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A Hősök Napja ün-teskándi
nepsége misével kezdődött a
Szent Család templomban má-
jus 26-án.

A Himnusz elhangzása után
a falu központjában lévő em-
lékműnél a he-Kosárkó Boglárka,
lyi Csukás-iskola tanulója sza-
valta el Falu Tamás Névtelen
katona című versét.

Ünnepi beszédet Bogár Ist-
ván alpolgármester mondott, aki
felidézte a hősök emlékünnep-
ségének eredetét, történetét, majd
így folytatta:

„Sajnos történelmünk során
áldozatok sokaságával vert sor-
sunk – ebből a szempontból nem
tartozunk a szerencsés nemze-
tek közé, ha csak az I. világhá-
borús vérveszteségünkre gon-
dolunk és annak következmé-
nyére, Trianonra, amikor elvesz-
tettük országunk és népünk két-
harmadát. Nem tudunk még
egy olyan országról, »melyet sa-

„A mi dolgunk örökkön emlékezni”
ját nemzete vesz körül«. Nem-
zetünkkel tragikus módon meg-
történt, hogy végignyargalt raj-
tunk a nácizmus és a kom-
munizmus… Csak néhány adat
arról, hogy az I. világháború kap-
csán tulajdonképpen miről kell
megemlékeznünk: az 1914-18 kö-
zött vívott háborúban a törté-
nelmi Magyarország területéről
közel 4 millió ember vonult harc-
ba, Magyarország emberveszte-
sége halottakban 660 ezer főre
tehető; a 800 ezer súlyos sebe-
sülthöz még hozzá kell adni,
akik az elszenvedett sérülések
következtében munka- és kere-
sőképtelenné váltak. Ezek csak
számok, melyek mögött embe-
rek és családok millióinak szen-
vedése húzódik. A Tanácsköz-
társaság 133 napja csak gyara-
pította mártírjaink számát, le-
verése után, az úgynevezett rend
helyreállítása is hozott ártatlan
áldozatokat.

A II. világháború nemze-
tünk számára minden tekintet-
ben tragédia – nincs olyan csa-
lád, amely ne lenne valamilyen
formában érintett… Jóformán ki
sem keveredtünk a német meg-
szállásban találtuk magunkat…

Áldozataink és hőseink szá-
ma temérdek, s a mi dolgunk
örökkön emlékezni rájuk, hisz

az idő múlásával egyre keve-
sebben vannak azok, kik sze-
mélyes érintettség kapcsán se-
gíthetnek nekünk, utódoknak az
emlékezésben.”

Az ünnepi beszéd után a Tes-
kándi Amatőr Színjátszók Alkal-
mi Csapata adott irodalmi műsort,
majd koszorúzásra került sor. A
megemlékezés a Szózattal zárult.

Koszorúznak a képviselő-testület tagjai. Balról Németh Ágnes,
Bogár István, Patakiné Sümegi Mária Erzsébet és Simon Viktó-
ria.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek

CSOK ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek� � �

kisvállalkozói hitelek MFB hitelek intézése� �

�napelem rendszer értékesítés, teljes körű ügyintézéssel,
állami támogatással is. Thm: 0% Villanyszámla: 0 Ft!

Elektromos fűtésre áttérve gázszámla, akár 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
hitelközvetítő ingatlanközvetítő.� �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

Több mint tíz éve invitálják
közös sportolásra a település la-
kóit a „Mozog a falu” program
szervezői .Tófejen

Idén is rengeteg érdeklődőt
vonzott a sportos közösségi nap,
mely ezúttal a gyermeknapi prog-
ramot is magába foglalta. Az új
elemekkel tarkított, egész na-
pos eseményen 11 csapat gon-
doskodott a közös ebédreva-
lóról.

A program gerincét idén is
a hagyományosnak mondható
versenyszámok adták, így egye-
bek mellett futballban, sodrófa-
hajításban, rönkhajításban, ping-
pongban, tekében is megméret-

A hagyományokhoz híven
idén is megrendezésre került jú-
nius elsején Hottó zalaszent-
mihályfai településrészén a má-
jusfa kitáncolása. A szervezők
délután 3 órától várták az ér-
deklődőket a Pajtaszínházhoz.

A program a Kishottói nép-
dalkör dalcsokrával indult, majd
őket követte a .Telekesi Dalkör
Ezután került sor a pálinka-
mustrára. A megmérettetni kí-
vánt nedűket egy háromtagú
zsűri bírálta el, és természete-
sen a rangsorolás is megtörtént.

Idén is kitáncolták
Ezt követően ismét a Kis-

hottói népdalkör lépett színpadra,
egy kifejezetten erre az alkalom-
ra költött nótával kedveskedtek
a házigazdáknak. Eközben elké-
szült a babgulyás, amivel minden-
kit megvendégeltek. Az asszo-
nyok lángost, fánkot is sütöttek,
de süteményből sem volt hiány.

Mire mindenki jóllakott, meg-
érkezett a együttes, s iga-Soorry N
zán fergeteges hangulatot vará-
zsolt zenéjével. Az esti báli talp-
alávalót a szolgáltatta.Fantasy duó

V.L.B.

XII. alkalommal mozdult meg a falu Tófejen

tek a csapatok és egyéni verseny-
zők. Idén először a birkózó-
szőnyeg is helyet kapott a tófeji
sportpályán, ahol a 7-9 éves
korosztály versengett, hat egye-
sület részvételével.

Amint azt ,Horváth Zoltán
Tófej polgármestere lapunknak
elmondta, a rendezvény egyre
népszerűbb úgy a helyiek, mint
a környékbeliek körében. Az
idei, gyermeknappal összekö-
tött műsort igyekeztek a gyer-
mekeket szórakoztató progra-
mokkal összefűzni. A rendez-
vény szervezése tekintetében meg-
tudtuk, hogy a helyi önkor-
mányzat támogatásával és szer-

vezésében, ko-Lakatos György
ordinálása mellett valósul meg.

Lakatos György, a rendez-
vény főszervezője elmondta,
hogy a bográcsok mögött kép-
viseltették magukat a helyi ci-
vil szervezetek, de érkeztek Gu-
torföldéről és két motoros egye-
sület, a Göcsej motorosai és a
Road Wanderers is kivették ré-
szüket a főzésből. Utóbbi egye-
sület egyébként Tófejen ren-

dezte meg motoros találkozóját
június 7-8.-án, egy nagyszabá-
sú rockfesztivállal egybekötve.

A program nevéhez hűen az
ebédet követően, közös koco-
gásra indultak a jelenlévők a
sportpálya körül. Zárásul a falu
májusfája került kitáncolásra,
este pedig a zenekar bizto-Rox
sított kellemes nyáresti hangu-
latot.

Gellén Szilárd

Idén birkóztak is a sportnapon.

A népdalok mellett a könnyűzene is szerepet kapott.

2019. június
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„Soha nem voltam tétlen”
Szépkorú köszöntése Nemeshetésen

ország miniszterelnökének, Orbán
Viktornak üdvözletét és gratulá-
cióját tartalmazó oklevelet is.

Bözsi néni 1924-ben Nemes-
hetésen született. A három test-
vér közül ő volt a legidősebb.
Édesapjukat korán elveszítet-
ték, ezért már kislányként rend-
kívül sok feladat hárult rá. Na-
gyon sokat dolgozott otthon a
magángazdaságban és későbbi
munkahelyén, a Műbútor KTSZ-

ben is. Hosszú élete során min-
dig Nemeshetésen élt családja
körében.

Hosszú élete titkát firtatva
csak annyit válaszolt: „Igye-
keztem mindenkihez jó lenni és
sokat, nagyon sokat dolgoztam,
soha nem voltam tétlen.”

További jó egészséget és nyu-
godalmas éveket kívánunk Ne-
meshetés Önkormányzata és kö-
zössége nevében.

A fényképen az ünnepelt Németh Ferdinándné, leánya és
unokája mellett, valamint Magyar Kálmán polgármester.

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában ki-
alakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentiká-
polnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termál-
fürdő környezetével, kapcsola-
tot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán , a me-dr. Pál Attilát
gyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állá-
sáról kérdeztük.

– A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

közlekedés feltételeinek javí-
tására. A „fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés” cí-
met viselő felhívás olyan be-
ruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgál-
tatások és a közösségi köz-
lekedés csomópontjainak meg-
közelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közle-
kedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat a
„Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés”. Az ide tar-
tozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetősége-
ket a természeti értékek, ne-
vezetességek jobb megközelít-
hetősége révén. Önkormányza-
tunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros cé-
lokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Ker-
kateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződ-
tek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hama-
rosan olyan fejlesztések való-
sulnak meg, amelyek egyszer-
re javítják a helyi közleke-
dés és a biciklis turizmus fel-
tételeit. Önkormányzatunk a

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban ki-
dolgozott kerékpáros koncep-
ciót: fontos, hogy az új sza-
kaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.

– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az

EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyom-
vonal, amely a szlovén-ma-
gyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzet-
közi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszt-
hely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A har-
madik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e há-
rom fő nyomvonal részét ké-
pezik, illetve úgynevezett rá-
hordó útként hozzájuk kapcso-
lódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető ke-
rékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé
vezető bicikliútnak.

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

Dr. Pál Attila

meshetés község polgármestere
és a hivatal vezetője. A jókí-
vánságok és a gyönyörű virág-
csokor mellett átadták Magyar-

Németh Ferdinándnét, Bö-
zsi nénit 95 éves korában csa-
ládja körében, otthonában kö-
szöntötte ,Magyar Kálmán Ne-

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

2019. június
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot

vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2006.09.28.)

(2006.10.12.)

(2006.10.26.)

„Kiszivárgások” idején

Modern világ

– Az lenne az igazi nagy buli, ha arany karkötő helyett egy
jó kis Gyurcsány-kazettát találnánk!

– Sehogy sem megy a fejembe, hogyan tudtuk negyven év
melóval ennyire elherdálni az országot?!

– Én meg azt gondoltam ki, hogy mikrocsipet ültettetek be
az uramba. Tudjam, melyik pincesoron boklászik pityókásan.

Mint minden évben, idén is
május utolsó vasárnapján ün-
nepeltük a gyerekeket, és min-
denkit, aki kicsit is gyereknek
érzi magát. Az önkormányzat
igyekszik minden korosztályt
szemmel tartani mindenféle
szempontból, így az utolsó hét-
vége szombatján a gyerekek
voltak a főszereplők. A déli
szieszta után három órakor in-
dult a program. A csodás idő-
ben együtt indult a csapat Tes-
kándra a mezőn keresztül fa-
gyizni. A mintegy 6 kilomé-
teres utat szinte mindenki végig
gyalogolta, csak néha kellett a
szülőknek és a kísérőknek egy
kis háton cipeléssel besegíteni.

A fagyizás után a fáradtab-
bakat Mari néni hazavitte fa-
lubusszal, a kitartóbbak gya-

Gyereknap volt Babosdöbrétén

logoltak. Amire mindenki célba
ért már ott állt a ló és lovasa,
hogy elkápráztassa a nézőket
fergeteges műsorával. Közben
a háttérben dolgoztak a csil-
lámfestők és a kicsiknek dia-
vetítés zajlott. A sportpályán
zumbára mozoghattak a kicsik
és nagyok. Az este zárásaként
most sem maradt el a tábortűz,
szalonnasütés, kolbászsütés.

Úgy gondoljuk, hogy min-
denkinek, aki részt vett a prog-
ramon, igazi kikapcsolódásban
volt része. Köszönet illet min-
denkit, aki hozzájárult a mun-
kájával, sütivel, a felajánlott
eperrel, az odafigyeléssel, hogy
egy tartalmas, szép délután ke-
rekedett kis falunkban!

Babosdöbréte Község
Önkormányzata

A gyerekek voltak a főszereplők.

Nem maradhatott el a szalonna- és kolbászsütés.
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99 éve írták alá Párizs mel-
lett az I. világháborús békeszer-
ződést. 1920. június 4-e gyász-
napokban nem szűkölködő tör-
ténelmünk egyik legsötétebb
dátuma. Kilencvenkilenc évvel
ezelőtt a Párizs melletti Ver-
sailles kastélyábanKis-Trianon
írták alá azt a békeszer-
ződésnek mondott diktátumot,
amellyel az I. világháborúban
győztes hatalmak példátlan meg-
torlással sújtották hazánkat.

A kastélyban összegyűlt
döntnökök úgy rajzolták át a
kárpáti régió határait, minek
következtében Magyarország
elveszítette területének kéthar-
madát és három millió magyart
taszítottak idegen közigazgatás
alá. A békediktátum nyomán

A velünk élő Trianon
Magyarország a mai napig nem kapott kárpótlást

létrejött az a képtelen helyzet,
ami mind a mai napig fennáll:
Magyarországot – egyedülál-
lóan a világon – saját határai
veszik körül. Túl a magyarsá-
got ért mérhetetlen csapáson,
Trianon nem oldott meg sem-
mit. A geográfiailag és gazda-
ságilag egy és oszthatatlan
Kárpát-medencét a békeszer-
ződéssel létrejött új államfor-

mációk képtelenek voltak mű-
ködtetni. Azok az urak, akik
Magyarországról és egyáltalán
a régióról szinte semmit sem
tudtak, olyan rendet teremtettek
Európa szívében, amely már
megszületése pillanatában ma-
gában hordozta egy újabb vi-
lágháború csíráit.

Június 4-e gyásznap. Ami
rossz, ami ártó a lassan év-
századnyi idő alatt a magyar-

ságra zúdult, jórészt a versail-
lesi kastélyban foganatosított
békediktátum hozománya, és
az akkori, az egyetemes vi-
lágtörténetben példátlan or-
szág- és nemzetrontásért Ma-
gyarország mind a mai napig
nem kapott kárpótlást.

S erről mélyen hallgatnak
az országcsonkításban érintett
államok jelenlegi vezetői is.

z.t.

A terem, ahol a magyarokkal aláíratták a gyalázatos diktátumot.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Május 20-án Orbán Viktor
miniszterelnök jelenlétében fel-
avatták a első ütemét.ZalaZone

A beruházásról szólva a
kormányfő úgy fogalmazott:
„a jövő elkezdődött körülöt-
tünk, úgy hívják, digitális gaz-
daság, Ipar 4.0 (...), ez a beru-
házás pedig egy első jegy,
amelyet megváltottunk ebbe a
bizonyos jövőbe”.

Várakozása szerint a zala-
egerszegi pályán egy regioná-
lis szakmai központ jöhet létre,
amelynek a vonzáskörzete az
egész régióra kiterjed, sőt
európai kisugárzása is lehet. A
beruházás forrásait a költség-
vetés biztosította 45 milliárd

„A jövő elkezdődött körülöttünk…”
Orbán Viktor avatta fel az egerszegi tesztpálya első ütemét

forintból, a második fázis pe-
dig a tervek szerint 2020-ig
épül meg – tájékoztatott.

A ZalaZone járműipari
tesztpálya első ütemének ava-
tóján , a térség or-Vigh László
szággyűlési képviselője, a
tesztpálya miniszteri biztosa
jelezte: a 265 hektáros terüle-
ten elkészült a két kilométeres
kezelhetőségi pálya, ahol a
menetstabilizálást, a kormány-
és fékrendszert vagy a sávtartó
funkciókat tesztelik. A mint-
egy 300 méter átmérőjű di-
namikai felület 800 méteres
ráfutósávval rendelkezik, ami
egyebek mellett a „jávorszar-
vastesztek” elvégzésére is al-

kalmas, a fékek vizsgálatát pe-
dig nyolc különböző sávból
álló felületen végezhetik.

Elkészült a smart city, az
okosváros első öthektáros terü-
lete, ami városi környezetet
imitáló körülményeket bizto-
sít. A 2000 négyzetméteres
technikai épület 16 személy-
autó és három kamion elhe-
lyezésére lett kialakítva, a 300
fős konferenciaterem pedig
ugyancsak alkalmas járművek
bemutatására is – sorolta Vigh
László.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter házigazdaként felidézte,
hogy 2015-től dinamikus fej-
lődési pályára állt Zalaeger-
szeg. Már épül a megye leg-
nagyobb, 170 milliárd forintos
beruházásaként az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya össze-
köttetéseként, illetve tervezik a
kapcsolatot az M8-assal is. Az
elmúlt négy évben 4000 új
munkahely jött létre a város-
ban, ahol 2,5 százalékra csök-
kent a munkanélküliség.

A polgármester kitért arra
is, hogy 2016 májusában je-
lentette be a tesztpálya építését
a miniszterelnök, egy évre rá
letették az alapkövet, két évvel
később pedig már elkészült az
első ütem.

Három nappal az avatás
előtt sajtóbejárásra került sor a

tesztpálya szomszédságában
700 millió forint költséggel
épülő .kutatóközpontnál

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere elmondta:
ez az első olyan magánerős
beruházás, amely a tesztpályá-
nak köszönhetően indult, rá-
adásul magasan kvalifikált
dolgozókra tart igényt. A
Smartfield Kutatóközpont 135
munkahelyének többségére ku-
tatókat, mérnököket, techno-
lógusokat várnak.

Vigh László országgyűlési
képviselő a tesztpálya minisz-
teri biztosa ismertette, hogy 10
hektáros területen épül a je-
lenleg két épületrészből álló
központ. A telek szomszédsá-
gában még 65 hektárnyi fej-
lesztési terület van, de már
most jelentős a bel- és a kül-
földi érdeklődés.

A kutatóközpontra az egye-
temek részéről is igény mutat-
kozik, több országból is ér-
keztek megkeresések.

Doszpoth Attila, a beruhá-
zó . ügyve-Z-ONE Park Kft
zetője kifejtette: a kutatóköz-
pontot a piaci igény hozta lét-
re, a tesztpályán ugyanis nem
tud mindenki egyszerre tevé-
kenykedni. A Smartfield Kuta-
tóközpontot az autonóm közle-
kedéssel kapcsolatos zalaeger-
szegi kutatások fő helyszíne-
ként képzelik el.

A tesztpálya avatásán (balról): Vigh László, Orbán Viktor,
Balaicz Zoltán, Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter.

2019. május 20-án a szál-Lentiben, Thermal Hotel Balance
lodában került megrendezésre az INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.

A projekt a vezetésével és aZala Megyei Önkormányzat Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal Nowa Graz, a (Steiermark) illet-
ve a (Burgenland) szervezetek partnerségével valósulDAFF
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi hely-
zetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intéz-
mények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.

Pácsonyi Imre, Zala Megyei Közgyűlésa alelnöke nyitóbe-
szédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és köz-
szférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos len-
ne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

Közép-Zala
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az alkalomra készült süte-
mény mellett a pezsgős koccin-
tás sem maradt el, pedig hét-
köznapon ünnepeltünk, de ez
olyan ünnep volt, ahol jár a koc-
cintás. 90 éves polgá-Teskánd
rát, köszöntöttükDóra Gézánét
születésnapján Teskánd Község
Önkormányzata Magyar Kor-és a
mány Fazekas Istvánnevében.
jegyző és pol-Németh Ágnes
gármester kereste fel szépkorú
honfitársunkat és adta át Orbán
Viktor miniszterelnök által alá-
írt emléklapot és az önkor-
mányzat szerény ajándékát

Dóra Gézáné, Hermina néni
immár több évtizede fiával és

Pezsgős koccintás. Balról Dóra Gézáné, Németh Ágnes, Faze-
kas István és Dóra Jánosné.

Azt mondják: a májusi eső
aranyat ér. Egy darabig valóban
így van, de az idei tavaszi csa-
padékmennyiség sok volt a jó-
ból. Szerencsére végül az időjá-
rás is „belátta”, hogy elég, s jú-
niusban már itt az ideje az igazi
nyárnak. A családok örömére a
júniusban megtartott gyermek-
napok már szikrázó napsütés-
ben teltek.

Így történt ez Nagylengyel-
ben is, ahol a legkisebbeknek
szervezett délután jó hangulatát
megalapozta, hogy kellemes me-

A Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület interkatív gyerekmű-
sort adott Nagylengyelben.

Napfényes gyermeknap, csillogó szemű apróságok

legben lehetett élvezni a külön-
böző programokat. Kora dél-
utántól az elmaradhatatlan lég-
vár várta a gyerekeket, illetve a
Támasz Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat munkatársa,
Németh-Lucz Anita készített csil-
lámtetoválást. A tetkóknak hála
szépen csillogó praclikkal kal-
impálhattak szüleiknek az ugrá-
ló lurkók és csillámló lábbak-
kal rohangálhattak felhőtlenül a
faluház udvarán.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásá-

nak köszönhetően színvonalas
előadást láthattak az érdeklő-
dők. A pethőhenyei Tarsoly Er-
délyi Mezőségért Egyesület a
Derék Jankó és a kemény cipó
című tanulságos bábelőadással
szórakoztatta az érdeklődőket.
A produkció alapja egy népme-
se, ami a kitartásról, az állhata-
tosságról és a szülői ház tiszte-
letéről szól. A zalai egyesület
foglalkozásaival, vásári bábjá-
tékaival igyekszik hangsúlyoz-
ni a hagyományőrzés fontos-
ságát.

Az előadás után a gyerme-
keknek Derék Jankó próbatéte-
leit kellett kiállni, ügyességü-
kért pedig a mesében is sze-
replő cipót kaptak jutalmul és
kézműves nyakláncot emlékül.
Az interaktív előadást és a játé-
kos foglalkozást népzene, kö-
zös mondókázás és éneklés szí-
nesítette. A nyüzsgésben kifá-
radt csemetéket a nap zárása-
ként uzsonna és hűsítő nya-
lánkság várta.

„A családom éltet engem”

menyével él Teskándon. A haj-
dan férjével épített családi há-
zat a három gyerek érkezésére
bővítgették, de a sors természe-
tesen kirepítette a gyerekeket, s
mára csak hárman maradtak a
házban.

– A családom szeretete, a csa-
ládszeretet tart bennem erőt, a csa-
ládom éltet engem – mondta a kö-
szöntő kapcsán Hermina néni.

S valóban a falon ott a családi
nagy kép, amolyan fotótárlat és
átlapozhatjuk a családi fotókból
készült könyvet is.

Hermina nénit népes famí-
lia veszi körül, két fia és lánya
után a család 5 fiú unokával
ajándékozta meg és aztán jött a
generációváltás és ma 7 leány déd-
unokája van. S a család való-
ban élteti, szellemileg friss, csak
mint mondja, a mozgás nem megy
már olyan könnyen. Nem úgy
mint hajdan, amikor az önkor-
mányzat, vagyis az akkori ta-
nács szolgálatában az ebédet hord-
ta a faluban és emellett 15 éven
át ápolta, gondozta lebénult fér-
jét.

Az ünnep pár percében fel-
idéztük a múltat és előkerült
egy kép is a hajdani fiatalasz-
szonyról. Mosolyt és örömet ho-
zott a szürke hétköznapokba a
hivatalos köszöntés, amit termé-
szetesen a családi ünnep is
követett.

-n-

Tamás szeret autót vezet-
ni. A közlekedésre nem úgy
tekint, hogy eljusson A-ból
B-be. Tamás élvezetként éli
meg az autózást. Ez nem megy
mindig zökkenőmentesen. Van-
nak napok, amikor nehezeb-
ben megy minden. Amikor az
előtte haladó az utolsó pilla-
natban jelzi, hogy kanyarod-
ni szeretne, és ezzel vészfé-
kezésre kényszeríti őt, vagy
a zsúfolt parkolóban valaki úgy
parkol le, hogy nem foglal-
kozik azzal, hogy a mellette
lévő szabad parkolóban a
következő parkolni szándé-
kozónak is maradjon hely.
Régebben még hangos szit-
kozódással adott hangot nem-
tetszésének. Ma már viszont
csak rezignáltan borzolja szem-
öldökét.

A bosszankodás helyett
inkább azzal foglalkozik, hogy
figyel másokra. Amikor lát-
ja, hogy a kereszteződésben
valaki nem tud bekanya-
rodni a sűrű forgalom miatt,
és emiatt már egyre többen
kénytelenek megállni és vár-
ni mögötte. Tamás inkább meg-
áll és elengedi, hogy a mö-
götte állók is tudjanak menni
a dolgukra. Ez neki csak egy
pillanat, míg a várakozóknak
segítség.

Mi is így vagyunk a kony-
habútorokkal. Annak ellené-
re, hogy soha nem fogjuk
használni ügyfelünk konyhá-
ját, tudjuk milyen fontos,
hogy jó konyhája legyen,
mert annak nem csak ő, de
az egész család örülni fog.

Ezért jó, hogy figyelünk
másokra…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezért jó…

2019. június
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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 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Bár az ENSZ közgyűlése
1991-ben október 1-jét nyilvá-
nította az idősek világnapjává,
Nemeshetés Község Önkor-
mányzati Képviselő-testülete és
az Összefogás Nemeshetésért
Alapítvány hagyományosan ta-
vasszal hívja meg a község 60.
életévét betöltött lakóit Idősek
napi rendezvényére, melyre
idén április 28-án, vasárnap
került sor.

Idősek napi rendezvény Nemeshetésen

A nap fényét emelte, hogy
az ünnepi műsort a meghívot-
tak már egy olyan kultúrházban
tekinthették meg, ami kívülről
is funkciójához illő homlokzati
festést kapott.

Magyar Kálmán polgár-
mester ünnepi beszéde után a
falu nevében köszöntötte Ne-
meshetés legidősebb női polgá-
rait: a 95 éves Németh Fer-
dinándnét és a község leg-

idősebb férfi polgárát, a 82
éves . KöszöntötteSali Sándort
az egészségi állapota miatt
távolmaradó 92 éves Balázsy
Zoltánnét Pálfi, és a 90 éves
Péternét, akiket a község kép-
viseletében a rendezvényt kö-
vető héten keresett fel ott-
honukban.

A vendégek figyelmesen
hallgatták a búcsúszentlászlói
ovisok énekes műsorát, miután
a gyermekek egy-egy szál vi-
rágot adtak át a meghívottak-
nak. Ezután a Hófehérke című
paródián szórakozhattak a jelen-
lévők, majd Hertelendy Attila
és előadásá-Debrei Zsuzsanna
ban csendültek fel a legkedvel-
tebb operett- és retro-slágerek.

A tartalmas műsorok után a
vendégek vidám beszélgetés,
nótázás közepette fogyasztották
el az ünnepi vacsorát, melyre

Tódor Szabolcs plébános is
tiszteletét tette. Néhányan még
táncra is perdültek, melyhez a
talpalávalót szol-László János
gáltatta.

Szakál Erzsébet

Pálfi Péterné és Magyar Kálmán polgármester. Balázsy Zoltánnét is köszön-
tötte a polgármester.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

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

Nemeshetés Község Önkor-
mányzata Összefogás Ne-és az
meshetésért Alapítvány a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatá-
sával és önkormányzati önerő
biztosításával immár második al-
kalommal invitálta „Közösség-
építő kirándulásra” Nemeshetés
lakóit. Bár az időjárás sok jóval
nem kecsegtetett, a május 4-ére
a Dunakanyarba szervezett ki-
rándulásra az 52 fős csoport-
létszám hamar összegyűlt. A ki-
ránduláson a község minden
korcsoportja 3 évestől a 82 éves-
ig képviseltette magát. Az esős
idő és a korai indulás ellenére
jókedvű csapat várta a kirándu-
ló busz ékezését reggel 5 óra-
kor Nemeshetés központjában.

Egy siófoki rövid pihenő be-
iktatásával érkeztünk Visegrád-
ra. A programot egy kellemes
hajókirándulással kezdtük, amely-
nek során gyönyörködhettünk a
Dunakanyar panorámájában. A
hajóval hajóztunk, majdDömösig
vissza. A hajózást követően fel-
kerestük Mátyás király egykori
palotáját. A XIII-XIV. század

Közösségépítő kirándulás
között emelt visegrádi királyi
palota a középkori Magyar Ki-
rályság kortárs uralkodóinak szol-
gált kezdetben állandó székhelyé-
ül, majd nyári rezidenciájául,
egészen a török hódoltság pusz-
tításáig. Az épületben ma a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeuma található. A ki-
állítás keretében néhány kora-
beli helység rekonstrukcióját is
megtekinthettük, mint az árká-
dos reneszánsz díszudvart, köze-
pén a Herkules-kút másolatá-
val, amelyből sajnos már nem a
bor csorog, mint Mátyás király
nagyszabású ünnepségeinek ide-
jén. Az eredeti kút megmaradt
darabjait a Kőtárban nézhettük
meg, s a szemfülesek felfedez-
hették rekonstruált képét az
1000 forintos bankjegy hátolda-
lán is. A díszudvarból a királyi
palota kiállítótermeibe jutot-
tunk be. A függőkertként kiala-
kított teraszon a középkorban is
használt fűszer- és gyógynövé-
nyekkel ismerkedhettünk, és akár
ötleteket is gyűjthettünk az ott-
honi fűszer- és gyógynövény-

termesztéshez. Innen a Palota-
kertet megcsodálhattuk mely-,

nek közepén egy Zsigmond-ko-
ri csorgókút és korabeli dal-
lamok is segítik felidézni a kö-
zépkori hangulatot. A palota
másik ismert műemlékének, a
baldachinos Oroszlános kútnak
a másolatát az emeleti teraszon
láthattuk. A korhűen berende-
zett konyha mellett a kápolná-
ban találjuk a híres Visegrádi
Madonna néven ismert rene-
szánsz vörös márvány dombor-
művet 1480-ból. A pincében

berendezett kőtárban a díszku-
tak eredeti maradványait, vala-
mint a palota erkélyének rekonst-
rukcióját is láthattuk.

A Palotából utunk a Felleg-
várhoz vezetett. A várteraszról
lenyűgöző látvány részesei lehet-
tünk: kilátás nyílt Dunakanyar-
ra, illetve a szemben fekvő Bör-
zsöny hegységre. A várban a vár-
történeti kiállítások találhattunk,
középkori fegyverekkel, maket-
tal, viaszbábukkal berendezett
termekkel. A panoptikumnak a
királytalálkozó, középkori lako-
ma, udvari mulatság volt a fő té-
mája, melyek segítségével szin-
te visszautazhattunk az időben.
A visegrádi programok végezté-
vel elindultunk hazafelé. A kirán-
dulásunk kellemes ésSukorón
bőséges kora esti vacsorával zá-
rult. S bár az idő felhős volt és
az eső is szemerkélt, napunkat
ez sem árnyékolta be. A kirán-
dulásról kellemes élményekkel
gazdagodva, jókedvűen tértünk
haza.

Magyar Veronika

A Dunakanyarba látogattak.

2019. június
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Bár az eső fenyegetésével
szembe kellett nézni, mégis na-
gyon sokan voltak június 2-án a
családi gyermeknapon Teskán-
don. Erre a napra készültek el
és lettek kihelyezve az új já-
tékok is, kakashinta, mókus-
kerék és lépégető, illetve egy
nagy gomba alakú játéktároló
is. ésEcsedi Erzsébet Ecsedi
Csenge műsorral szórakoztatta
az apróságokat, volt kézműves
foglalkozás, arcfestés, ügyes-
ségi játék, gyermeknapi torta.

Családi gyermeknap Teskándon

Láthatóak voltak őseink hét-
köznapi eszközei, a közös spor-
tolás és egészségügyi szűrés
sem hiányozott. Jött rendőr- és
tűzoltóautó a baleseti szimu-
lációhoz. Stílszerűen ez egy
játszótéri baleset volt, mikor is
„a labdázó lányok közé hajtott
egy kerékpáros. Vöröskeresztes
bemutatót is tartottak, sőt még
állatokat is lehetett simogatni.
Az ugrálóvár, a csúszda, a má-
szó fal sem hiányzott, s nagy
sikere volt a tűzzsonglőrnek.

VIDÁMPARK, BÜFÉ, ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG,
FOCI, SPORT, EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
PROGRAMOK, BÁL ÉS KULTURÁLIS

PROGRAMOK, BEMUTATÓK A
SPORTPÁLYÁNÁL FELÁLLÍTOTT SÁTORBAN

JÚLIUS 12. PÉNTEK
22 ÓRÁTÓL BÁL, ZENE: FÁRAÓ EGYÜTTES
(a belépés teskándi lakosoknak (lakcímkártya
felmutatásával) ingyenes, másoknak 1500 Ft)

JÚLIUS 13. SZOMBAT
09,00 SPORTPROGRAMOK, FŐZŐVERSENY -
göcseji ételek
15,00 Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés

Vendégünk lesz Gundel Takács Gábor
Helyi ovisok műsora
Gyermek program
Andráshidai Szélrózsa Tánckör

16.00    Babosdöbrétei dalkör
17,00 -Merics NikolettBonjour L'amour
sanzonénekesnő és Joaquin  Serrano gitárművész
17.30 Unique
18,30 Hertelendy Attila operett slágerek
21, 00 Hestia Tűztánc - tűz zsonglőrök

KÍSÉRŐ PROGRAMOK: VÉRNYOMÁSMÉRÉS,
VÉRCUKORMÉRÉS, VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR,
BUBORÉKFOCI, RODEO BIKA, TEREPJÁRÓ
BEMUTATÓ, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS,

ARCFESTÉS, Z.A.L.A. AIRSOFT CSAPAT
22 ÓRÁTÓL BÁL, Crazy zenekar

(a belépés teskándi lakosoknak ingyenes
(lakcímkártya felmutatásával), másoknak 1500 Ft)

JÚLIUS 14. VASÁRNAP

TECHNOROLL KUPA; Németh István
emléktorna

13,30 ÓRÁTÓL KUPAMÉRKŐZÉSEK
19,00 EREDMÉNYHIRDETÉS

17.00 Mário
19,00 Weekend Zenekar

TESKÁNDI
FALUNAP 2019
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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
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
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