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Böde, templom

Útátadás és falunap Hottón

Az ünnepélyes útavatás…

Hottón a falunap keretében
került átadásra az utolsó olyan
felújított útszakasz, ami eddig
még nem rendelkezett útburkolattal. A kivitelezést a Vasi
Aszfalt-gép Kft. végezte, a ki-

csivel több, mint 8 millió Ftból felújított út 216 folyóméteren kapott aszfalt burkolatot
útpadka és árok kialakításával.
A felújítási költségeket 75%ban pályázat útján fedezték és

25 %-ban az önkormányzat finanszírozta. Az augusztus 11én tartott átadáson Vincze Ferenc, Hottó polgármestere köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselőt, Szinayné
Csarmasz Bernadettet, Babosdöbréte polgármesterét, Ujj Tibort, Böde polgármesterét, Kulcsár Béla kivitelező ügyvezetőt, majd átadta a szót Vigh
Lászlónak, aki megköszönte a
meghívást és elmondta, hogy
minden falunak meg kell találnia a lehetőségeket. Nagyon
fontos az úthálózatok felújítása,
hogy azok ne legyenek balesetveszélyesek, hogy könnyebb
legyen a közlekedés.
A falunapon már reggel elkezdődött a sport- és főzőver-

seny. A főzéshez a csapatok 2-3
kg vadhúst kaptak a Jám-Völgye Vadásztársaság jóvoltából,
4 főzőcsapat nevezett a versenyre. A futballtornán a győztes csapatot, a gólkirályt és a
legjobb kapust díjazták, a kosárlabda versenyen szintén a
legjobb csapat és a legjobb
kosaras részesült jutalomban. A
hottói „Diadalittasok” viadalán
vicces és mindenkit próbára
tevő feladatokat kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A
nyerteseknek oklevelet és ajándéktárgyakat nyújtott át a polgármester.
A gyermekeket óriáscsúszdával várták, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény támogatásával
(Folytatás a 2. oldalon)
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Útátadás és falunap Hottón
(Folytatás az 1. oldalról)
arcfestésre és csillámtetoválásra is volt lehetőség. A söprögető játékot a nagyobbak is
kipróbálhatták.
A délutáni órákban nyitott
könyvtári napot tartottak és a
helytörténeti kiállítótermet is
lehetett látogatni. A programok
mellett a körzeti védőnő vérnyomás, koleszterinszint és
vércukormérést végzett.
A faluház mellett felállított
rendezvénysátorban Vincze Ferenc polgármester átadta az
önkormányzat által létrehozott
Hottó településért díjat Vigh
László országgyűlési képviselőnek. Ezzel megköszönve a
több éves segítő és kiemelkedő
munkát, amelyet a településért
tett. Majd köszöntötte a falu
lakóit és megköszönte a fellé-

pőknek, hogy eljöttek a falunapra és mindenkinek jó szórakozást kívánt.
Számos színes programmal
várták a falubelieket és a
vendégeket a kulturális műsoron. A műsort a Gyenesi Dalárda „Csárdajelenet” előadásával kezdték, majd az Orfeum
Vándorszínpad adott elő operett és musical slágereket. Őket
követte a színpadon a kung-fu
és harcművészeti bemutató,
azután a teskándi iskolások adtak elő dalokat. Majd a Maxima
Életmód Klub előadása következett, azután a Tornyos Táncklub tagjai modern táncbemutatót tartottak. Őket követette a
Kishottói Népdalkör lakodalmas műsora, később az Albatrosz Táncegyüttes adott műsort.
Az esti órákban léptek fel a

A Gyenesi Dalárda csárdajelenete.

sztárvendégként meghívottak,
először Ihos József humoristát,
majd Koós János és Dékány
Sarolta előadását láthatta a
közönség. A kulturális műsorok

végeztével elérkezett a bál
ideje, amelyen a Légió Bulizenekar szolgáltatta a jó hangulatot.
Trojkó Tímea

Klubokkal, nyári élménybeszámolóval gazdagított ősz
Programtervek a teskándi Kemence Házban

A Kemence Ház vendége volt a világhírű hosszútávúszó, Mányoki Attila is.

Hét éve lett átadva Teskánd
közösségi helye, a Kemence
Ház. A 100 éves épületrészt és
a kemencét is magába foglaló

épületegyüttes az idén nyár
végén belső festéssel újult meg.
A festésben nagy szerepet vállaltak az önkormányzatnál nyá-

Ha elolvasta, adja tovább!
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ri diákmunkán lévő fiatalok,
Borbély Ádám és családja sokat segített.
Az őszi programok az önkormányzattól némi tartalmi átszervezést igényelnek. Sajnálatos módon az idei év végére
nem indult el, nem folytatódott
a kulturális közfoglalkoztatás,
így a Kemence Ház működtetését át kell szervezni. A napi
nyitva tartásra nincs anyagi fedezete az önkormányzatnak.
A közösségi ház bázisa a
település rendezvényeinek, azok
a hagyományoknak megfelelően az idén is színesítik a
település életét. Az idősek napja, a többszörös véradók köszöntése, az őszi must ünnep.
Az adventi, karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan is lesznek
rendezvények, kézműves foglalkozás, karácsonyi ráhangolódás, teadélután várja az érdeklődőket.
A községi könyvtár is a
Kemence Házban található. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár gondoskodik az állomány frissítéséről. Ennek köszönhetően a legújabb kiadású
regények, könyvek is elérhetők,
kikölcsönözhetők Teskándon.

Az elmúlt években számtalan rendszeres klub is működött a házban, ezek újraszervezése is feladatot ad az idei
évre. A településen felmérés
készül, melynek célja hogy
megtudják a lakosság igényeit,
ennek megfelelően indulhat újra a baba-mama klub, a főzőtanfolyam, filmklub vagy éppen olyan közösségi foglalkozás, melyen az itt élők szívesen
részt vennének.
A Kemence Ház a próbahelye a színjátszók közösségének is. Az idei év őszén új darab próbájára kerül sor, melyet
majd a jövő évtől mutatnak be
a faluban. Természetesen mindenkit szívesen látnak, aki szeretne amatőr színjátszással foglalkozni, ezért lesz egy tagtoborzó nap is.
Az ismeretterjesztő előadások, nyári túrákról, világjáró élményekről szóló beszámolókat
is terveznek a Kemence Ház
idei őszi programjába. Így például sor kerül a teskándi Tóth
Szilvi nyáron tett Távol Keleti
útjáról szóló élménybeszámolóra. De szívesen veszik bárki
jelentkezését, aki megosztaná a
közösséggel a nyári élményeit.
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Szórakoztatás és díjeső Babosdöbrétén
A göcseji dombok között
megbúvó, egyre gyarapodó község, Babosdöbréte hagyományos közösségi összejövetelének időpontja augusztus 25-re
esett. A falu életének nagyszabású eseménye idén is programok sokaságával várta a helyieket és a távolból érkezőket.
Ebben helyet kapott a sport és a
gasztronómia mellett a zenéstáncos szórakoztatás egyaránt.
A délelőtti órákban falunapi
kispályás focikupa zajlott a
sportpályán, melyet a „Lecsúszott Egyetemisták” csapata nyert
meg. A hagyományos főzőversenybe benevező csapatok részvételét az önkormányzat 2 kg
sertéshús biztosításával támogatta, melyből a felhívásnak megfelelően bográcsos étel készítése volt a feladat. Mindeközben a Hagyományőrző Egyesület közreműködésével két kondérban főtt a gulyásleves, amelyből minden vendég kapott egy
tállal. A gyerekekre is gondolva
légvár, arcfestés és vízi foci közül választhatott a falu apraja.
A rendezvénysátor színpadán a település polgármestere,
Szinayné Csarmasz Bernadett
Vigh László társaságában kérte
a közönség figyelmét. A miniszteri biztos, országgyűlési

képviselő falunapi
nyitóbeszédében utalt
a kormányzat által
indított Modern Falvak Programra, melyhez várják a települések ötleteit, terveit, javaslatait a fejlődés és fejlesztések
érdekében.
A polgármester
köszöntő szavaiban
érintette a közelmúlt- A februárban alakult „Dicséretes minősítésű” Babosdöbrétei Dalkör.
ban, a község életében bekö- rült sor. A településen hatvan
vetkezett pozitív változásokat, évig kántori feladatot látott el
eredményeket, köztük új házak Fábián Miklós, és húsz évig
építését, civil szervezetek ala- testületi tagként tevékenykedett
kulását és a növekvő lélekszá- ifj. Fábián Miklós. Apa és fia
mot, melyek közösségépítő jel- már elhaláloztak, de áldozatos,
leggel bírnak a mai napra is. Ki- példaként állítható életútjukról
emelte, hogy Babosdöbréte Köz- a falu vezetése egy-egy sírség Önkormányzata több pá- csokorral emlékezett meg.
Ez évben a díjat Fábiánné
lyázati kérelmet nyújtott be az
elmúlt időszakban, melyek kö- Németh Mária kapta, aki a falu
zül néhány már pozitív elbírá- mindennapi közösségi teendőilásban részesült. Ennek kö- nek évek óta lelkes felvállalója.
szönhetően az „Önkormányzat Egy ajándékcsomaggal köszönKötelező Feladatellátásához” ték meg Pers Tiborné munkáját
című pályázatnak köszönhető- nyugdíjba vonulása alkalmával.
en újulhat meg a falu orvosi Értékelték az immár elmaradrendelője, valamivel több, mint hatatlan főzőversenyt is, mely14 millió forintos összeget fel- nek harmadik helyezettje a Lecsúszott Egyetemisták, a Kelehasználva.
Az ünnepi percek folytatá- menék, valamint a Helyi csasaként a 2017-ben alapított „Ba- jok, a második a Másik, míg a A 2018-as „Babosdöbrétéért
bosdöbrétéért díj” átadására ke- győztes ételt, egy általunk is díj” Fábiánné Németh Máriát
megkóstolt töltött káposztát, a (középen) illette meg.
Szomszédok csapata készítette zetője, Tóth László támogatásáel. A zsűri idei különdíját, az val készülhettek el a fellépő
SZ & SZ Klán főztje érdemelte ki. ruhák, melyet ez alkalommal
Az elismeréseket követően köszöntek meg a dalkör tagjai.
a helyi és a szomszédos tele- A Kulcsárné Csejtei Marianna
pülésekről, valamint távolból vezette dalos csoport rövid
érkezett fellépőké volt a fősze- fennállása alatt szép sikereket
rep, akiknek mindegyike ba- tudhat magáénak, úgy, mint a
Gellénházán rendezett megmébosdöbrétei kötődésű.
A Körtánc Alapfokú Mű- rettetésen a „Dicséretes minősívészeti Iskola előadásában me- tés”. Elmondásuk szerint e nyárzőségi és lőrincrévi táncokat végi program alkalommal szolláthatott a nagyérdemű. A fiatal gál számukra, hogy itthoni körtáncosok sikeréről Henczi Dá- nyezetben is bemutatkozhassavid táncpedagógus tartott is- nak a közönség előtt. „Mindenmertetőt, rávilágítva sikereikre. napi kenyerünk” című népi jáA Tihanyi Vándorszínpad ték előadásával a mögöttünk
főként operett dalokat és ma- hagyott nemzeti ünnepünkre,
gyar nótákat vitt színpadra, be- augusztus 20.-ra utaltak.
A közösség életét érintő
vonva a közönséget az egy órás
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
beszámolókat és elismeréseket,
fergeteges produkcióba.
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
Az év egyik jelentős esemé- a szórakoztató kavalkád folytakíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:
nyeként tartják számon a köz- tásaként a Zalai Néptáncegyütségben a Babosdöbrétei Dalkör tes, a Royal-Show és látványwww.zalatajkiado.hu
megalakulását lelkes, hagyo- tánc bemutatója követte, majd
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
mányt ápoló helyi asszonyok és a Bomba zenekar biztosította a
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
férfiak részvételével. A faluban zenét az esti bálhoz.
Török Irén
működő TOBA-FA Kft. ügyve-

Zalatáj naponta!
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* Múltidézés Flam rajzaival Találkozzunk hétfőn!
„Ki mondta, hogy csak pénteken, szombaton vagy vasárnap lehet baráti találkozót, koncerteket szervezni? Ezért hívtuk életre a „Találkozzunk hétfőn!” programot Petrikeresztúron. Minden adott egy kellemes nyári estéhez, jó zene, finom vacsora, gyönyörű környezet, remek társaság. Mindenkit szeretettel várunk!” –
állt a Találkozzunk hétfőn!
kulturális program meghívóján.
A Göcseji Dombérozó keretében megrendezésre kerülő
program 2018. július 16-án hétfőn délután, este került megrendezésre. A kulturális program első eleme a langalló készítő kurzus volt, ahol Bita
Attila pék vezényletével 45 fi-

Szakonyi Milán

(2004.04.22.)

Nagy volt az érdeklődés.

– Azok akik a munkás-paraszt hatalomról papoltak nekünk a
gyűléseken, mára mind nagytőkések lettek…! (2004.06.03.)

– Az osztályidegenek most nagyon mozgolódnak a pártban.
Hát mit akarnak ezek? Proletárdiktatúrát?!
(2004.07.29.)

nom langallót sütöttek a közösségi kemencében. A pék elárulta a készítés fortélyait és mindenki megcsodálhatta, hogyan
kell egyszerre két veknit is
gyúrni. A kultúrház udvaráról a
vendégek átsétáltak a közeli
tájház, kerámiaműhely, apartman komplexumba, ahol a csodásan feldíszített kert várta az
egybegyűlteket.
Az este alatt megtekinthető
volt egy mini kiállítás Págyi
Zsóka keramikusművész munkáiból.
A Petri Apartmant is megnézhették a vendégek és a tavalyi évben átadott tájszobát is,
ahol a helyi gyűjtésből származó tárgyakkal került berendezésre egy paraszti szoba.

A közel százötven vendég
Szakonyi Milán akusztikus koncertjét hallgathatta meg. Milán
gitárjával és énekével elrepítette a vendégeket a hangulatos
zenék világába.
A felemelő koncert után a
Gyuris Csárdából hozott sokrétű svédasztal várta a vendégeket. Az este meghitt, kellemes beszélgetéssel záródott.
A program minden eleme
ingyenes volt, köztük a vacsora
is. Az EFOP-1.3.5-16-201600928 Társadalmi szerepvállalás erősítése és közösségek
fejlesztése a Tuttu MikkaMakka Gyermek és Ifjúsági
Egyesület szervezésében valósult meg a projekt programja.
-b-

* 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.

2018. augusztus
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XX. jubileumi falunapok Tófejen
Idén húszadik alkalommal
került megrendezésre Tófej
közösségi ünnepe, a több napon
át tartó tófeji falunapok.
A rendezvény első napján
kora estétől várták a színpad
elé a rockzene szerelmeseit a
szervezők és a fellépők egyaránt. A zenés est első fellépőjeként a TMK Rock Band törte
meg a csendet, majd egy lélegzetvételnyi szünet után a Határkő együttes fűtötte tovább a
hangulatot. Este nyolc órakor

igazi „nagyágyú”, a Kárpátia
vette át a színpadot és adott
nagysikerű koncertet.
Augusztus 4.-én ünnepélyes
zászlófelvonás után Horváth
Zoltán, Tófej polgármestere köszöntötte a jelenlévőket és az
esemény díszvendégeit: Császár Károly szenátort, a román
parlament Maros megyei képviselőjét, Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét,
Varga Józsefet, Gyulakuta polgármesterét, Bacsi Lászlót, Zsit-

Balatonfenyvesen táboroztak

A Tuttu Mikkka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében harminc gyerek táborozott Balatonfenyvesen. Remek idő volt, ezért a csapat
minden nap fürdött, kiélvezték
a Balaton adta lehetőségeket. A
csapatokba szervezett gyerekek
vízi-olimpián teljesítettek vicces feladatokat.
Kézműveskedtek, karkötőket, polipokat, vasalós gyöngyöket készítettek a kreatív
foglalkozásokon. Sportra is
volt lehetőség, megismerkedtek
a boccia/petangue szabályaival.
A fiúk természetesen minden
nap fociztak.
Első nap az Új Nemzedék
Iroda szervezésében érzékenyítő órán vettek részt a gyerekek,

ahol az idősek nehézségeit járták körül a csapatok. A foglalkozást terápiás kutya bevonása
tette még érdekesebbé. Andi
kutya még a félénkebb gyerekekkel is megkedveltette magát. Örömmel simogatták, adták a jutalomfalatot az ügyesen
teljesítő kutyusnak. Humoros
körjátékokban, csapatépítő játékokban, közösségformáló feladatokban is részt vette a
gyerekek.
Tábortáncot tanultak be,
melyben a koncentrációskészségük, ritmusérzékük egyaránt
fejlődött, miközben sokat nevettek. Összességében remek
négy napot töltöttek el a táborban a petrikeresztúri és környékbeli gyerekek.

Teltházas Kárpátia-koncert volt a falunapon.

kóc település vezetőjét, a szlovéniai magyarság képviseletében és a társtelepülések polgármestereit, így Gaál Lászlónét
és Béres Lászlót, illetve Csiki
Levente lelkészt, a gyulakutai
közösség képviseletében.
Ezt követően a díszvendégek idevágó gondolataikat osztották meg a jelenlévőkkel.
Varga József, a marosszéki
Gyulakuta Község nevében üdvözölte a testvértelepülés ünnepére érkezetteket. Mint mondta, Tófej történelmében mindig
is piros betűs napnak számított,
amikor a falu vezetése ünnepelni hívta a lakosokat. Mint
mondta: „Egy év eltelte közösségi nap nélkül olyan, mint egy
nagyon hosszú út, vendégfogadó nélkül.”
Beszédében utalt a tavalyi
ünnepre, amikor is a székely
kapuk felavatásával pecsételte
meg a két település a barátságot
az összetartozást. Köszönetét
fejezte ki azért a szeretetteljes
fogadtatásért, amit mindannyiszor tapasztalnak idelátogatásuk alkalmával.
Kitért arra is, hogy a 15
milliónyi magyarból mintegy
hét millióan saját hibájukon kívül kénytelenek más nemzetekkel együtt kisebbségben élni.
Ennek kapcsán kiemelte, menynyi erőt ad a határon túli magyarságnak, hogy az anyaország stabilan fejlődik és őrzi
keresztény gyökereit. Tófej polgárait arra buzdította, hogy
büszkén viseljék tófeji mivoltukat és örüljenek nap mint nap
az őket körülvevő csodálatos
közösségnek.
Császár Károly üdvözlő
szavai után leszögezte, hogy
bár utolsó látogatása óta már

szenátorként
tevékenykedik,
ezen a napon gyulakutai polgárként, a tófejiek barátjaként
érkezett. Utalt az elmúlt néhány
év közös élményeire, az erősödő barátságra. Beszédében kitért arra is, hogy szenátori minőségében szeretne hatással
lenni a baráti kapcsolat gazdasági kiteljesedésére is.
Pácsonyi Imre, a Zala Megye Közgyűlés nevében köszöntötte a vendégeket, majd
elismerését fejezte ki a település vezetésének, a mindenkori
segítőknek és az egész tófeji
közösségnek az elért sikerekért,
a határokon átívelő baráti kapcsolatokért. Ezek után a XX.
jubileumi tófeji falunapokat
ünnepélyesen is megnyitotta.
Az ünnepi szentmisét követően kulturális műsor vette
kezdetét és a színpadot estig
helyi és vendég fellépők ostromolták, színvonalas műsorukkal.
A színpadi produkciókkal
párhuzamosan mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő ételeket, italokat és édességeket. A szervezők biztosították
a kicsik és a játékos kedvű nagyobbak szórakozási lehetőségét is a légvártól a vízi focin át,
a pingpongig mindent rendelkezésre bocsájtva.
22 órától újra fénybe borult
a sportpálya és környéke, hiszen szemet gyönyörködtető tűzijáték várta a még talpon lévőket.
Sokak kedvence a részben
helyi illetőségű Delta zenekar
folytatta a színpadi attrakciók
sorát, vendégül hívva Horváth
Tamást és a Groovehouse
együttest.
Gellén Szilárd
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Az összefogás szép példája volt
Rekord is született a jótékonysági napon

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági napot.

Idén már tizenhetedik alkalommal rendezték meg a zalaegerszegi AquaCityben a hagyományos jótékonysági napot.
Ez is jelzi, hogy a zalai megyeszékhely a segítség és az
összefogás városa. Ebből az alkalomból kerestük meg Balaicz
Zoltán polgármestert, aki elöljáróban kiemelte, hogy az
AquaCity nem csak a zalaegerszegiek, hanem a városkörnyékiek kedvenc pihenőhelye

is, sőt sokan keresik fel a megye további településeiről, sőt
az ország minden tájáról. Ezt
követően a 17. jótékonysági
rendezvény tapasztalatait részletezte:
– Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szervezőként, résztvevőként segítséget nyújtott a jótékonysági nap
sikeréhez! A gyűjtés idei célja a
profi és amatőr sportolók, valamint a nyugdíjas klubok ja-

vaslatára, az egészségvédelem
jegyében a zalaegerszegi gyalogos és kerékpáros túraútvonalak további fejlesztése volt.
A mostani programon még
rekordot is döntöttünk:
– A támogató cégek (37
vállalkozás) előzetes felajánlásaiból befolyt támogatás
2.300.000 Ft
– A minden eddigi rekordot megdöntő számú, 70 főzőcsapat által gyűjtött pénz

Szent István élő példát adott

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Trianon Parkban augusztus 20-án

avatták fel Boa Endre népi
iparművész
Szent
István
szobrát.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György köszöntötte a megjelenteket, majd
id. Mikó-Baráth György, Pácsonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébános kiemelte Szent István
történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.
Pácsonyi Imre ünnepi beszédében kiemelte: „Imre herceg halála után István nem
lehetett biztos abban, hogy amit
megvalósított, az fennmarad.
Ebben a kilátástalan helyzetben
ajánlotta Szűz Mária oltalmába
a koronát és az országot. Kiben
reménykedünk, amikor hiszünk
Magyarország létezésében?” –

2.486.305 Ft (a főzőcsapatok
korábbi számai: 2015: 49,
2016: 57, 2017: 64)
– Összesen 5.132 vendég
fordult meg ezen a napon az
AquaCityben, a belépőkből
4.811.000 Ft gyűlt össze.
Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.597.305 forint!
Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a főzőcsapatok tagjainak, a cégek vezetőinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szervezetek
tagjainak, munkatársaimnak, és
mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult az akció
sikeréhez. Külön köszönöm a
szervezőknek, és közvetlen
kollégáimnak, akik rengeteget
dolgoztak ezért a napért!
Büszkék lehetünk városunkra,
hiszen ismét megmutattuk,
hogy össze tudunk fogni, és
közösen tudunk dolgozni a jó
célokért!
Balaicz Zoltán megemlítette, hogy a következő jótékonysági rendezvény időpontja
szeptember nyolcadika a Vadpörkölt és Bor Fesztiválon,
ahol a vadfőzés keretében a
Bogáncs Állatmenhely megsegítésére és a zalaegerszegi játszóterek fejlesztésére gyűjtenek.
tette fel a kérdést a megyei
közgyűlés alelnöke és rögtön
megadta a választ is: „Mindenki Szent Istvánra és kortársaira
gondol, akik máig élő példát
adtak a magyaroknak. István a
pogányságból a keresztény
Európába vezette az országot
és ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemelkedő jelentőséggel bírt.”
A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Trianon Társaság elnökségi tagjának az előadását, aki új
megközelítésben szólt a mohácsi, a szigetvári és az egri
csatákról és a mindenki által
jól ismert hősök személyes
sorsáról.
Az Országos Trianon Társaság az emlékparkban aláírásgyűjtést kezdeményezett a békediktátum ellen.
z.t.
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II. Naplemente-túra Nemeshetésen
Második alkalommal vágtak neki gyalogszerrel a nemeshetési határnak a Naplemente-túra résztvevői.
A nap pislákoló fényénél
gyülekeztek az éjszakai kalandra vágyók a helyi művelődési
ház udvarán, ahol a szervezők
az Összefogás Nemeshetésért
Alapítvány jóvoltából kis batyuval, csokoládéval és néhány
tudnivalóval látták el a résztvevőket.
A tavalyi, nem egészen
húsz főnyi csapat az idei évre
már 38 tagra bővült és a másodikas Horváth Viktóriától a
nyolcadik ikszet taposó Varga
Istvánnéig minden korosztályt
vonzott a közös kaland.
Ez alkalommal a kevésbé
erdős részeket barangolták be a
résztvevők id. Varga László vezetésével és szórakoztató történetei kíséretében. Igaz persze,
hogy mivel két fő kivételével helyiek vettek részt a túrán, sokaknak akadtak saját történetei
egyes helyszínekhez érve, melyet mindenki örömére közre is
adtak az éppen aktuális mesélők.

Idén már majd negyven fő barangolta be a nemeshetési határt.

Nem kellett sokat menetelni, hogy még napvilágnál, de
már nagyon jó hangulatban
Gondóta-hegyhát
kapujában
néhány mondatban megemlékezzenek az itt tisztelgő feszület történetéről.
Csak néhány pincével odébb
mindjárt két, a Kámán-család
által állíttatott kőkereszt előtt
pihentek meg a túrázók. A mélyen vallásos család hite pél-

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ü kötelező gépjármű felelősség a
legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco üutasbiztosítás üélet,- baleset,
- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások

HITELEK
12 bank + 3 lakás takarékpénztár kínálata egy helyen

üSzemélyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
üAutó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!
üLakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
üSzabad felhasználású jelzáloghitelek
üAdósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
üJelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
üAKCIÓ! Szeptemberben az első havi hitel törlesztő részletet cégünk
fizeti Ön helyett!
üTeljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
üHitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely
kereskedőnél!
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

daértékű és mindenki számára
követendő lehet, különösen abban a korban, amikor egész
nemzetek veszítik el vallásukat,
nemzeti öntudatukat.
Talán a túrázók közül is
kevesen tudták, hogy a hegyhátat a helyiek lakták is a török
időkben, itt lelve menedékre a
fosztogató, barbár hordák elől.
A Kámán-birtokot elhagyva, az Atya-hegy mellett haladva a Hosszú-hegyet vette célba
a csapat, ahol Takács Ferenc az
utolsó, még gondozott pincék
egyikében várta a túrázókat egy
kis bátorítóval, hűsítővel.
A sárgás fényt árasztó pince
udvarán néhány falat is lecsúszott, hiszen mindenki jó szívvel kínálta az otthonról hozott
elemózsiát.
Hosszabb szakaszon haladva, de a baráti beszélgetés közben könnyed sétával a Csácsbozsoki Arborétum murvás útjába torkollik a kirándulás.
Mint azt a túravezető elmondta,
a falu egykori lakói idáig készítettek tíz méter széles utat,
mely Zalaegerszeg könnyebb
és gyorsabb megközelítését
szolgálta volna.
A murvás úton haladva
könnyű sétával és nagyon kellemes hangulatban folytatódott
az éjszakai kaland és a ragyogóan tiszta, nyári égboltot többször megcsodálva Kisbucsa

határához ért a majd negyven
fő. A több órányi menetelés
után a tinédzser korosztály már
némi bíztatásra szorult, ám
nyavalyogni meg sem fordult a
fejükben. A legidősebb túrázó,
Irma néni azonban töretlen jókedvvel koptatta a kilométereket.
Kisbucsa határában és a
faluhoz tartozó pincesor előtt is
akadtak még történetek szép
számmal, hiszen egykoron a
két település lakói közvetlenebb kapcsolatot ápoltak. Nem
csoda hát, ha az idősebb generáció hajnalig tudná mesélni
milyen kalandok tanúi voltak
az itt emelkedő dombok.
Egy szántót átszelve a postaútra ér a Naplemente túra
csapata, ahol a csapat tovább
bővül egy lelkes helyi fiatallal,
Magyar Dáviddal.
Éjfél tájban a faluba ereszkedve még van ki köszöntse
a kalandorokat, így Molnár
Zsoltné bíztatja az éhes csapatot, hiszen férje már tábortűzzel és egy nagy bogrács
étellel várja a hazatérőket.
A finom falatok, a tábortűz
és a langyos nyári este társaságában hamar elszökik még
egy órácska, majd lassan elfogynak a történetek és a jövő
évi folytatás ígéretével mindenki haza indul.
Gellén Szilárd

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Falunap Ormándlakon
A zalai dombok között megbúvó Omándlakon a nyár utolsó hétvégéjére esett a település
legjelentősebb közösségi programja. Az önkormányzat épülete előtt felállított sátor alatt érkezésünkkor éppen a közkedvelt Mutyi bohóc játékos, szórakoztató előadása volt soron,
aki láthatóan nem csak a legkisebbek, hanem a felnőttek érdeklődését is lekötötte humoros
trükkökkel, tréfákkal teli produkciójával. A műsorszámok
közepette Horváth Norbert polgármestertől kaptunk tájékoztatást az ünnepi órákkal és a mindennapokkal kapcsolatosan:
– Először is említést kell
tennem a fogyó lélekszámról,
amely pár évvel ezelőtt 120,
ma 91 főt jelent. A közelmúltban a falunkhoz tartozó
három hegyrész is a településünkhöz lett csatolva, így Laki,
Kalinkó, valamint az Almáskert
utcákkal bővültünk, és nyolc
állandó lakossal. Az idősebbek
közül sajnos ismét eltávoztak,
és akad olyan fiatal, aki más
lakóhelyet választott, de ennek
ellenére a község népességéhez
mérten így is a 14 év alattiak
számában jó az arány. Ez a mai

nap a legjelentősebb esemény a
programjaink között, amelyre
évről évre egyre nagyobb
feladatnak bizonyul kimozdítani az ittenieket az otthonaikból,
és elhívni őket egy-egy összejövetelre. Ennek tudatában az
idei rendezvény összeállításánál a gyermekeken volt a hangsúly, így került a színpadra
(mint a Mikulás-várás idején)
most nyáron is Mutyi bohóc,
akit nagy örömmel fogadunk
minden alkalommal. Fontosnak
tartottuk, hogy legyen élőzene,
ezért a Norton és a Bistrock zenekarokra esett a választás,
amelyek magyar rock legendák
szerzeményeivel érkeznek, valamint Csordás Pisti énekes
műsorát hallgathatják meg az
ünneplők – kaptuk a szervezést
is felvállaló polgármestertől az
információkat.
A fellépők sorát a két hölgyből álló Pacsirta együttes követte, akik ismert operett feldolgozásokat, népdalokat és saját szerzeményeiket tűzték műsorra, főként a korosabbak örömére. A sportpályán ugrálóvár
és bababarát játszóház állt a
legkisebbek rendelkezésére. A
Gombosszegi Lovasudvarból

A Pacsirta nevű formáció régi és új dalok előadásával vidította
fel a felnőtteket.

Varga Roland érkezett a szomszédos településre, hogy a bátrabb gyerekek nyeregbe pattanva élvezhessék a lovaglást. A
szokásos főzőversenytől idén, a
benevezők csekély száma miatt,
a szervezők eltekintettek, és a
Gyuri csárda étlapjáról kínálták
meg a falubelieket.
Az Ormándlakon élők napjainkban a hagyományos ünnepek mellett a gazdag múltjukból átörökített értékeikre is figyelnek és óvják azokat. E kis
göcseji község történelmében
számos nemesi család kötődése
fedezhető fel, amelyekről a
Dervalics família nemrég fel-

újított kriptája ma is tanúskodik. A műemléki védelem alatt
álló Szentháromság és Nagyboldogasszony templom, valamint a régi temető helyén kialakított emlékpark gazdagítja a
helyiek közösségi terét. A nyár
egyik összejövetele a Laki hegyen álló keresztnél évente
megtartott búcsú is.
Ma, 2018 augusztusában, az itt
élők e parányi faluhoz való ragaszkodását jelzi a gondozott környezetben megrendezett falunap
színes, változatos programajánlata, amelyet Vörös István és a Roller zenekar szolgáltatta zene zárt.
Török Irén

Gyermekes családok támogatása Petrikeresztúron
Polgárrá fogadják az újszülöttet

Petrikeresztúr Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet
a gyerekek, a gyerekes családok támogatására.

Ezért az önkormányzat a
helyi civil szervezetekkel együttműködve az év folyamán rendkívül sok programot szervez:

gyereknapot, kirándulásokat, kalandparkozást, tábort, ünnepségeket.
Lehetőség van az egyéni
képességek, készségek fejlesztésére a kerámia tanfolyamon, a
kézműves foglalkozásokon.
Sportolási lehetőséget biztosítanak a strandröplabda-pályán, a konditeremben és szeptembertől ingyenes gyerektorna
is indul.
Borvári Lili polgármester
asszony elmondta, hogy a testülettel nagy egyetértésben támogatják minden formában a
családokat. Ezért az általános iskolás és középiskolás gyerekek
10.000 forint iskolakezdési támogatást kapnak az idei évben is.
– Jelképes ajándékot adunk
minden szeptemberben a falu
minden gyerekének, a babák-

nak és a nagyobbaknak is. Az
idei évben mindenkinek egy
névre szóló kis törölközőt készíttettünk – mondta a polgármester asszony.
Az óvodásokat és az alsó
tagozatosokat naponta kétszer
falubusszal szállítják az intézményekbe.
Karácsonykor pedig nem
csak a családosok, hanem a
falu minden lakója anyagi
támogatást kap. A gyerekek
pedig tárgyi ajándékot találnak a közösségi karácsonyfa
alatt.
A településen születő gyermekek 40.000 forint támogatást
és gazdag ajándékcsomagot
kapnak, melyhez egy kép is jár,
melynek szövegéből kiderül,
hogy petrikeresztúri polgárrá
fogadták az újszülöttet.

2018. augusztus
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Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai gyermekek részére a zalaszabari „Holnapocska” táborban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a táborban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik legnépszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta” táborban töltötték
idejüket.
A 8-14 éves diákok Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkeztek Popovics Pál társszervezői munkájának köszönhetően, aki a
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.
A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán Szabadics Zoltán táboralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Pál Attilának.
Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyermekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel megismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, például a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősorban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyarországon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaországgal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki magyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok számára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvérmegyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.
– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok táboroztatására?
– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.
– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játszanak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angyalosi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben – nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.
Trojkó Tímea

Útfelújítás Kisbucsán
A Belügyminisztérium Kisbucsa Község Önkormányzatát
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból 10.954.868 Ft pályázati támogatásban részesítette, melyből az önkormányzat
belterületi útjai újulnak meg.

A kivitelező, a Zala-Müllex Kft. 2018. augusztusában
kezdte meg a javításra szoruló a belterületi utak aszfaltozását. A pályázat megvalósításához az önkormányzat saját költségvetéséből 15 % önerőt biztosít.

www.zalatajkiado.hu

A munkálatok keretében megújult a Kossuth Lajos utca '76-os
főútról bevezető szakasza.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fülöp Tibor Emléktorna
2018. augusztus 4-én labdarúgó emléktorna keretében emlékeztek meg a Nagylengyeli
Sportegyesület tagjai egykori
csapattársuk, a fiatalon elhunyt
Fülöp Tibor halálának évfordulójáról. 10 éve, hogy nem
rúgja a fiúkkal együtt a bőrt,
pedig tehetné, hiszen még csak
36 éves lenne. „Tibike” (Nagylengyelben így ismerték és becézték) igazi közösségi ember
és jó barát volt, olyan, amilyen
nem terem minden bokorban,
nincs minden faluban és amilyennel csak ritkán találkozunk.
A rendezvény az emléke
megőrzése mellett, szeretett
sportjáról, a fociról szólt. Négy
csapat találkozott a tornán,
Becsvölgye, Zalatárnok, valamint Nagylengyel felnőtt, illetve tartalék csapata. A szintén
meghívott, Gellénháza HO-MÉ
FA együttese rajtuk kívül álló
okok miatt sajnos nem tudott
részt venni. A torna nagypályán
zajlott, 35 perces körmérkőzésekkel és természetesen nem az
eredmény volt a fontos, hanem

a közös testedzés és a közelgő
bajnokságra való felkészülés,
barátságos játék keretei között.
A tornát végül a Nagylengyel
felnőtt csapata nyerte, Becsvölgye, a Nagylengyeli ifi és Zalatárnok együttese előtt. A nap
végén különdíjak is gazdára
találtak: a gólkirályi címet Szalai Balázs (Nagylengyel) szerezte meg, a legjobb játékos
Kiss Péter (Becsvölgye), a legjobb kapus pedig Markotán
Mátyás (Nagylengyel ifi) lett. A
díjakat Kocsis Csaba, a Nagylengyeli Sportegyesület elnöke
adta át a Fülöp-család jelenlétében. Mátyás a családi kötelék okán is fontosnak érezte a
részvételt, hiszen a tehetséges
ifjú kapusnak Tibor volt a
nagybátyja. A nagylengyeli felnőtt csapat kapusa, Fülöp Gergő pedig az unokatestvére volt
a fiatalon elhunyt Tibikének.
Vannak tehát, akik továbbviszik az emlékét a sport terén
és a futball iránti szeretetét.
Az emléktornát vacsora és
kötetlen beszélgetés zárta. Akik

Közös fotó a két csapatról.

ismerték, felelevenítették a közös történeteket, az egykori focimeccseket és az együtt véghezvitt csínytevéseket. Utóbbi sztorikat a fiatalabbak nagy része is
hallotta már, mivel ritkán akad
olyan beszélgetés a mérkőzések
utáni baráti sörözésnél, ahol ne
jönne elő egy-egy történet Tibikéről is. Elképzelhető, hogy sok
minden másként alakult volna

az egyesület életében is, ha
mellettük, velük maradt volna.
De ezt már nem tudhatjuk meg,
így az egyetlen, amit tehetnek,
akik ismerték, hogy nem feledik el, megőrzik az emlékét és
ha a következő generációk hallják a nevét, tudni fogják, hogy
élt egyszer egy nem mindennapi fiatalember Nagylengyelben.
S. A.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Göcsej Kincsei Piacfesztivál

Takács Nicolas is a fellépők között volt.

Július 21-én Petrikeresztúr
lakói és a környékbeli, göcseji
falvak lakói a település sportpályájára érkeztek, ahol számtalan program várt minden korosztályt, érdeklődőt.
A programok már a délelőtti
órákban megkezdődtek. Az árusítás kora délután indult, a helyi és környékbeli termelők
árultak mézet, gyümölcsöt, savanyúságot, lekvárokat, textil játékokat, kézműves-varrott tárgyakat, ékszereket, kerámiákat.
Borvári Lili polgármester elmondta, hogy bíznak benne,
hogy évről évre több árust tudnak meghívni és egyre nagyobb
közönség lesz a zalai termékek
iránt.
A gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, kosaras körhinta,
sumó-hordó várta az ugrálóvár
mellett.
Az idei évben hetedik
alkalommal megrendezésre kerülő paraszt olimpián 5 csapat
indult. Az első körben forgószínpadszerűen teljesítettek
feladatokat, majd sorversenyen
mérték össze tudásukat. A vicces feladatok a közönséget is
szórakoztatták.

A főzőversenyen marhapörkölt, dödölle egyaránt készült,
volt amelyik olyan finomra sikeredett, hogy már a zsűri sem
tudta megkóstolni. A rendezvényen kerültek átadásra az
idei évi ,,Falu legszebb kertje”
verseny díjai is. Szalay Cecília
kertész, a zsűri elnöke elmondta, hogy idén a hagyományos
falusi kertek kerültek előtérbe
és ezeket szerették volna jutalmazni. A tizenhárom induló
mindegyike ajándékot kapott,
egy-egy gyümölcsfát és bokrot.
Kiemelte a legharmonikusabb
kert díjat nyerő Tamási Istvánné kertjét, ahol csodásan megfér a kapor a virágok a között.
A legszebb veteményes versenyt, Bátorfy Lászlóné nyerte
a mennyei terményeivel és
gondozott kertjével.
A Zalai Kutyasuli bemutatója mindenkit elvarázsolt, az
okos kiskutyákkal és a figyelmes gazdik bemutatójával. A
gyerekek ámulattal nézték a koreográfiát, amit a csapat előadott. Lehetőség volt a kutyusok
simogatására is.
A zalai veterán autósok közel 20 autóval vonultak fel, a
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

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

Moszkvicsok, Trabantok és társaik gyönyörű állapotban.
A Gombosszegi Lovas Udvar csikósbemutatója előtt és
után is volt lehetőség két lovon
a lovaglás kipróbálására. Kisgyerekek és felnőttek egyaránt
ismerkedtek a lovaglással.
Az Esély Háza sátra alatt a
családokat várták egy családi szerencsekerékkel, különböző
feladatokat lehetett teljesíteni.
Az érzékenyítő feladatok során
a terápiás kutyákat is bevonták
a feladatokba.
A Dombérozó keretében motoros csapat is érkezett a rendezvényre, közel harminc motorral.
Este hatkor kezdődött a kulturális műsor, ahol a zalaegerszegi Albatrosz Tánc Egyesület
hat táncot mutatott be. A legkisebbektől a legnagyobbakig
minden korcsoport szerepelt a
modern tánc, az akrobatikus számokban. A Cserta Táncegyüttes három számot adott elő színes néptánc repertoárjukból. A
Mura Dance Tánccsoport har-

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

madik alkalommal lépett fel a
településen
A táncosokat a helyi, környékbeli tagokból álló Bist Rock
zenekar követte, amely fantasztikus hangulatot teremtett az élőzenével. Az ismert rockballadák mindenkiben kellemes emlékeket idéztek.
Az este sztárvendége az X
faktorból megismert Takács Nicolas volt. A sátor megtelt vendégekkel és együtt hallgatta a
több száz ember a koncertet.
A buli hajnalig tartott, a
közben megeredő eső ellenére,
mivel Pedro remek zenét szolgáltatott, a vendégek hajnalig
táncoltak a kellemesen meleg
időben, miközben kint zuhogott
az eső. A program minden eleme ingyenes volt. Az EFOP1.3.5-16-2016-00928 Társadalmi szerepvállalás erősítése
és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka Gyermek és
Ifjúsági Egyesület szervezésében, a projekt keretében valósult meg a program.

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
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„Boldog gyermekévek a Csukás oviban”

Uszodája is van az intézménynek.

A Teskándi Csukás István
Óvodában a nevelői közösség
nagy izgalommal és felkészülten várja vegyes csoportjaiba
(Méhecske csoport, Katica csoport, Süni csoport, Pillangó csoport) a kisgyermekeket. A
2018-2019-es nevelési évben
több mint 100 kisgyermek nevelését, gondozását, fejlesztését
látják el.
Óvodai nevelésük gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására helyezik a hangsúlyt, melyet szeretetteljes, élményekkel teli, biztonságos környezetben valósítanak meg.
Jól szervezett napirendjükben biztosítják a kisgyermekek
kiegyensúlyozott életritmusát,
melyben legfőbb szerepet a játék kapja, valamint a testi nevelés, az egészséges életmód
kialakítása, környezettudatos
magatartás. Környezeti feltételeik, mint az uszoda, sószoba,
tornaterem és a jól felszerelt,
tágas udvar, valamint a fűszerkert biztosítják mindezek változatos megvalósulását.
Tevékenységei köreik és
fejlesztési területeik, melyeket
játékban és játékos formában
valósítanak meg, a gyermekek
egyéni képességeihez, fejlődési
ütemükhöz igazodik:
– rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka
– ének, zene, énekes játék,
gyermektánc
– mese, vers
– külső világ tevékeny
megismerése
– mozgás
– anyanyelvi nevelés
Az óvoda jól felszerelt, a
mai kor igényeit kielégítő környezeti és tárgyi feltételekkel
biztosítja az óvodáskorú gyermekek gazdag, boldog óvodáséveit.
Az óvoda a sikeres és eredményes nevelés, együttnevelés

érdekében a közvetlen és közvetett partnereivel folyamatos
kapcsolatot tart fenn.
Az óvoda minden évben
megtartja hagyományápoló szándékkal programjait, rendezvényeit, színesítve a kisgyermekek mindennapjait, némely prog-

ramba a szülők is aktívan részt
vehetnek:
Sportnap, túrák, „Én is ügyes
vagyok találkozó”, Mikulás, karácsony a templomban, farsang,
húsvét, Anyák napja, évzáró, ballagás, állatok világnapja, víz világnapja, Föld napja, Csukás nap,
Griff bábszínház előadásai, bátorságpróba, nyílt nap – a teljesség igénye nélkül.
Az óvoda hitvallása jól
mutatja az intézmény dolgozóinak szakmai felkészültségét,
elhivatottságát:
„A gyermekek szívesen járjanak és érezzék jól magukat az
óvodában. Olyan élménygazdag lehetőséget teremtsünk számukra, ahol a gyermek képességeinek megfelelően fejlődik.
Legyen számára az óvodai élet
önfeledt, örömteli, boldog, ahol
a gyermek felszabadult, nyitott
és befogadó lesz.” (Pedagógiai
Program)

2018. augusztus

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Először, utoljára, soha többé…
Zsolt fáradt mosollyal invitál befelé a családi ház teraszára. Leülünk.
Körbenézek – szép lett!
– Igen, sokan mondják.
A feleségem barátnői a
konyhától a szigettel, amit
csináltatok, még mindig el
vannak ájulva. A fürdő is jó
lett azokkal a megoldásokkal, amit terveztetek. A gyerekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem –, elsőre égnek
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a legjobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő idejében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellenségének, a másodikat a barátjának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.
– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.
– Nem, de ha megkérdeznének, én azt mondanám,
ha valaki építkezésre adná a
fejét 2018-ban, akkor úgy
csinálja, mintha először,
utoljára és soha többé tenné.
Így meg lesz az esélye arra,
hogy olyan legyen, amilyennek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Titeket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezésbe, mert akkor még a kivitelezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

