színvonalas mûsorral,
finom vacsorával várták a bálozókat. A fergeteges hangulatról Pedró és Viki gondoskodott.
A bált megelõzõ gyûjtésbõl, a báli bevételekbõl, a tombolából származó nyereségbõl és önkormányzati támogatásból összességében közel
750.000 Ft gyûlt össze. A szervezõk fõ célja a lakhatás megoldása volt. Az igazán szép
összeg azonban a település
ingatlanárait figyelembe véve
nem elegendõ. Ezért a tervek
arról szóltak, hogy egy „hegyiingatlant” vásárolnak.
A faluban található egy jelenleg elhagyott ház, melynek
német tulajdonosát megkeresték és õ elmondta, hogy az

Farsang a baktüttösi klubban

összegyûlt összegért eladja a
házat.
Így a következõ hetek a
vásárlásról szólnak, a külföldi
tulajdonos személye kicsit
megnehezíti az ügyintézést. Az
ingatlan Petrikeresztúr Község
tulajdonába kerül és azt egy
polgárjogi szerzõdéssel ingyenesen haláláig Nagy Róbert
használhatja. Az átírással kapcsolatos költségeket, a kisebb
felújítási munkákat, víz visszaszerelését az önkormányzat fedezi, mivel ezekre a jelenleg

közmunkásként dolgozó károsultnak nem lenne módja.
Az önkormányzat és az
összes szervezõ bízik benne,
hogy a település lakóinak felajánlásával megvalósuló lakhatás igazán sok örömet jelent
majd a megsegítettnek, biztonságot a tudat, hogy mindig van
hová haza menni.
Szeretnének köszönetet
mondani mindenkinek, aki
bármilyen módon segítette Nagy
Róbert lakhatási körülményeinek megoldását.

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
Maszkázásra kevesen vállalkoztak.
A finom farsangi fánk sem
Gál Lászlóné klubvezetõ
számolt be a Baktüttösi Idõsek maradhatott el, melyet a klub
Klubja februári farsangjáról. A dolgozói nagy szeretettel sühónap végén vidám délután- töttek a klubtagok részére,
ra jöttek össze a tagok. Bár akik finom süteményekkel érmaszkázásra kevesen vállalkoz- keztek a rendezvényre. Az altak, a jelmezek annál látvá- kalom apropójából tombola is
nyosabbak, humorosabbak vol- volt és mindenki nyert valami
tak, mindenki arcára mosolyt kis apróságot.
Fitos Veronika
csaltak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fánkozó asszonyok Pusztaedericsen
Február 5-én, szombaton a
Pusztaedericsi Idõsek Klubja,
kiegészülve pár baktüttösi taggal lelkesen indult neki a Nagykanizsai Fánk Fesztiválnak,
hogy kipróbálják magukat.
A csapat laza, pihenõs és
kikapcsolódós napra készült.
Ez közel sem így alakult, mivel
a helyben dagasztott és frissen sült fánkok nagyon hamar
fogytak. A forró olajból kivéve,
szinte az asztalhoz sem ért az
édesség, úgy kapkodták a vásárlók. A résztvevõk 30 kg lisztet dolgoztak fel folyamatos
munkában.
Gál Lászlóné polgármester
asszony azt is elmondta, hogy
volt vendég, aki négyszer-öt-

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

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Éva titka…

Jó étvágyat!...
ször is visszatért a finomságért. A rendezvényen mindenki
jól érezte magát, kellemes volt

Az akció a megjelenéstõl március 20-ig érvényes!

Elérhetõségeink:
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a mûsor és szebbnél szebb fánkok készültek.
F.V.

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák álmaik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeretnék. Azonban a megvalósítás módjában már nem értenek egyet.
Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasztalatai vannak. Eddig, ha megbízott egy szakembert, utólag mindig kiderült, mit kellett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett elrontva. A szakember a munka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és ettõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:
– Csak én tudom a legjobban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy milyen anyagból, milyen megoldásokkal, milyen méretekkel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.
Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megoldani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megoldást, az ötletet és a kreativitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:
– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Télûzõ farsangolás Böde fõutcáján…
A farsangot a mulatozás, a
lakomák, a vidámság, az életöröm, a szórakozás, a bolondozás, a tánc, s a bálok jellemzik, azaz az önfeledt ünneplés
a húsvéti böjt elõtt. Bödébe
elérkezett a farsangi mulatság
ideje. Február 18-án, szombaton délután kezdõdött a készülõdés a faluházban. Voltak,
akik a termet díszítették,
voltak, akik az esti mulatsághoz a zenei eszközöket szerelték össze.
Mindeközben a konyhából
már kiszûrõdõ hangok és illatok jelezték, hogy ott is készül valami. Nem is készülhetett más, mint a farsang nélkülözhetetlen kelléke, a farsangi fánk. Falunkban már ha-

gyománnyá vált, hogy minden
évben elkészítik a szalagos fánkot, a gyerekek legnagyobb
örömére. Idén is nagy sikert
aratott az isteni csemege.
Sorra érkeztek a jelmezesek a faluházba. Az álarcosok között találkozhattunk
Batmannel, Elzával a Jégvarázsból, tigrissel és kalózzal is.
Amikor a sok jelmezes készen
állt, kezdetét vette a felvonulás. Fõszereplõje nem volt
más, mint a csinos kiszebáb.
Hangos énekléssel elûzték a
telet egy jó idõre. A felvonulás
végeztével elégették a kiszebábot.
Elkezdõdött a táncmulatság, melyben együtt bulizott az
összes maskarás.

„Itt a farsang, haja-huj”
Február utolsó péntekén
farsangi mulatság zajlott a nagylengyeli faluházban.
A bolondos maskarások között felismerhetõek voltak a helyi óvoda munkatársai és az ovisok, a Candy Girls táncos lábú
lányai, a Nagylengyeli Dalárda
tagjai, valamint a faluház dolgozói is.
Az óvodások vidám jelmezekben adták elõ farsangi mondókáikat és dalaikat, a Candy
Girls pedig úgy járta a táncot a
színpadon, mint „kilenc kicsi
néger”. A lányokat a helyi Dalárda követte, tagjai gyermekda-

lokat énekeltek, tréfás háttérbe
helyezve azokat, hiszen a tagok kis óvodásnak öltözve szórakoztak és szórakoztattak.
A konyhában egész délután
különleges fánkok formálódtak a szorgos kezek alatt: a
klasszikus „szalagos” mellett készült színes cukorkákkal díszített „amerikai” és csöröge (vagy
forgácsfánk) is, valamint burgonyás-sajtos finomságot is
kóstolhattak a farsangolók.
Remélve, hogy a télûzés eléri
a célját: kellemes, napsütéses tavaszt kívánunk mindenkinek!
S.V.

A konyhában készült a fánk, a faluház elé pedig megérkeztek
a jelmezesek a kiszebábbal.

www.zalatajkiado.hu
Vidám mulatság zajlott Nagylengyelben.
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Közeleg a határidõ Három ember élete
Közeleg a határidõ, ameddig a korlátolt felelõsségû
társaságoknak törzstõkéjüket
hárommillió forintra ki kell
egészíteniük, vagy a társaság
megszûnésérõl, esetleg átalakulásáról dönteniük kell.
A Polgári Törvénykönyv
hatályba léptetésérõl szóló
2013. évi CLXXVII. törvény
(Ptké.) 13. § (2) bekezdése
kötelezõvé teszi a törzstõke felemelését legalább hárommillió Ft-ra azoknak a korlátolt
felelõsségû társaságoknak, amelyeknek a törzstõkéje nem éri
el ezt az összeget.
Azokat a változásbejegyzési
kérelmeket, amelyek kizárólag
a törzstõke emelés bejegyeztetésére irányulnak illeték és
közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra, jogi
képviselõ közremûködésével,
elektronikus úton.
A cégformára elõírt kötelezõ módosítás végsõ törvényi
határideje 2017. március 15.
Eddig az idõpontig kell felemelni a törzstõkét, és legkésõbb 2017. április 14-ig kell a
változás-bejegyzési
kérelmet
elõterjeszteni az illetékes cégbíróságon.
Ha a társaság az átalakulásáról dönt, úgy a kérelmet

2017. május 14-ig kell elõterjeszteni.
A Zalaegerszegi Törvényszék illetékességi területén
1075 olyan korlátolt felelõsségû társaság mûködik, amelynek törzstõkéje nem éri el a
3.000.000 Ft-ot. A több mint
1000 cég közül mintegy háromszázzal szemben megszüntetési eljárás – végelszámolás,
felszámolás, kényszertörlési eljárás – van folyamatban. Rájuk
nem vonatkozik a kötelezõ tõkeemelés. Azonban ha a végelszámolás vagy a felszámolás
úgy fejezõdik be, hogy a cég
mégis fennmarad, akkor azonnal életbe lép velük szemben
is a tõkeemelési kötelezettség.
A tõkeemelésre kötelezett
társaságoknak célszerû minél
elõbb jogi képviselõhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyzõ)
fordulniuk, hogy idõben benyújthassák változás-bejegyzési
kérelmüket.
Azok ellen a korlátolt felelõsségû társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi
elõírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást fognak kezdeményezni. Az eljárásban kiszabott bírság összege
több millió forintot is elérhet.
Forrás:
Zalaegerszegi Törvényszék

Március 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet elõterjeszteni
az illetékes cégbíróságon.

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu

Idén huszonnyolcan adtak vért.
A Magyar Vöröskereszt sokat tesz azért, hogy minél több
véradó legyen. A véradás szervezõk egyik szlogenje szerint:
Adj vért és ments meg három
embert! A plakátokon is ránk
köszönõ mondat arra utal, hogy
egy véradással legalább három
embernek lehet segíteni.
Február 16-án véradás volt
a Kemence-házban Teskándon. A mostani alkalommal 28
ember jelentkezett eme nemes
feladatra. Bár ez a létszám
némileg elmaradt a szokásos
részvételi aránytól, de ez betudható a téli influenza járványnak. Szerencsére a mostani alkalommal is akadt azonban olyan személy, aki most
volt elõször vért adni. Remélhetõleg belõle is rendszeres

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

véradó lesz. Teskándon ezúttal
is sokan voltak azok, akik már
40 vagy több alkalommal
adtak vért, sõt a legtöbbet adó
már 82-szer nyújtotta a kezét.
Mint azt a szervezõktõl megtudtuk, legközelebb augusztus
vége felé várják a Kemenceházba a véradókat. Ezúttal retro szellemben, sörrel és virslivel „díjazzák” a véradáson megjelenõket. Ezzel az alkalommal
is szeretnék népszerûsíteni a
véradást, mivel az köztudott,
hogy egyre kevesebb a donor.
t.b.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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
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FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN 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!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

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

AKCIÓ!

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!

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 • www.ingatlanhirdeto.com

,
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Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.

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!

www.zalatajkiado.hu

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,
mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Lubics Szilvia
Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a
Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

