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Drónfelvételek készültek Teskándról
Rendhagyó, látványos programra várták Teskánd lakóit az
önkormányzat és az Óbudai
Egyetem munkatársai július
20-án, csütörtökön. A Kemence-ház udvaráról szállt fel Magyarország – a reptetést kísérõ
elõadáson elhangzottak szerint – második legnagyobb drónja. Ennél nagyobb teljesítményûvel csak a NAV rendelkezik… A különleges repülõ alkalmatosság szénszálas szerkezetû, azaz könnyebb és erõsebb az acélnál. Az önsúlya

alig 7 kilogramm, ám kamerákkal, tûzoltóberendezéssel, életmentõ csomaggal vagy más
hasznos teherrel felszerelve
akár 10 kilogrammig lehet terhelni – tudtuk meg Õszi
Arnold tanársegédtõl.
Kovács Tibor tanszékvezetõ, egyetemi docens hozzáfûzte, hogy a hétmillió forint értékû szerkezetet 250 kw – a régies mértékegységre átszámítva 335 lóerõ – teljesítmény
emeli a magasba. Képi összeköttetés 250 méterig tartható

Felemelkedik a drón a Kemence-ház udvaráról.
a drónnal, a repüléshez szükséges irányító rádióhullámok
hatósugara pedig 1000 méter.
A drón helyzetét a rádiótávirányítás mellett GPS antenna pontosítja, tehát korrigálja

az esetleges széllökéseket. Akár
50 km/órás szél ellenében is
képes a pozícióját tartani. A
szerkezet irányítható manuálisan, és elõre rögzített GPS
(Folytatás a 2. oldalon)

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Ezúttal nem fogott ki rajtuk a vihar
Ultiversenyt is rendeztek a teskándi falunapon

A legapróbbak is találtak nekik tetszõ programot a teskándi
falunapon.
Minden évben újdonsággal
lepik meg a résztvevõket a teskándi falunapi program szervezõi. Ezúttal az ultiverseny került a hagyományosan bõséges
programválasztékba, tudtuk meg
Tóth István Jánosné polgármestertõl, aki hozzáfûzte: attól
is más az idei falunap, hogy a
tavalyi program jelentõs részét
elmosta az esõ. Az ideit is kós-

tolgatta a vihar széle, de szerencsére a néhány csepp esõ
nem zavarta meg a jókedvet.
A háromnapos programsort ezúttal is a péntek esti bál
vezette fel, július 14-én a Fáraó
együttes zenéjére bulizhattak
a fiatalok. Szombaton már reggeltõl rotyogtak a tájjellegû étkek a fõzõverseny hat csapatának kondérjaiban. Ezúttal

ugyanis kifejezetten göcseji
ételek: bográcsgulyás, a babos
káposzta, aszalt szilvás fehérboros káposztás hús, vargányás rizottóval kínált zalai finom falatok és egyebek versengtek egymással – ha élhetünk némi képzavarral. A fõzõverseny mellett jól megfért a
birkapörkölt is, amelyet az
Egyed István egyéni gazdálkodó által a falu javára adományozott birkából rittyentett
Tóth István Jánosné polgármester csapata. A lengedezõ
szélben tûzcsiholással küzdõ
kis közösség a versenybõl is
kivette a részét, csülkös gombás sertéspörkölt illatozott a
másik bográcsban.
Szombaton délelõtt a hagyományos programpontok:
az off-road, a kispályás labdarúgótorna, az airfsoft kedvelõi
küzdhettek meg az elemekkel és egymással, három órától
pedig az elõadóké volt a terep
a nagysátor színpadán. A
kulturális kínálatban többek
közt Merics Niki slágerei, a
Maxima életmódklub, a he-

lyi ovisok , az Igazgyöngy
Hagyományõrzõ Egyesület és
a Szélrózsa Néptánckör nyújtott szórakozást a nagyszámú
nézõseregnek. Sztárvendéget
is ünnepelhetett a közönség:
szombaton Szandit, vasárnap
Lagzi Lajcsit hallhatták a
vendégek.
A falunapot megtisztelte jelenlétével Vigh László országgyûlési képviselõ is, aki Tóth
István Jánosné polgármesterrel adta át a versenyek díjait a
gyõzteseknek és helyezetteknek.
Az évtizedek óta az önkormányzat, a helyi civil szervezetek – a Teskánd Községi
Sport Egyesület és a Teskándért Egyesület – és a helyi vállalkozók közös szervezésében
megtartott falunap szintén hagyományos programpontja a
Németh István emlékére megrendezett Technoroll Kupa,
amelynek során ezúttal négy
csapat: Vasvár, Lukácsháza,
Csács-Nemesapáti és Teskánd
mérkõzött meg egymással a zárónapon.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

Drónfelvételek készültek Teskándról
(Folytatás az 1. oldalról)
koordinátákkal is meghatározható a röppályája. A felszerelhetõ kamerákat a dróntól függetlenül is lehet irányítani. A
kamerák megkívánt pontos
helyzetben tartását – például a
szél okozta billegés ellenében
– stabilizátor is segíti.
Az efféle szerkezetek különféle kutatások során alkalmazhatók, így többek közt
régészet, mezõgazdaság, térképészet… Például árvízvédelem során hõkamerás kép értékelésével
megállapítható,
hogy a rézsûfal átázott-e avagy
sem. Ugyancsak hõkamerával
mérhetõ, hogy a távvezetékek
mely szakasza öregedett el és
érett meg a cserére, így
tervezhetõvé válik a vezetékcsere.
A teskándi bemutatón nagy
felbontású, full HD színes kamerával és hõkamerával szerelték fel a drónt, ugyanis a

repülésnek praktikus céljai is
voltak.
Tóth István Jánosné polgármester lapunknak elmondta, hogy két célt is szolgált a
bemutató.
– Mivel tudomást szereztünk ennek a sokféle célra alkalmas szerkezetnek a létezésérõl, arra gondoltunk, hogy
ismeretterjesztõ rendezvényen
mutatjuk be az embereknek,
hogy mi mindenre alkalmas
egy ilyen drón. Másik célunk
az, hogy a készülõ felvételeket
feltöltjük a település honlapjára, így Teskándot bárki felülnézetbõl is megszemlélheti.
A nap során felvételek készültek a Kemence-házról és
környékérõl, a sportpályáról, a
kerékpárútról, a Szent Ilona
kápolna tájékáról is. A látványelemek így jó értelemben vett
településmarketing célokat is
szolgálnak.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

A színpadon Vigh László országgyûlési képviselõ és Tóth
István Jánosné polgármester társaságában az ultibajnokság
díjazottjai.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
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Ebédszünet: 11 -12
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Petrikeresztúri gyerekek az Õrségben
Elég bátor vagy egy
„ott alvós táborhoz”? –
tették fel a kérdést egymásnak a petrikeresztúri gyerekek tavasszal.
35 gyerek döntött úgy,
hogy a nyár egyik legmelegebb hetét, július
17- 22-ig, az Õrségben
tölti a Tuttu Mikka Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesülettel.
Õrimagyarósdon millió élmény várt a gyerekekre, fiatalokra. Az
egyesület vezetõi elmondták: a céljuk az volt, hogy
olyan gazdag programot kínáljanak a gyerekeknek, melyre egész évben jó lesz visszaemlékezni, amikor nehéz iskolai helyzetbe kerülnek.
A táborban az élménypedagógia módszertanával „oktatták” a gyerekeket, fiatalokat a stresszkezelési
technikákra, sportra, kézmûvességre, néphagyományokra.
Számtalan új kézmûves
technikát ismerhettek meg a
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résztvevõk: bõröztek, pirográfoztak, korongoztak, festettek,
szalvétatechnikát gyakoroltak,
követ festettek, karkötõket készítettek. Minden napra akadt

Az akció a megjelenéstõl augusztus 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

valamilyen alkotási lehetõség,
mely kreativitásukat fejlesztette.
Minden nap sportoltak is,
kirándultak, ügyességi felada-

tokat teljesítettek, kötélre
másztak, hullahoppoztak. Az
ismeretszerzésre is hangsúlyt
fektettek a szervezõk, éjjel
csillagvizsgálóba látogatott a
csoport, ahol professzionális
vezetõ segítségével ismerkedtek az égbolt és az univerzum
rejtelmeivel.
Az Õrség látnivalóit megnézték, a résztvevõk buszos
kirándulás keretében jártak
Õriszentpéteren, Velemérben,
a Fazekas Házban, Pityerszeren, a falumúzeumban.
A lovak szerelmesei megismerkedtek a lovaglással, lehetõség volt kocsikázni is
egyik este. A magyar néphagyományok, az õrségi értékek
feltárása is célja volt a tábornak, ezért íjászkodtak a gyerekek, kürtöskalácsot sütöttek
szakvezetõvel.
A tábor utolsó napjára a
gyerekek hozzátartozóit is várták családi napra, ahol együtt
játszottak gyerekek és felnõttek. Tréninges feladatokat teljesítettek, ismerkedési játékokat játszottak. Minden gyerek
ajándékokat kapott: strandtörölközõt, bögrét, közös fotót
keretben, tollat. A legnagyobb
sikert a számháború aratta,
ahol gyerekek és szülõk együtt
küzdöttek a családi napon.
A családokat is megvendégelték egy finom kétfogásos
ebédre a szervezõk. A tábor, a
napi ötszöri étkezés, a szállás
és minden program a petrikeresztúri gyerekeknek teljesen
ingyenes volt. Az EFOP-1.3.516-2016-00928 azonosító számú „Társadalmi szerepvállalás
erõsítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében” címû pályázat a Széchenyi 2020 Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.

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
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* Múltidézés Flam rajzaival Amerikai önkéntes Pusztaedericsen
A terrorizmus kezdetei

– Ha nem emelitek elsején a zsebpénzemet, megnézhetitek
a bizonyítványomat!
(2000.06.01.)

Ésszerûsítés…

– Nyithatnánk egy talponállót a könyvtár helyén, és rögtön
visszajönne az átmeneti segély…
(2000.07.13.)

Ágyracionalizálás a kórházakban

– Aztán ha jönnek a górék a minisztériumból, Aranka néni is
gyorsan beugrik egy üres ágyba!
(2000.09.21.)

– immár sokadszor…

Felipe Ranjo (guggolva) a tanítványok körében.
Idén 8. alkalommal fogadtunk amerikai önkéntest Pusztaedericsen. Most is nagy érdeklõdés kísérte a foglalkozásokat, melyek játékosan kínáltak lehetõséget az angol nyelv
megismerésében, megszerettetésében. Felipe Ranjo – aki
Philadelphiából érkezett – nagy
szeretettel és odaadással készült a foglalkozásokra. Három
csoportba osztva foglalkozott
a közel 40 gyermekkel – fiatallal, akik három hetet próbáltak
a nyarukból nem csak kellemesen, de hasznosan is eltölteni.
Apró tudományok kerültek
a gyermekek fejébe... Talán
most nem is gondolják, de késõbbi tanulmányaik során hasznukra válik. Mindamellett számtalan élmény, játék, naponta
uzsonna és szörp várta a
gyerekeket. Sokan hoztak anyagi áldozatot és önzetlen segítséget, hogy a program Pusztaedericsen ebben az évben is
sikeresen bonyolódjon. Köszönet Tófej és Baktüttös önkormányzatának a szállításban való segítségnyújtásért. Köszönet a Kincskeresõ Általános
Iskola igazgatójának a segítõ
munkatárs rendelkezésére bocsátásában. ...és Verának, Andinak a szeretetteljes és türelmes közremûködésért, Rebekának és Zsófinak a szakszerû
tolmácsolásért és mindenne-

mû közremûködésért. Köszönet mindenkinek, aki bármivel
is hozzájárult, hogy idén is kellemes és hasznos 3 hetet tudhatunk magunk mögött és
hogy jóhírünket akár Philadelphiáig is elviszik ... ebben
az évben is. Köszönet a gyermekeknek a kitartásért…, biztosan megérte. Sokat segített a
hétvégi programokban Fatérné, Viki és Menyhárt Laci –
mindketten képviselõk – a hétvégekre szervezett és bonyolított programban, melyek nem
csak Felipének, de a helyi
gyermekeknek is értékes és
kellemes idõtöltést jelentett.
Így indultak útnak az Õrségbe,
a Balatonra, „megostromolták”
a Szigligeti-várat, hajókáztak a
Balatonon a legszorgalmasabb
angolra járó edericsi gyerekekkel és segítõkkel.
Volt villámlátogatás Lendvahegyen, vacsora Lentiben, a
Don Quijote étteremben, igazi
lendvai Dervisi fagyi. Az utolsó
együtt töltött délután hatalmas
vizicsatával telt, 600 megtöltött vizibombával és egy kis
slagozással. Külön elismerés
illeti mindazokat, akik ezeket
megtöltötték. Volt 50 hamburger Lennerné Varga Rita jóvoltából és közremûködésével,
sok-sok nevetés, sikoly és vidámság, könnyes és szeretetteljes búcsú... Köszönjük,
Felipe!

* 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.
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Eseménydús nagylengyeli július
Hetedik éve szerveznek a
gellénházi dr. Papp Simon
Általános Iskolával karöltve
napközis tábort Nagylengyelben. A nagy népszerûségnek
örvendõ programon évek óta
30 fõ feletti a gyerekek száma,
ami a felnõttek figyelmét próbára tevõ, de egyben örömteli
létszám is. Idén július második
hetét töltötték a településen az
iskolások, akik a kézmûveskedés és az angol nyelvi foglalkozások mellett részt vettek
mandalafestésen, az életkoruknak megfelelõ, izgalmas és
tanulságos bírósági elõadást
hallgattak meg, sportvetélkedõn és ügyességi játékokon
tették próbára tudásukat. A
gyerekek óriási lelkesedéssel
várták a Göcsej Kutya Klub
agility bemutatóját, ami nem is
okozott nekik csalódást. A
klub tagjai és a kutyusok türelmesen viselték a helyi óvodásokkal kiegészült gyereksereg közelségét. Az értelmes és
ügyes négylábúak kiválóan teljesítettek az akadálypályán,
amiért jutalomfalatokat és rengeteg simogatást kaptak. Az
origami, a kavicsfestés és a
Kahoot! nevû interaktív játék
is nagy sikert aratott a gyerekek körében. A hét kirándulással ért véget, a táborozó csapat Gombosszegen járt. A szabadtéri játékok mellett rövid
kirándulást is tettek a faluban,
ahol a helyi lovasoktatásba is
bepillanthattak. Az önkormányzat dolgozói, a pedagógusok és a közremûködõk
minden évben igyekeznek tartalmas programokat kínálni a
táborozóknak, ami úgy tûnik
az idén is sikerült, hiszen a
gyerekek azt kívánták, hogy

bárcsak tovább tartana tábor,
és ezzel együtt a nyár is.
A nyári napközis tábort
követõ héten, „Erdészet-vadászat Göcsejben” címmel tematikus délutánt tartottak Nagylengyelben, a II. Göcseji Dombérozó programsorozatához
kapcsolódva. A szervezõk Zala
kincsét, az erdõt és annak
élõvilágát szerették volna közelebb hozni a szélesebb közönséghez. Kora délután a
Zalaerdõ Zrt. munkatársainak
közremûködésével gyermekprogrammal várták az érdeklõdõket. A helybeli és a Kárpátmedence magyarok által lakott
térségeibõl érekezett, a megyeszékhelyen táborozó gyerekek
fajátékok, kvízek és interaktív
foglalkoztatók segítségével ismerkedhettek a zalai erdõk
flórájával és faunájával. A faluház nagytermében berendezett, nagylengyeli vadászok
gyûjteményébõl válogatott, ritka kincseket bemutató trófeakiállítás hivatalos megnyitójára
is sor került, ahol Scheiber Ildikó polgármester köszöntötte a
vendégeket. A programot elõadások színesítették, ahol ismert szakemberek osztották
meg tudásukat és tapasztalataikat. Szakács László erdõkutatásain alapuló könyvét
mutatta be, a hiánypótló kötet
a szerzõ felajánlásának köszönhetõen már a helyi könyvtárban is elérhetõ. A Bedõ Albert-díjas vadász többek között
a nagylengyeli erdõk múltjáról
és jelenérõl beszélt. Szélessy
György életmûdíjas erdész a
körülöttünk lévõ élõvilágról
adott képet, elõadása nem
csak a szakembereknek, hanem a témában kevésbé jártas

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,
vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,
meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!
• Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek
nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ
gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

,
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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

C AS

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük
meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

Hetedik alkalommal szervezték meg a napközis tábort.

A Romono Glaszo elõadása.
hallgatók számára is érdekességekkel szolgált. A program
zárásaként a népes vendégsereg stílszerûen, természetközelben fogyasztotta el a kifejezetten erre az alkalomra készített vadvacsorát.
Ugyancsak a „Dombérozó”
keretében, július 22-én szórakoztató mûsort rendeztek a
településen, a program a Táncra-Forgó nevet kapta. A szervezõk szándéka az volt, hogy az
érdeklõdõknek megmutassák,
hogy a különbözõ zenei- és
táncstílusok jól megférnek
egymás mellett. Legyen az rock
vagy népzene, egy idegen kultúra tánca, modern vagy társastánc, érdemes mindegyikre
nyitottnak lenni. A színes forgatagban felléptek a zalaegerszegi Gála Társastáncklub
Egyesület táncosai, akik vérpezsdítõ latin táncokat mutattak be. A lenti Kelta Álom Ír
Sztepp Tánccsoport változatos
formában adta elõ a hagyományos ír sztepptáncokat, a
mondern táncot pedig a nagylengyeli Candy Girls és a Tini
Girls csapata képviselte. A Ro-

mano Glaszo - Emberi Hang
népzenei együttes által elõadott dalok magyar, spanyol,
cigány és beás nyelven szólaltak meg, majd a csapat táncházba invitálta a vendégeket. A
helyi és a környezõ települések zenészeibõl álló rockbanda, a BistRock elsõsorban ismert rockdalok feldolgozásaival örvendeztette meg a közönséget. Az est sztárvendége
a Kutyakölykök formáció volt,
a géppuskalábú urak ezúttal
sem okoztak csalódást és szórakoztató produkciót mutattak
be. A program kísérõelemei
közül a kisebbek az akadálypályás ugrálóvárat élvezhették,
a kalandvágyó felnõttek és a nagyobb gyermekek pedig a hõlégballonos függeszkedést próbálhatták ki. A napot záró bálban Németh Tibi és Zsuzsi táncoltatta meg a mulatni vágyókat.
Aki pedig vasárnap délután
is járt a faluház környékén, az
a Göcseji Motorostúra résztvevõivel találkozhatott, hiszen
Nagylengyel is szerepelt a kétkeréken guruló csapat útvonalában.

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

Élénk érdeklõdés kísérte a programokat.

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

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

A program:
2017. augusztus 19., szombat:
14:00: TajtiBoy (mulatós mix)
14:40: Dzsúdó bemutató
15:15: Mutyi bohóc (gyermekmûsor)
16:45: Fehér holló és barátai (mûvészeti zenés mûsor)
17:45: Bohém Nagyzsoló (mulatós zene)
18:45: lökös Rock Band (Élõ rockzene)
21:00: Utcabál, Roller zenekar Vörös Pistivel
15-17 óráig csillám tetoválás, valamint a nap folyamán játékok
várják a gyerekeket a sportpályán

lyi asszonyok és a Karaván
Vendéglõ szakácsai által készített babgulyás, és tejfölös-sajtos lángos várta a vendégeket.
A gyerekek körében nagy sikert aratott a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság közremûködésével bemutatott rendõrautó, illetve a tûzoltóság jóvoltából kivonult tûzoltóautó.
Lufi árus, vattacukros, popcornos és természetesen büfé
kocsi is kiszolgálta a rendezvényre kilátogató vendégeket.
Este a Tomee Buli hajnalig
tartó bálja vette kezdetét, és
zárta idén is jó hangulatban a
falunapot Kisbucsán.

ar

Falunap Ormándlakon

palackból és némi ruhaanyagból karkötõket készíthettek.
Népszerûnek bizonyult a csillámtetoválás is. Légvár, fajátékok, trambulin és Carrera digitális autópálya várta a fiatalokat. Idén is felállították az
egészség sátrat, ahol Szakosné
Bölecz Rita ápolónõ mért vérnyomást, vércukrot, koleszterin és testzsírmértéket, valamint testtömeg indexet is számolt. Itt a sorban állás ellenére
is türelmesen kivárta mindenki a kis papírt, amire a szakember feljegyezte az eredményeket. Az egészségsátor mellett
büfé-sátor üzemelt, ahol a he-

ng

dásokkal, operettslágerekkel. A
közel egy órás mûsorban ismert, a hallgatóság által is
együtt énekelt népszerû zenével szórakoztatta a közönséget.
Ezt követõen a Nagykapornaki Társastánc Csoport lépett
színpadra: latin és standard
táncokat mutattak be. A nagykapornaki és környékbeli gyermekekbõl álló tánccsoport tagjait Borsos Zsófia tanította be.
17 órától Dömötör Balázs
fellépése töltötte meg a nagysátort nézõkkel. A Lentibõl származó zenész, a Matyi és a Hegedûs egykori hegedûsének mûsorát a közönség rokonszenvvel fogadta és tapsolta. A mûsor zárásaként a Pál Kriszti
Acoustic lépett a színpadra. A
Megasztárt is megjárt zalaegerszegi énekesnõ egy meghitt
hangulatú órára invitálta a közönséget.
Idén is számos lakossági
felajánlás érkezett a tombolára,
amit szorgos kezek közel 110
csomaggá állítottak össze és
este hét órától sorsoltak ki.
A zenés program mellett
játszóházban a gyerekek nyakláncot fûzhettek tésztából és
szívószálból, üdvözlõlapokat és
könyvjelzõket festhettek, pet

Hu

Az idén is megrendezésre
került az immár hagyományos
falunap a kisbucsai sportpálya
gyepén. Július 8-án a helyi önkormányzat és a Kisbucsa Községért Közalapítvány közösen
rendezte meg a falu lakosságát
összehívó, az összetartozás érzését erõsítõ zenés, szórakoztató délutánt.
A készülõdés a hivatali szobákban már hónapokkal elõbb
kezdõdött: a fellépõk felkérésével, a mûsor összeállításával,
a sátrak, a játékok bérlésével,
az alapanyagok listáinak összeállításával, az önkéntes munkákra segítõ önkéntesek megtalálásával, a tombola tárgyak,
az alapanyagok beszerzésével
– a munka az utolsó napokban
pedig a sátrak és a színpad felállításával folytatódott. A sikerhez munkájukkal hozzájárultak az alapítvány tagjai, a falugondnok és a közmunkások, a
képviselõk, a falunapon a fõzõsátrak alatt és a játszóházban
szorgoskodó asszonyok, fiatalok.
A rendezvénysátorban felállított nagyszínpadon szombaton délután 16 órakor kezdõdött a mûsor. Elsõként Magyar Rózsa lépett a színpadra,
tradicionális népdalokkal, csár-

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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

2017. július
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Hottón bábszínházzal dombéroztak
Jancsi és Juliska álmai marionett-elõadáson

Tán túlzás nélkül bábos
nagyhatalom Hottó, hiszen immár tizenhárom év óta zajlik a
bábos élet az alig több mint
háromszáz lelkes faluban az itt
letelepedett Boráros Szilárd
bábmûvész, díszlet- és jelmeztervezõ és párja, Boráros Milada drámapedagógus révén,
akik – egy kis szójátékkal élve
– a Magamura Alkotómûhelyt
alkotják. Szintén itt él és alkot
a Ziranó Színház, közelebbrõl
Pfeifer Zsófi és Varga Péter
Róbert. Rajtuk keresztül Hottó
szerves részévé vált az ország
bábos vérkeringésének, s a
kapcsolatrendszerük természetes hozadékaként immár hetedik esztendeje rendre nívós
elõadásokat láthatnak a Hottóra látogató nézõk.
Ezúttal július 15-én, szombaton a második Göcseji Dombérozó rendezvényeinek sorába bekapcsolódva tartották
meg az évi rendes Hottói Bábparádét.
A kora délutáni zivatar
ugyan kísérletet tett a rendezvény megzavarására, ám a kitartó vendégek végül elnyer-

ték jutalmukat, igazán nívós
elõadásokat láthattak a bábparádé keretében. Addig is, amíg
megkezdõdtek az elõadások,
a Tekergõtérben fantáziadús
interaktív játékokkal próbálhatták ki ügyességüket a gyerekek.
A debreceni Hepp Trupp
együttes és a hottói Magamura
Alkotómûhely a Jancsi és Juliska édes álma címû zenés
marionettjátékot mutatta be,
amelyben az örökzöld mesét
mai családi élet vicces elemeivel ötvözték. Így a régi mesébõl a történetet jól ismerõ
nézõk és az azzal most ismerkedõk számára egyaránt
igazán lebilincselõ bábprodukció kerekedett. A kora estébe
hajló program a kecskeméti
Tintaló társulás produkciójával folytatódott. A hírös városból érkezett elõadók a Horgászni tilos címû szórakoztató
utcaszínháza hozott derûs perceket az apróbb és a nem
annyira apró nép számára. A
nap során még a Hottón visszatérõnek számító szombathelyi
Kasír Masír promenádzenekar

A Hottói Bábparádén nagyszámú érdeklõdõ kísérte figyelemmel az elõadásokat.
járult hozzá a közönség szóra- velõk baráti köre, másrészt a
bábozás kedvelõi és gyermekoztatásához.
Míg a színpadon zajlottak a keik érkeznek Hottó rendezgyermek-kacagtató produkciók, vényeire. A növekvõ érdekVincze Ferenc polgármester – lõdés szinte már súrolja a renaki kezdetektõl fogva maga is dezvény családias jellegének
mozgatója volt a hottói mû- kereteit, de Vincze Ferenc vávészéletnek – lapunknak el- rakozása szerint a hottói bábmondta, hogy a közönség je- parádé továbbra is kedves, üde
lentõs részét már a távolabbról kis rendezvény marad.
Kép és szöveg:
ide látogatók teszik ki. Részint
Farsang Lajos
a bábos szakemberek, bábked-

Falunap Bödében
Július 22-én került megrendezésre Bödében a falunap. A
programok délután 4 órakor
kezdõdtek a faluház elõtt felállított sátorban. A mûsort a
Fantasy Duo (Völgyi István,
Varró Patrik) nyitotta meg. Az
együttes báli zenékkel szórakoztatta a közönséget. Eközben a futballpályán kezdetét
vette egy barátságos mérkõzés
Böde és Bajánsenye között.
Mindemellett a gyerekekrõl
sem feledkeztünk meg. A
lurkókat csúszda, légvár, csillámtetoválás és lufihajtogatás
várta.
A sátorban Ujj Tibor polgármester köszöntötte a vendégeket és elmondta: kell az

ünnep az emberek életében,
mert ünnep nélkül az élet
olyan, mint egy hosszú út pihenõ nélkül. Majd mindenkit
meginvitált a sátor mellé egy
tál étel elfogyasztására, melyet
Kóbor Balázs és segítõi készítettek. A menü vad- és disznópörkölt volt fõtt burgonyával.
A köszöntõ után a KISZÖV
Senior Néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket, majd
Szakály Vanda Mirabella énekelt népdalokat. A focimeccs
végeztével éremátadó vette
kezdetét, melyet Garamvölgyi
Norbert és Ujj Tibor polgármester adott át a megyei II.
osztályban ezüstérmet elért

Nagy sikere volt a „boszorkányos” számnak.
bödei focicsapatnak. Ezúton is
gratulálunk nekik.
Az önkormányzat hirdetett
egy fotópályázatot, melynek
eredményhirdetése következett. A képek beküldõi könyvjutalmat kaptak.
A folytatásban a szomszédos településrõl, Hottóról érkezett hozzánk a Népdalkör.
Nagy sikert aratott a boszorkányos elõadásuk. A TASZACS
is ellátogatott hozzánk. A teskándi színjátszó csoport magával ragadó produkciója ismét elkápráztatott minket. A
közönség síri csendben figyelte a színpadon játszódó darabot. Ezt követõen a helyi fiatal

lányokból alakult csapat táncos produkciója következett. A
nap vége felé megérkezett az
elsõ sztárvendég, aki nem volt
más, mint a Matyi és a Hegedûs formáció egykori hegedûse, Dömötör Balázs. A mûsor alatt pálinkával kínálta a
közönséget és CD-jével jutalmazta a közönség aktív tagjait.
Az est legjobban várt fellépõje,
Sláger Tibó zárta a falunapot.
Az esti bál zenéjét a Légió együttes szolgáltatta. Ezúton köszönjük a fellépõknek, hogy eljöttek, a támogatást pedig a Göcsej
Pékség Kft. és a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak.
Darabos Diána
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Mozgalmas, sportos napok az egerszegi Restart Fesztiválon

A rendezvénysorozatot Balaicz Zoltán polgármester nyitotta
meg.
Aligha van olyan sportkedvelõ, aki ne találta volna meg a
neki tetszõ programot akár
résztvevõként, akár nézõként a
zalaegerszegi Restart Fesztiválon.
A versenysport és az amatõr mozgalom egyaránt elfoglalhatta helyét a palettán, s a
tájékoztató, felvilágosító, kedvcsináló rendezvényeknek sem
volt híja az elmúlt napokban.
Kiemelt fontossággal kezelték
a szervezõk a mozgássérültek
sportolási lehetõségeit, akik
szintén nagy számban vettek
részt a különféle sportprogramokban.
A belvárosban, a Vizslaparkban és az Alsóerdõn számtalan futó, kerékpáros, fitness,
jóga és egyéb program zajlott,
a Gébárti tónál pedig, a katonai Challange Race és a triatlon verseny mellett az evezõs
sport is teret kapott. A sportprogramokat kísérõ elõadások
során neves sportolók élménybeszámolóját hallhatták, s a
természetgyógyászattal, táplálkozástudománnyal ismerkedhettek az érdeklõdõk.

A megnyitón felhangzott a
Restart Fesztivál hivatalos dala,
a rendezvény a sportot, a testkultúrát, az egészséges életmódot állította a középpontba.
Közben a színpadra érkezett
Mányoki Attila hosszútávúszó,
Tunkel Nándor paralimpikon
erõemelõ és Tátrai Miklós
olimpikon sportlövõ a fesztivál
szervezõi és Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg
polgármestere
társaságában.
A város elsõ embere úgy
fogalmazott
köszöntõjében,
hogy az utóbbi években számos lokálpatrióta kezdeményezés született az összefogás
jegyében, s ez a mostani fesztivál is ilyen. Mint mondta, reméli, hogy néhány év múlva
országos és nemzetközi hírûvé
válik a kezdeményezés.
– Hogyan született meg az
ötlet? – kérdeztük Horváth
Szilárd ötletgazdától, fõszervezõtõl.
– Mivel adódott az igény,
hogy frissüljön a fesztivál rendezvény-palettája, felmerült bennem a kérdés: mi lesz az,
amivel legjobban bemutathat-

juk a várost, mi az, ami „legmesszebbre eltol”? Arra gondoltam, hogy a sport lesz az,
aminek nincsen „nyelve”, mindenkihez szól, s hosszú távon akár nemzetközi szintre
is vihetõ. Közbevetõleg, már
most is mutatkozott érdeklõdés Szlovákiából és Olaszországból.
– Milyen értékeket fémjelez a Restart Fesztivál?
– Ez a program olyan
missziót is felvállalt, mint az
egészséges életmódra, sportra,
mozgásra nevelés. E gondolattal alakult ki a fesztiválnak
az a szelete, amelyben az érdeklõdõk megismerhették az
egészséges táplálkozást, élménybeszámolót és motivációs elõadásokat hallhattak jeles spor-

tolóktól, s részt vehettek taichi, jóga és további programokon. A másik fontos cél a város
bemutatása. Zalaegerszeg a
természeti adottságai révén
rendkívül alkalmas egy ilyen
programsorozat megrendezésére, a rendezvény pedig alkalmas rá, hogy a ritka szépségû Zalaegerszeget megmutassuk ország-világnak. Ezt
szolgálták a Gébárti-tónál a
triatlon és evezõs versenyek, a
katonai Challange Race, a bringás programok, a túrák, a belvárosi és alsóerdei rendezvények… Ennek a fesztiválnak
nincsenek határai, korlátai, s
mint a neve is jelzi – restart –
mindig képes megújulni, tehát
jövõre is várható Restart Zalaegerszeg Fesztivál!

Épülés, szépülés Babosdöbrétén

A babosdöbrétei önkormányzat nagy örömmel adta
át a lakosság részére a Szalai
Attila plébános által megszentelt építményeket.
Idén tavasszal a rámi településrész temetõjében komplett
ravatalozó felújítás történt, amelyet kis ünnepség keretében adtak át. Július utolsó vasárnapján pedig sor került Babosdöbrétén a temetõben elkészült urnafal ünnepélyes szentelésére
(képünkön).

Kökényesmindszenten és Rámban nagy igény volt a temetõlátogatók számára kialakított toalett
építésére, ami meg is valósult.
A beruházások részben pályázati pénzbõl, valamint az önkormányzat önerejébõl jöttek létre.
Az önkormányzat reméli,
hogy a falu lakossága is fontosnak érzi az elkészült létesítményeket és mindenki megelégedésére szolgálnak.
Babosdöbréte Önkormányzata

Elérhetõségeink:

Érdeklõdõk és résztvevõk egyaránt nagy számban jelentek
meg a Restart Fesztiválon.

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Hungarikum nap Petrikeresztúron
Július 8-án Hungarikum napot ünnepeltek
Petrikeresztúron. Kispályás focibajnokságot is
szerveztek, elsõ helyezett a Heineken FC lett.
Megválasztották a „Falu
Puskása” címmel a legjobban kapura lövõ személyt is, a nyertes Luter
Alfonz lett. A Paraszt
olimpián
tudásukra,
ügyességükre, leleményességükre egyaránt
szükségük volt a csapatoknak. 5-7 fõs csapatokkal indultak, 7 állomáson mérték össze tudásukat. Hungarikumokat helyeztek el vaktérképen, szódával lõttek,
fát vágtak, talicskában
szlalomoztak és még
sok-sok számban bizonyították rátermettségüket.
A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság szervezésében ügyességi kerékpáros pályát építettek ki a helyszínen. A zalaegerszegi tûzoltóság oltási bemutatója színesítette a délutáni programot, az érdeklõdõk a
jármûvet is megtekinthették.
Magyar kutyabemutató keretében a Zalai Kutya Suli játékos
feladatokat mutatott be kutyusokkal. Csikós bemutatón
láthattak ló fektetést, ló ültetést, a csikós állt a lovon, ostorral számos ügyességi feladatot mutatott be.
A helyi asszonyok több száz
palacsintát sütöttek, mellyel
megvendégelték a lakosságot.
Egész nap ugrálóvár, kosaras

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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Fõzni jó!
A jó házasság titka…

körhinta, csillámtetoválás várta
a kisgyerekeket. A népi játszóházban szerepjátékokkal készültek kicsiknek, babakonyha, fajátékok, fejtörõk, ördöglakatok vártak minden korosztályt. A nap folyamán a felnõttek megtekinthették a helyi
értéktárat.
A zalai ételek fõzõversenyén öt csapat indult, melyek
változatos zalai ételeket készítettek. Vacsorával készültek
minden vendégnek a szervezõk, székelykáposztára vagy
egy finom tál gulyásra invitálták a falusiakat, környékbelieket.
Az estét kulturális mûsorral
koronázták meg, fellépett a
Cserta Táncegyüttes Kis-Molnár István koreográfus által
betanított mûsorral. Varga Re-

beka és Horváth Réka modern táncot adtak elõ, melyet
Háriné Molnár Ágnes tanított be az Albatrosz táncegyüttesbõl. A Petrikeresztúri
mûsorát
Dalkör
Csizyné
Gócza Ildikó gitárkísérettel
gazdagította.
Az est fénypontja Roy és
Ádám negyvenperces élõ koncert volt. Hajnalig tartó retro
diszkóval búcsúztatták a Hungarikum napot a résztvevõk.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00928
azonosító számú „Társadalmi
szerepvállalás erõsítése és közösségek fejlesztése a Tuttu
Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében”
címû pályázat a Széchenyi
2020 Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.
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Cégünknél
folyamatosan figyeljük, hogy beszállítóinknál milyen újdonságok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügyfeleinknek ajánlani.
A bútoriparban a legnagyobb áttörést az új generációs fiókvasalatok jelentik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét növelni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással rendelkeznek, mint a hagyományos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esélye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.
A hagyományos fiókoknál, kellemetlen problémaként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%ban élvezni. Ezt is megoldották, így könnyedén megtalálhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál következett be. A hagyományosaknál gyakori jelenség az erõteljes hanggal járó becsapódás, ami rendkívül kellemetlen lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot nagyobb erõvel próbálják becsapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szisszenéssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mosolyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfelünk, mert nem lehet becsapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a többiek csak mosolyogni fognak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:
– Psszt! – és halkan becsukja magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A „Falu legszebb kertje”
Elsõ alkalommal
hirdették meg Petrikeresztúron a „Falu
legszebb kertje” versenyt. Három kategóriában lehetett nevezni: veteményes, virágoskert-elõkert, legharmonikusabb kert.
11 kerttel neveztek a versenybe, melyeket 2017. június
24-én délután tekinthetett meg a közönség.
A versenyen szakmai zsûri, szakképzett kertész - Szalay
Cecília, a novai Plant
Divisior Szövetkezet
vezetõje – pontozta
a kerteket. Minden
résztvevõ komoly tárgyi jutalomban részesült, egy darab hároméves, már termõ konténeres
gyümölcsfát és egy nagy, virágzó cserjét kapott, hogy tovább
színesítse kertjét. Págyi Zsóka
keramikus-festõmûvész készített a verseny legeredményesebb indulóinak egy-egy alkotást.

A legharmonikusabb kert
címet 2017-ben Nagy Erzsébet
kertje kapta, ahol számtalan
látványelem és gyönyörû virágok, játszótér, gondozott veteményes és sövény várta a látogatókat.

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig
MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az
élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:
Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én Nemzetközi Zenei Fesztivál
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,
néptánc és hastánc bemutatók
Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

A legszebb veteményes címet Pálfi Tiborné és Jordán
Lajosné közösen mûvelt kertje
kapta. Mely a sok-sok termésen túl igazi példamutatásként
szolgál sokaknak, ahogy a két
asszony együtt termel, közö-

sen dolgozik nap, mint nap,
barátságban, egyetértésben.
A legszebb virágoskert címet Horváth Istvánné nyerte,
gondosan mûvelt elõkertjével.
Ahol számtalan virág csalogatja illatával a pillangókat, méheket.
Különdíjban részesítették
Horváth Kálmánnét és Horváth Kálmánt, a legkreatívabb
nagyszülõk díjjal, akik kertjükben egy kis gyerekparadicsomot varázsoltak sajátkészítésû
játszótérrel.
Az EFOP-1.3.5-16-2016-00928
azonosító számú „Társadalmi
szerepvállalás erõsítése és közösségek fejlesztése a Tuttu
Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében”
címû pályázat a Széchenyi
2020 Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.
Mivel már az elsõ alkalommal nagy sikert aratott a verseny, ezért a szervezõk a jövõ
évben is szeretnék meghirdetni. Úgy tûnik ebben a lakosság
is partner lesz.
–b–

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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!

