pZ
é
z
a
la
ö
K
kö zéleti

havilap

XV. évfolyam 2018. február

Vállalkozói és támogatói est Teskándon

Tóth István Jánosné, Teskánd polgármestere köszönti a résztvevőket.

Idén tizenharmadik alkalommal tartották meg a hagyományos vállalkozói és támogatói estet Teskándon.
Teskánd Község Önkormányzata és a Teskándi Sport
Egyesület által tartott est célja a
helyi civil szervezeteknek, vál-

lalkozóknak az önkormányzat
dolgozóinak és a képviselőknek
lehetőséget adni a találkozásra
egy jó hangulatú rendezvény
keretein belül. Egyben remek
alkalom számot adni mindarról
az elvégzett munkáról, amit a
helyi önkormányzat, illetve a

civil szervezetek végeznek a
település fejlesztése érdekében.
A polgármester, Tóth István
Jánosné a 2017-es évet értékelve két fontos beruházást emelt
ki. Mint elmondta, a vis maior
pályázat révén utcákat tudtak felújítani, illetve a helyi tanuszoda egy korábbi elöntésből származó hibáit is orvosolni tudták.
A jövőbeni tervek tekintetében megtudtuk, hogy pályázati forrásból termelői piacot
kívánnak létesíteni a sportpálya
szomszédságában. Szintén pályázat útján újítanák fel a közétkeztetést kiszolgáló konyhát
és étkezőt. Az egykori lőtér
épületének is új funkciót adnának, amennyiben sikerül a
felújítást megvalósítani, a fiatalok számára új közösségi tér
állhat rendelkezésre.
A település vezetése pályázott továbbá rendezvények,
foglalkozások szervezésére is.
Bogár István alpolgármester, a
helyi sportegyesület elnöke

ezen az estén Teskánd település
sportban elért sikereiről, illetve
nagyratörő tervekről számolt
be. Mint kiemelte, a község
sportegyesülete kimagasló eredményekkel büszkélkedhet, melyek eléréséhez hozzájárul az a
sportlétesítmény, melyet a támogatók segítségével tudnak
üzemeltetni.
Ennek kapcsán köszönetét
fejezte ki minden támogatónak
és a további sikeres szereplés
reményében kérte a vállalkozások, szponzorok jövőbeni támogatását.
Végezetül Rózsás Miklós, a
Göcsej-Zala mente Leader Egyesület munkatársa a vállalkozások számára elérhető fejlesztési
lehetőségekről nyújtott információt.
A résztvevőket ezek után
sanzon estre invitálták a szervezők Merics Nikolett előadásában, majd állófogadással zárták az összejövetelt.
Gellén Szilárd

A Thermal Hotel Balance**** Lenti
az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

• felszolgáló

• éttermi kisegítõ
• szobalány

• konyhai kisegítõ

• szakács

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:
hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei Alsónemesapáti határában; az autóút Zalaegerszeget –
a sármelléki repülőtér érintésével – az M7-es autópályával
kapcsolja össze.
Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es
holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése is elindul, itt az építkezés befejezését 2022 végére
tervezik.
A politikus kifejtette: Magyarország gazdasága lendületesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Az erre szolgáló kormányzati program két alappillére, hogy az
autópályák a programozási ciklus végére érjék el az országhatárokat, illetve minden megyei jogú városnak legyen kétszer kétsávos gyorsforgalmiútcsatlakozása. Ez utóbbi érdekében Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron és
Szolnok mellett kiépül Zalaegerszeg irányába is az összeköttetés.

A teljes program 2500 milliárd forintot meghaladó öszszegből valósul meg, ennek
több mint felét a hazai költségvetés állja, a kisebbik hányadot európai uniós forrásokból biztosítják. A beruházások több mint 70 százaléka már
legalább a szerződéskötésig eljutott.
A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „elérjük Ausztria autópálya-sűrűségét, Magyarország közúthálózata tehát európai szintű
lesz” – fogalmazott a helyettes
államtitkár.
Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén
Keszthely is kétszer kétsávos
bekötést kap, a 17 települést
érintő autóút 110 kilométeres
sebességű haladást tesz majd
lehetővé. Különlegessége, hogy
a zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek
közúti tesztelését is lehetővé
teszi majd.
Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba kapcsolódó megyei jogú városoknak további lehetősége nyílik a helyi gazdaság
bővítésére, új munkahelyek létrehozására, illetve a már mű-

ködő vállalkozások versenyképességének növelésére. Az
érintett városokban és az agglomerációjukban élők számára
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedési lehetőséget biztosítanak.
Zalaegerszegen vagy a városhoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pedig elkezdődik a Zalaegerszeg
és Vasvár közötti gyorsforgalmi
út tervezése is. A zalai megyeszékhely
beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.
Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egyedülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meg-

hajtású kamionok áramszedővel haladhassanak rajta.
Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út javítja Hévíz és Keszthely közlekedési lehetőségeit, de Pacsa
környékére is gazdaságfejlesztő
hatása lesz, hiszen ez a térség
kissé messze van a nagyobb
városoktól.
Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsforgalmi út megépítésére is.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése tehát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál, illetve a sármelléki nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.
Forrás: MTI

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 14 000 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
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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Busók között Mohácson
Az időjárás nagyon kegyes
volt a teskándi csapathoz, kellemes napsütésben, nem túl hidegben róhattuk Mohács utcáit
és csodálhattuk meg az idei
busójárás felvonulását.
Immár nagy hagyomány
Teskándon, hogy a település
egyesülete, a Teskándért Egyesület és a közösségi színtér, a
Kemence-ház kirándulást szervez a településen lakóknak.
Minden évben más és más
magyarországi, vagy éppen
ausztriai, szlovéniai úti célt
választanak a szervezők.
Az idei évben Mohács téltemető néphagyományát, a busójárást tűzték célul a szervezők. Már a szervezéskor
kiderült, jó programot választottak, hamar betelt ugyanis a
44 fős keret. S ha már Mohács
volt az úti cél, akkor természetesen a történelmünk legtragikusabb csatájának emléket
állító Történelmi Emlékpark
sem maradhatott ki. Helyi idegenvezető segített bennünket
eligazodni a sírkert szimbolikus
jelei, emlékei között és természetesen megszólaltattuk a
halottak lelki üdvéért a lélekharangot is.
A Fogadalmi Emléktemplomban már a Teskándért Egyesület tagja, Simon Viktória idegenvezetésével haladtunk vé-

gig. Akárcsak Mohácsról, úgy a
nap fő programjáról, a busók
felvonulásáról is tőle kaptunk
előzetesen hasznos információkat, felkészítést. Önkéntesként
végzett idegenvezetésével nagy
segítségére volt a csapatnak.
S bár a kisvárosra méltán ki
lehetett tenni ezen a vasárnapon a megtelt táblát, akik részesei voltak az idei téltemető
busójárásnak, azok egybenhangzóan arról számolhattak
be, hogy ez a tömeg nem volt
nyomasztó, mert mindenkire
átragadt a felvonulók vidám
hangulata. Szólt a zene, mindenki nevetett, ha úgy alakult
együtt táncolt a busókkal és a
népviseletes lányokkal, jókat
derült a különböző „busójárgányokon”, a feliratokon.
A téltemető máglya meggyújtása után indultunk haza
Mohácsról. Hazafelé a buszon
álomba merülve pihentük ki az
egész napos gyaloglás és élménykavalkád fáradalmait, és
bizony jó érzéssel merenghettünk el azon, mi mindent megtettünk, a busókkal együtt, a tél
(és egykor a török) elriasztására. Annak viszont örültünk,
hogy aki vett is kereplőt, az
már nem forgatta a buszon,
mert aznap már eleget hallottuk
a berregő, kellemetlen hangot.
-n-

A teskándi csapat.

Különleges járgányokból sem volt hiány.

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

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

Téltemető máglyagyújtás…

Véradás a Kemence-házban
Az eddigi évekhez hasonlóan, februárban véradást tartottak
a teskándi Kemence-házban. A mostani alkalommal 33-an
jelentek meg, amely igen jónak számít ebben az influenzás
időszakban – tudtuk meg Sziliné Baksa Ágnestől, a helyi Vöröskereszt szervezet titkárától. – Szerencsére a mostani alkalommal is üdvözölhettünk olyant, aki első alkalommal nyújtotta karját és remélhetőleg nem utoljára.
Bár jónak számít, hogy ennyien megjelentek, a vérből
sosem elég. Ezért ha valaki teheti, menjen el mindenképp és
legalább egyszer adjon vért. Az idei Kemence-házas váradás
újdonsága volt, hogy sokan a környező falvak többszörös
véradói közül is megtisztelve a szervezőket, ezt a helyszínt
választották az aktuális véradásukhoz. Teskándon két alkalommal; februárban és augusztusban várják a névtelen hősöket.
T.B.
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* Múltidézés Flam rajzaival Télűző disznótoros Tófejen
„Hithagyó” ifjúszocik

– Régóta nem látom azokat a buzgó fiatalokat, kántor úr, akik
áprilisban minden misémet magnóra vették… (2002.06.13.)

Medgyessy megjött Erdélyből

– Annyi már biztos, Gyulám, 23 millió román nem jön át. Csak
21 millióan vannak. A magyarokkal együtt…
(2002.07.11.)

Kis(gazda) bajok

– Ez a kicsinyesség viszi sírba a pártunkat, Mihály gazda!
Végveszélyben a székházunk léte, maga meg az aszálykár
miatt sopánkodik!...
(2002.08.08.)

Harmonikaszó kísérte a munkát.

Első alkalommal, bár az
érdeklődést tekintve borítékolhatóan nem utoljára, tartottak
amolyan közösségi disznóvágást Tófejen. A 150 kilós állat
feldolgozásának reggel nyolc
óra tájban láttak neki és kora
délutánra már majd minden
fogás el is készült.
– 15 kg rizses hurka, 5 kg
tarhonyás hurka, 10 kg kolbász,
sült hús, toroskáposzta, paradicsomos káposzta készült –
sorolja Vass Máté, a legfiatalabb böllér. Mint meséli, a
munka jó ütemben haladt, hiszen sokan értenek a sertés feldolgozásához, így jutott idő
jókat beszélni, bort kóstolni és
nótázni is.
Soós Lászlóné, az Örök Tinik csapatának vezetője már arról mesél, hogy Mátay Károly
és Soós László szervezésében
valósult meg a rendezvény, melyet a helyi önkormányzat támogatott a sertés megvásárlásával, illetve a közösségi ház
rendelkezésre bocsájtásával.
A kinti munkával párhuzamosan a faluházban mintegy

húsz tapasztalt háziasszony készítette a húsételeken túl a friss
pogácsát, forralt bort. Tették
mindezt olyan szakértő kezek,
akik egy hete a X. Országos
Farsangi Fánkfesztiválon két
kategóriában is első helyezést
értek el fánk remekeikkel –
adja hírül kellő büszkeséggel
Soós Lászlóné.
Mint azt a résztvevőktől
megtudtuk, a régi jól bevált
recepteket alkalmazzák, ezek
garantálják a megszokott ízvilágot és a disznótorosok adta
hangulatot is. A hangulatot
még egy nagyon fontos tényező emelte, ez pedig nem
volt más, mint egy 1940-es
évekbeli tangóharmonika. A
hangszer Virrasztó László mellkasán, látszólag érintésre ontotta magából az ismert dallamokat.
Az esti vacsorára terített
asztallal, roskadozó húsos tálakkal harmonika szóval és
persze hamisítatlan tófeji vendégszeretettel várták a falu apraját s nagyját.
Gellén Szilárd

* 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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Farsangi jelmezparádé Nemeshetésen
Balerinák, hercegnők, kalózok, törpék és felsorolni is lehetetlenség, miféle szerzetek lepték el a nemeshetési kultúrházat február utolsó hétvégéjén.
Bár eredetileg farsangkor
azért öltöztek jelmezbe az emberek, hogy a hosszú, hideg
telet elűzzék, ezek a kis bájos
teremtések aligha tudtak bárkit
vagy bármit is elijeszteni.
A szervezők célja valószínűleg nem is ez volt. Az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány, Nemeshetés Község Önkormányzatának támogatásával
egy vidám délutánt, egy amolyan téli gyermeknapot álmodott meg a farsangi hagyományok nyomán.
A cseppet sem visszafogott
hangulatot Zsongi bohóc bolondította meg már a rendezvény
elején. A sok apróság – és valljuk be a szülők is – elkerekedett szemmel, lélegzet visszafojtva figyelték a produkciót. S
ha a hangulatfelelős valakit segítségül hívott trükkjéhez, a kicsik bátran vették az akadályt.

Zsongi bohóc és a jelmezes apróságok.

A műsor végeztével bohócunk minden egyes jelmezt
szemügyre vett és elismerésül
lufit hajtogatott minden maskarás apróságnak.
Ajándékkal készült a helyi
önkormányzat is, hiszen a jelmezek csokoládét értek ezen a
délutánon.
Akik pedig a rendhagyó
öltözet mellé álarcot is szeret-

tek volna, azok számára Kámán Krisztina, helyi anyuka
készült arcfestéssel.
A rendezvény további elemeit már a gyermekek szolgáltatták hangos zsivajjal, kergetőzéssel és bukdácsolással,
ölelkezéssel vagy épp a lufik
hajkurászásával. Az önfeledt
játékkal töltött órák alatt a süteményes asztal is mindinkább

fellélegezhetett, melyre gondos
szülők, nagyszülők hozták a
finomságokat.
Kedves szülők és drága
gyerekek! Érdemes már most
szabadjára engedni a fantáziát, hiszen alig egy esztendő áll rendelkezésre a következő jelmez elkészítéséhez.
Gellén Szilárd

Farsangoltak Petrikeresztúron
Február 3-án várták a maskarásokat a petrikeresztúri kultúrházba. A gyerekek számos
vidám jelmezzel készültek a
mulatságra. Volt itt pókhercegnő, Bob Mester, malacka, szakács, pókember, rózsaszínű
cica, tündérke, pillangó, katona, gengszter, batmen és a
tornászlányok.
A farsangi felvonulást követően Szépligeti-Csávás Dóra „Far-

sangi álom” című interaktív,
zenés gyermekműsorát tekinthették meg a nézők, a helyi gyerekek aktív közreműködésével.
A vidámságot egy jelenet
fokozta, mely során az orvosi
rendelőbe leshettünk be, helyi
színjátszók előadásában. Az este folyamán a mesés kelet
hangulata is megjelent a kulturális műsorban, az Ezer Rózsa
hastánc csoport bemutatóját te-

Fellépett az Ezer Rózsa hastánc csoport.

kinthette meg a közönség. Este
a helyi asszonyok által készített
fánkokat kóstolhattak a vendé-

gek, majd Molnár András szórakoztatta hajnalig a farsangi
bálozókat.

www.zalatajkiado.hu
A gyerekek változatos jelmezekkel készültek.
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Farsangi mulatság és jótékonysági bál
A nagylengyeli óvodások
vidám farsangi mulatsággal
ünnepelték a tél végét. Bár elűzni sajnos nem sikerült a zord
időt, de ez nem a gyerekeken
múlt. A legkisebbek mindent
megtettek a jókedv érdekében
és vidám, kreatív maskarákba
bújtak. Volt például a csapatban
egy kis asztronauta, aki – „súlyos” szkafandere ellenére is –
vígan énekelte a hagyományos
rigmusokat a boszorkányok,
tündérek, szuperhősök és más
mesebeli és filmes karakterek
jelmezébe bújt társaival együtt.
S hogy éhesen ne menjen haza
senki, az óvodások szülei süteménnyel, a helyi gasztroklub
tagjai pedig farsangi finomságokkal készültek. Ahogy az
álarcok esetében, úgy a fánkok
között is volt hagyományos és
különleges egyaránt, hiszen
egy speciális formájú desszertet, a „rózsafánkot” is kipróbálhattak a macskurázók.
Szintén a farsangi időszakban került megrendezésre a
jótékonysági bál a településen.
Az évek óta sikeres rendezvény
szervezőinek sora bővült az
idén, hiszen a Nagylengyeli
Óvoda és a Nagylengyelért
Közalapítvány mellett a Nagylengyeli Sportegyesület is kivette a részét a program meg-

A jótékonysági bál műsorának fináléjában a hölgyek - és egy kakukktojás.

valósításából. A szervező intézmények nevében Richter Jenőné,
Dömötör Béla, valamint Kocsis
Csaba mondott köszönetet a
támogatásért.
A köszöntők után könnyed
szórakoztató műsor következett, amelynek fellépői között
voltak a zalaegerszegi Gála
Társastáncklub Egyesület, valamint a Zalai Táncegyüttes
ifjú táncosai. A műsor erejéig
újra összeállt a helyi fiatal
lányok által alkotott Tini Girls
formáció is, a fináléban pedig
az óvodás gyermekek szüleiből
és az óvónőkből verbuválódott
alkalmi csapat kápráztatta el a
vendégsereget.

Az egyik óvodás csoport a farsangi mulatságon.

A vacsora után hajnalig
tartó mulatság kezdődött, amelynek jó hangulatáért Németh Csabi & Zsuzsi voltak a felelősek.
A bál teljes bevétele a három

szervezethez került, így az
óvoda, az alapítvány és a
sportkör működéséhez is hozzájárulhattak a résztvevők.
S.V.

Második informatikai tanfolyam Petrikeresztúron
35.000 Ft/fő volt, melyet
100%-ban a Széchenyi 2020
Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Programból finanszíroztak.
A résztvevők, azon túl,
hogy jelentős tudást szereztek
az elektronikus levelezésről, a
közösségi médiáról, az elektronikus ügyintézésről, egy valódi
kis közösség tagjai lettek. Min-

den alkalommal, süteménnyel,
finomságokkal készültek egymásnak a tagok az órákra. A
remek csapat tudása az elmúlt
fél évben nagyon sokat fejlődött tanáruknak, Hujber Sándornak és kitartásuknak, lelkesedésüknek köszönhetően. Gratulálunk minden sikeres vizsgázónak!
-b-

Elérhetõségeink:
Január hónapban újból „iskolapadba” ült kilenc lelkes
hallgató a petrikeresztúri könyvtárban. Minden kedd és csütörtök délután 3-3 órát foglalkoztak digitális tudásuk fejlesztésével. A korábbi szeptemberi

tanfolyam folytatása volt ez a
mostani. A Sprint-L Oktatási
Bt. szervezésében pályázati forrásból megvalósult képzés során a tanulók ingyenesen vehettek részt az oktatáson.
Minden tanuló képzési díja

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tavasz, reménység, március
a dolog el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti
dala előzetes cenzúra nélkül
kinyomtatott.
A városban futótűzként
terjedt a rendkívüli események híre, és a délutánra, a
Nemzeti Múzeum kertjébe hirdetett gyűlésre hatalmas tömeg verődött össze, ezrek
skandálták Petőfi versének
refrénjét: „A magyarok Iste-

nére esküszünk/Esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk!” A szent hevület csak
fokozódott, amikor valaki
kiadta a jelszót: „Fel Budára!
Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött
Táncsics Mihály szabaddá lőn.
Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március,
1848.
F.L.

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.

Kutyának se kellő, pocsék
reggelre ébredt azon a napon
a város. A dermesztő szél
ólomszürke felhőket hajszolt
az égen, időnként eleredt a
havaseső. A Pilvax-kávéházban viszont jó meleg volt,
ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a
nagy márványasztalt és tárgyalták izgatottan a Párizsból,
Bécsből és Pozsonyból érkező
híreket.
A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári,
Irinyi és társaik egymás sza-

vába vágva fogalmazták a
Tizenkét Pontot. Csak a szikra
hiányzott, ami Párizs és Bécs
után Pesten is lángra lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni
kezdte új versét, a Nemzeti
dalt. És innentől kezdve nem
volt megállás. Landerer és
Heckenast uramék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a
hagyomány szerint Landerer
mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára: „A
magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel

Tollfosztó és farsang Babosdöbrétén

Régi idők hangulatát, varázsát sikerült újra átélni egy
szombat délután, amikor a
babosdöbrétei hagyományőrző
egyesület szervezésében tollfosztót rendeztünk. A régi hagyományoknak
megfelelően
volt frissen tépett lúdtoll Mariska nénitől, itt voltak az

ügyes kezű asszonyok. Szép
lassan egyesével megérkeztek a
férfiak is. Zsuzsa néni és Margit néni a fiatalabbak számára
ismeretlen régi szép nótákat
örömmel énekelték, meghatottan hallgattuk a szép dallamokat, és a régi történeteket. A toll
feldolgozását végig közös nóta

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta a
Nemzeti dalt.

kísérte, amiből már a férfiak is
kivették a részüket. Amikor
elfogyott a tennivaló, előkerültek a hagyományos ételek, a
főtt, aszalt gyümölcsöket Kati
néni készítette, valamint volt
süti, pogácsa, persze innivaló is
akadt bőven. Úgy gondolom,
hogy aki ott volt, mindenképpen újra eljön, aki nem tudott
részt venni legközelebb szívesen csatlakozik!
Az idei farsangi időszak
utolsó szombatján megtartottuk
a most már hagyományosnak
mondható farsangi mulatságot,
jelmezes felvonulást. Szeren-

csére soha nem fogynak ki a jó
ötletek, és évről évre újabb
meglepetéssel állnak elő a
kreatív gyermekek és felnőttek.
Sajnos idén többen nem tudtak
részt venni a programon, mivel
nagyon sok családban betegek
voltak a gyerekek.
Reméljük azonban, hogy a tél
lassan visszavonul, és elmondhatjuk, hogy sikeresen elűztük a
telet, várjuk a tavaszt, a kikeletet!
Köszönet illet mindenkit,
aki munkájával, ötletével, szervezésével segítette, hogy megvalósuljon a farsangi mulatság!
B.B.

8

Közép-Zala

2018. február

Tűzifa a rászorultaknak
Ezúttal Pusztaedericsen osztottak

Keltai Katalin köszönetet mondott a támogatásért.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

A Zala Megyei Védelmi
Bizottság 2012 óta szervezi a
téli időszakban a legelesettebb,
legrászorultabb családok tűzifával való ellátását. Az elmúlt
hat évben több mint 350 zalai
családot támogattak ezzel a
módszerrel. Ebben az esztendőben a zalaegerszegi Omega
GM Kft., a Magyar Földgáztároló Zrt. beszállítója 2 millió
forintot biztosított a tűzifa vásárlásához. A kiszállítást ugyancsak az Omega GM Kft. végzi
a kezdetektől kezdve ingyenesen. A családok kijelölésénél az
országgyűlési képviselők, a
Család,-és Gyermekjóléti Központ és a polgármesterek segítik a védelmi titkárságot.
Idén hetven család részesül
2-2 köbméter kályhakész tűzifa
segélyben, és a legrászorultabbak
átvehetnek egy-egy tartós élelmiszert tartalmazó csomagot is.

Dr. Sifter Rózsa és Cseresnyés Péter adta át a tűzifát.

Február 9-én dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a Zala
Megyei Védelmi Bizottság elnöke és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár, miniszteri biztos Puszta-

edericsen nyújtotta át az adományt Keltai Katalinnak, aki
egyedül neveli két gyermekét. Az átadáson jelen volt a
község polgármestere, Gál Lászlóné is.
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Vidám farsangi időszak Kisbucsán

A farsang a tavaszvárás
örömünnepe, vízkereszttől, január 6-tól hamvazószerdáig, a
húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdetéig tart. Farsangi szokásaink a középkorban honosodtak meg, javarészt
olasz, francia és német hatásra.
Maga a farsang szó is német
eredetű (vaschang), mely eredetileg csak a böjt előtti napokat jelölte.
Ehhez az időszakhoz (a farsangfarkához) kötődik a legtöbb szokás, napjai külön nevet
kaptak: kövércsütörtök (a húshagyókedd előtti és utáni csütörtök megnevezése is), farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd. A hamvazószerdával beálló böjti időszak elején,
az első böjtös nap utáni csütörtökön még el lehetett fo-

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

gyasztani a farsangi maradékot.
A bőséges étkezés mellett voltak kifejezetten farsangi ételek,
például a fánk vagy a rétes,
melyeknek mágikus erőt tulajdonítottak.
Ezen hagyományoknak megfelelve játszóházi foglalkozást
szervezett a Kisbucsa Községért Közalapítvány, ahol különböző technikák alkalmazásával csodálatos álarcokat készíthettek a kreatív résztvevők.
Dekorgumi lapokból és színes
kartonokból, papírokból gyönyörű álarcok készültek, amelyeket színes tollakkal, gyöngyökkel, csillámokkal, ragasztós díszekkel, festékekkel, egyéb
színes agyagokkal dekoráltunk.
A foglalkozáson résztvevők
közül mindenki megalkotta a
karneválhoz szükséges álarcot.

A következő hétvégén farsangi mulatságra várták a falu
lakóit. A jelmezes felvonulást
követően vetélkedőt szerveztünk, ahol a résztvevők nem
csak az ügyességüket és kreativitásukat mutatták be, hanem
a farsangi kultúrkör és népszokások ismeretéről is számot
adtak. A jelmezes felvonulókat
díjaztuk, tombolát sorsoltunk,
zsákbamacskát osztottunk, és a
résztvevők
kisebb-nagyobb
ajándékokkal térhettek haza.
A délután folyamán megvendégeltük a résztvevőket –
szendviccsel, üdítővel és a lakosok által felajánlott sütemények is elfogytak.
(a)
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Én nem vagyok nyúl…
Gábor barátommal régóta ismerjük egymást. A fogyókúrát sokáig csak hírből
ismerte. Aztán az évek előrehaladtával nála is vége lett
a bablevest eszek lekváros
buktával korszaknak. Abbahagyta a dohányzást. Pár hónap múlva felállt a mérlegre,
majd döbbenten fakadt ki:
– Ilyen gyorsan még
autóval sem tudok 100-ra
gyorsulni.
A döbbenet után jött az
érzés:
– Ez így nem mehet
tovább!
Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tabletták,
mozgás. A tartós eredmény
elmaradt. Fogyott, majd még
többet visszahízott. A helyzet egyre aggasztóbb lett. Az
orvosa szigorú diétát írt elő.
Az első hónap után nyűgösen ment vissza kontrollra. –
Az rendben van, hogy fogytam, de én nem vagyok nyúl,
hogy az életem hátralévő részében sárgarépát rágcsáljak! – fakadt ki.
Lehet főzni, fűszerezni –
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Gábor elkezdett főzni.
Fogyott tovább. Boldog volt.
De rengeteg idejét emésztette fel a főzés. A konyhája
kicsi és rosszul felszerelt
volt. Ezért nem volt ideje
mindig főzni. Néha kénytelen volt ételt rendelni, ami
miatt nem fogyott tovább.
Ettől viszont nem lett
boldog. Elgondolkodott, felhívott.
– Nekem egy jó konyhára van szükségem! Amiben
fél óra alatt végzek a főzéssel, a rendrakással. Tudtok nekem ilyet tervezni és gyártani?
– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!
Családoknak kedvezményes belépõk!
Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

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

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu

