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A kitűnő szervezés és az
odaadó közösségi munka sem
tudta jobb belátásra bírni az
időjárást, így kiadós esővel
indult az idei falunap .Tófejen

Horváth Zoltán, a település
polgármestere kellő humorral
úgy fogalmazott: „A kártyában

A kiadós eső sem volt akadály

a 21 szerencsés szám, de a 21.
Tófeji falunapnak egyelőre nem
kedvez az időjárás”. Köszön-
tőjében üdvözölte a meghívott
vendégeket, így Tüske József
plébános urat, Bognár István
tisztelendő urat, Cseresnyés Pé-
ter Bene Csabát,államtitkárt, a

Zala Megyei Közgyűlés alel-
nökét, Zsitkóc település közös-
ségi vezetőjét sze-Bacsi László
mélyében, továbbá Székely At-
tila református lelkészt Gyula-
kutáról, illetve Takács Kál-
mánt, Gyukakúta község alpol-
gármesterét.

A kiadós esőre való tekin-
tettel először a tradicionális
szentmisét tartották meg a
sportpályán, majd az eső csil-
lapodtával idén is büszkén
emelkedett magasba a magyar,
a székely és a szlovén zászló.

A sportpályán és környékén
aztán kezdetét vehette a közös-
ségi szórakozás, melynek min-
dennemű kellékéről gondos-
kodtak a szervezők és segítőik,
a helyi civil szervezetek.

Az ingyenes rendezvényen
olyan értékes produkciókat
találhatott a kedves látogató
mint a Tófeji Örökmozgó Gye-
rekek Tánccsoportjának műso-
ra, a helyi Szivárvány Dalkör
dalcsokra, a Royal Show és
Látványtánc csoport előadása,
a Göcsej Kutyaklub kutyás be-
mutatója, Pál Kriszti Acoustic
koncertje vagy a Kerka Tánc-
együttes repertoárja. A műsor-
hoz finom uzsonnával készül-
tek a helyi asszonyok, kísérő
programként pedig bemutatko-
zott a Kanizsai Oldtimer Ke-
rékpáros Szövetség. A délután
egésze alatt vízi foci, légvár,
körhinták, szumó és számtalan
más játék várta a gyermekeket.

Zászlófelvonás az összetartozás jegyében.

Augusztus 17-én délelőtt
begyújtottak a Ke-Teskándon
mence-ház kemencéjébe. Sa-
lamon Ferencné közösségszer-
vező tájékoztatása szerint az
összeszokott 6 fős asszony-
csapat receptjeLukács Józsefné
szerint három 2 kg-os kenyeret
sütött ki a falu kemencéjében,
ahonnan már sok finomság ke-
rült ki eddig, de kenyér még nem.

Új kenyér Teskándon
Koraeste mintegy 20-25-en

zsűrizték a frissen sütött
kenyereket. Volt aki lekvár-
ral, töpörtyűkrémmel, a több-
ség azonban zsírral, papriká-
val, paradicsommal, hagy-
mával fogyasztotta az új ke-
nyeret.

Egyéb ennivalóról, italról
batyus rendszerben mindenki
maga gondoskodott.

Először sült kenyér a kemencében.

Programokban gazdag volt a falunap Tófejen
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Az idei évben is egyhetes
napközis tábort szervezett Pet-
rikeresztúr Önkormányzata és a
Tuttu Mikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület. A gyere-
kek, fiatalok számos érdekes

Gyerekek, fiatalok támogatása Petrikeresztúron

feladatatok végeztek el, tanul-
tak önmagukról, a közösségi lét
szabályairól. Minden nap moz-
gásfejlesztő foglalkozásokon
vettek részt Borvári Fanni
szakképzett gyermek aerobik-

oktató vezetésével. A gyerekek
a tábor végére két saját táncot
is betanultak.

Minden nap kézműves fog-
lalkozásokon vettek részt, kö-
zös sportos játékokat játszottak.
Egy nap a kirándulásé volt a fő-
szerep, a helyi erdő életét ismer-
ték meg. Akadályversenyt telje-
sítettek, ahol megismerték a nö-
vényeket, állatokat, Göcsej termé-
szeti jellemzőit. A gyerekek a gyűj-
tött tárgyakból hajót készítettek.

A göcseji kerámia hagyo-
mányok felidézésével megis-
merkedtek a gerencsér foglal-
kozással is, mindenki kipró-
bálhatta a korongozás mes-
terségét. Az elkészült tárgyakat
kiégették a település kerámia
műhelyében, minden gyerek
haza is vihette az alkotását.

A települést nagy hangsúlyt
fektet a gyerekek számára szer-
vezett közösségi programokra
és a családok támogatására.
Borvári Lili polgármester el-
mondta, hogy minden lehetősé-
get igyekeznek megragadni,
hogy könnyítsenek a gyerekes
családok életén. Az idei évben
is minden iskolás gyermek tíz-
ezer forint iskolakezdési támo-
gatásban részesül. A települé-
sen immár hagyomány, hogy
minden augusztus végén aján-
dékot kapnak a gyermekek, fia-
talok. Az idei évben névre gra-
víroztatott kulaccsal gyarapszik
a gyűjtemény. A korábbi évek-
ben kaptak már kis hátizsákot,
törölközőt, tornazsákot, melyek
mindegyike a gyermek nevével
volt ellátva.

Akadályverseny a szántóföldön.

A Göcseji Dombérozó ren-
dezvénysorozathoz csatlakozva
Petrikeresztúr második alka-
lommal szervezte meg a Talál-
kozzunk hétfőn! programot.

A rendezvény meghívóján
ez állt: „Ki mondta, hogy csak
hétvégén lehet baráti találko-
zókat, koncerteket szervezni?
Nyári estéken igenis, lehet hét-
főn is találkozni! Töltsünk
együtt egy kellemes estét, ze-
nével, finom vacsorával.” Ezzel
a mottóval tartották idén is a
rendezvényt, amelyen közel
140 fő vett részt. Kellemes
hangulatban, gyönyörű környe-
zetben éjfélig marad a társaság
a gyönyörűen feldíszített kertben.

Merics Nikolett francia san-
zonénekes és Jaoquin Serrano

Találkozzunk hétfőn!

spanyol gitárművész koncertje
varázsolta el a lelkes közönsé-
get. Ismert Edith Piaff dalok,
spanyol slágerek egyaránt fel-
csendültek. Az önkormány-
zat két éve vásárolt meg
tájszoba és apartman céljára
egy épületet. A kert egy vé-
dett belső udvar, mely alkal-
mas az ilyen jellegű rendez-
vényekre, a tökéletes vidéki
idillt jelképezi.

A rendezvény ingyenes volt,
a EFOP-1.3.5-16-2016-00928
Társadalmi szerepvállalás erő-
sítése és közösségek fejlesztése
a Tuttu Mikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület szerve-
zésében valósult meg a Széche-
nyi 2020, az Európai Unió
támogatásával.

Nagyszerű hangulatot teremtettek az előadók…

A kiadós eső sem volt akadály

A zenei blokk idén is rop-
pant színesre sikerült és már a
falunap előestéjén, augusztus
2.-án várta a látogatókat. Pén-
teken tehát a Kocsmazaj zene-
kar állt színpadra és alapozta
meg a további jó hangulatot,
melyet a Pair O'Dice nevű
formáció fokozott tovább. Vé-
gül egy legendás és napjainkig

népszerű zenekar, a Lord töl-
tötte meg a rendezvénysátrat. A
szombati estére pedig a Delta
zenekar, az Europeanoperett
társulat, éjszakára pedig a Fá-
raó zenekar vette birtokba a
színpadot. 22 órakor idén is az
égboltra szegeződtek a tekinte-
tek a színpompás, igazán látvá-
nyos tűzijáték okán.

Gellén Szilárd
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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

Programokban gazdag volt a falunap Tófejen
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Előző számunk 3. oldalán „Programkavalkád a hottói fa-
lunapon” című cikkünkben sajnálatos névelírás történt. A főző-
verseny különdíját nem Konkoly Balázs, hanem Kóbor Balázs
kapta, aki évek óta készíti a finomságokat a vendégeknek és a
fellépőknek.

A hibáért az érintettek elnézését kérjük.

Bödén a falunap kivételes
eseményeknek adott alkalmat
július 27-én, szombaton. A falu
napjának ünneplése mellett
egyúttal sor került az újonnan
épített sportöltöző átadására és
Böde településért elismerő dí-
jak kiosztására.

Ujj Tibor polgármester el-
mondása szerint az öltöző 38
milliós költségvetéssel készült
el. Elmondhatjuk, hogy az épü-
let az elmúlt évtizedek leg-
jelentősebb beruházása Bödén.
Az öltöző funkcionálisan mű-
ködik jelenleg, de még tovább-
ra is van tennivaló, mint az
épület körüli parkosítás, meg-
újuló energiára való áttérés és a
tetőtérben klubhelyiség és
könyvtár kialakítása. Büszkén
említette, hogy élet zajlik az
öltöző körül, mert minden nap
pattog a labda a pályán és
remélhetőleg biztosítani fogja
az egészségesebb életmód lehe-
tőségét a fiatalságnak. Egyúttal
köszönetét fejezte ki a kormány
és az MLSZ sportbarát politi-
kájáért és támogatásáért.

Az önkormányzat úgy dön-
tött, hogy Böde településért el-
ismerő díjakat adnak át azok-
nak, akik hosszú időn át ki-

Falunap Bödén
emelkedő munkát végeztek a
közösségi élet színvonalának
emeléséhez a községben. Ga-
ramvölgyi Norbert Bödei, a
Sportegyesület elnöke kapta az
egyik díjat a helyi labdarúgó-
csapat és az egyesület létreho-
zásáért kifejtett 15 éves mun-
kájáért. A másik díjat Császár
János építészmérnök kapta
több évtizedes közösségi és
szakmai munkájáért. 24 évig
volt képviselője a falunak
ebből 4 évig alpolgármester-
ként. Böde településen a falu-
ház, ravatalozó, sportöltöző,
hősi emlékmű valósult meg
tervezői munkáiból, ezen kívül
több pályázat elkészítésében
működött közre.

Vigh László országgyűlési
képviselő elismerően állapította
meg, hogy Bödén méltányolják
azokat, akik tesznek a közös-
ségért, a sportért. Bödét minta-
ként említhetjük a többi telepü-
lés számára, mert itt a pol-
gármester és a sportvezetők
egyet akarnak, hogy a közösség
megmaradjon. Ezért is fontos,
hogy egy közösségben legye-
nek civil szervezetek, egyesü-
letek. Ugyanis a sportegyesüle-
tek, népdal- és táncegyesületek

teszik élővé a kistelepüléseket.
A kormány is próbál mindent
megtenni a falvak felzárkózta-
tásáért, létrehozta a Magyar
falu programot a települések
fejlesztése és fejlődése érdeké-
ben. Fontos, hogy vidéken az
emberek megtalálják számítá-
sukat, házakat építsenek és gyer-
mekek szülessenek. Mert mind-
azt, amit létrehozunk és építünk,
azt a gyermekek viszik tovább.

A falunapra az önkormány-
zat ingyenesen látogatható
programokat szervezett. Már a
délelőtti órákban terepjáró be-
mutatót lehetett megtekinteni.
A gyerekeknek csillámtetová-

lás, lufihajtogatás, óriáscsúszda
és légvár adta a lehetőséget a
szórakozásra. Főzőversenyt tar-
tottak, kézműves bemutatót lát-
hattak és barátságos labdarúgó-
mérkőzésen lehetett szurkolni a
hazai csapatnak. Késő délután a
színpadi előadások kerültek
előtérbe, amelyben a slágereké
és nótáké, a táncoké és a
könnyűzenei műsoroké lett a
főszerep. Sajnos az esti fellépé-
sek az időjárás miatt elma-
radtak vagy csak részben va-
lósultak meg, de a kitartóak
számára biztosított volt a szó-
rakozási lehetőség.

Trojkó Tímea

Az öltöző ünnepélyes átadása.

Babosdöbréte több telepü-
lésrészből áll. Az önkormány-
zat arra törekszik, hogy min-
denki, aki közigazgatási terü-
leten él, azt érezze, hogy egy-
formán fontos.

Idén tavasszal eladásra ke-
rült a területén lévő régiRám
közösségi épület, ami sajnos
szinte megmenthetetlen álla-
potban volt. Ennek az árát
egészítette ki az önkormány-

Gyarapodott Babosdöbréte
zat saját forrásból, és helyi
vállalkozók, valamint a saját
dolgozók segítségével sikerült
a már meglévő kápolnát fel-
újítani és kibővíteni egy na-
gyon szép építménnyel (ké-
pünkön).

Az épületet a nyári búcsú
napján ünnepi szentmisével
egybekötve vehették birtokba
az ott élők és vendégeik.

B.B.

Balázsnak Balázs, de…keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2008.01.17.)

(2008.01.17.)

(2008.01.31.)

Reform-mese

2008: A nyugodt építkezés éve

„Álomkórház”

… és akkor lóhalálában jöttek a biztosítók, hogy engem és a
göthös öregapátokat beszervezzenek a rendszerbe…

– Na, most már tényleg nincs miért kapkodni!...

– Buli ez a reform nekünk, tulajdonképpen csak a nyavalyás
betegek meg az orvosok zavarnak be egy kicsit…

Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormány-
zatának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program keretén belül „A közösségi művelődési in-
tézmény tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
Nagylengyel községben” című, EFOP-4.1.7-16-2017-
00036 azonosító számú pályázata.

A pályázat célja a település legfrekventáltabb közösségi
terének, a Faluháznak otthont adó épület bővítése. Neve-
zett intézmény a településen megvalósuló közösségi
programoknak, képzéseknek, tanfolyamoknak a helye. A
pályázat során megvalósuló épület bővítésének köszön-
hetően egy időben több program lebonyolítására lesz
lehetőség. A bővítés során kialakításra került egy 66 m2

alapterületű klubhelyiség és tároló. Bútorzatát (1 db ka-
napé, tároló szekrény és polcrendszer) ugyancsak a pá-
lyázat keretében vásároltuk meg.
A megvásárolt audiovizuális és informatikai eszközök
megfelelő technikai hátteret biztosítanak a fent nevezett
tevékenységek megvalósulásához.

A projekt teljes költsége: 20 000 000 Ft, azaz Húszmillió forint.
A projekt időtartama: 2018.01.01-2019.06.30.

A fejlesztés keretében a faluház bővítése és eszköz-
vásárlás valósult meg.

A pályázat azonosító száma:
EFOP-4.1.7-16-2017-00036
A megítélt támogatás: 20 millió Ft

KÖSZÖNJÜK A
MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁT!

Nagylengyel Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormányzatának az
EFOP-4.1.7-16-2017-00036 azonosító számú benyújtott pályázata
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Zala megye területi jellegzetes-
ségeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi ter-
mék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevé-
kenységek megvalósítását.

A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 za-
lai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését va-
lósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid be-
mutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényké-
pes anyagait és pontos elérhető-
ségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanya-
gokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.

A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó informá-
ciókkal való ellátására, egy olyan on-
line adatbázis kialakítására, amely-
nek frissítése rendszeresen biztosí-
tott. Ennek egyik lehetséges for-
májaként a zalai innovatív foglalkoz-
tatási paktum keretein belül kiala-
kításra kerül egy helyi termék, il-
letve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelené-
sére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.

A paktum megvalósítási idősza-
kában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellén-
házán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két ren-
dezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelke-
zésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosí-
tott volt különböző helyi termékek-
ből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.

Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több tele-
pülésén, ahol a látogatók megis-
merhetik Zala helyi termékeit, szol-
gáltatásait, kézműveseit.

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.
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Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, ha-
táron túli, magyarlakta terü-
letein is megemlékeztek Szent
István királyról.

Lendván, a muravidéki ma-
gyarság központjában Pácso-
nyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke mondott ün-
nepi beszédet.

Vajon számunkra – 21. szá-
zadi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a művelt-
ség kötelező tételeként tekin-
tünk rá, vagy megértjük és át-
érezzük sorsának és cseleke-
deteinek mozgatórugóit és üze-
netét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:

Igazi nagysága abban rej-
lik, hogy szuverén módon ha-
tározta meg Magyarország he-
lyét az akkori világban. Te-
kintsük példának azt az ön-
tudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Euró-
pában. Nem tett hűségesküt

A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
sem a német-római császár-
nak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őriz-
te meg, hogy közben bekap-
csolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.

Azzal tette naggyá és ma-
radandóvá országát, hogy sza-
bályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomvál-
tások és korszakváltások viha-
rait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatar-
tásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kere-
teit. E törvények évszázado-
kon keresztül követendő min-
tául szolgáltak a későbbi jog-
alkotóknak. A vármegyék rend-
szere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő in-
tézmények.

A kalandozó magyar tör-
zseket egy közösséggé for-
málta, megóvta őket a szét-
hullástól. Legfontosabb törté-
nelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A ke-
reszténység által meghatáro-
zott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélé-
sének alapjává… Első uralko-
dónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a fel-
sőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott állam-
szervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.

Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 év-
vel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlék-
konferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:

„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szem-
benézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és min-
denki tagja, részese lehet a kö-
zös céloknak, a nemzet közös,

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és meg-
érthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet ben-
nünket.” – idézte a minisz-
terelnök mondatait beszéde vé-
gén Pácsonyi Imre.

Pácsonyi Imre mondott be-
szédet.
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Sajtóbejárás keretében mu-
tatta be minap a munkálatok
állását polgár-Balaicz Zoltán
mester, országgyű-Vigh László
lési képviselő, al-Gecse Péter
polgármester és , aBali Zoltán
térség önkormányzati képvi-
selője.

A 2014-2019-es önkormány-
zati ciklus egyik legfontosabb
beruházásáról van szó, melyet
annak idején legjobban várt a
helyi közvélemény és amelyre
ígéretet is tett Zalaegerszeg
polgármestere.

Balaicz Zoltán 2015-ben
írta alá minisz-Orbán Viktor
terelnökkel a megyeszékhelyre
vonatkozó Modern Városok
Program szerződést, amely le-
hetőséget adott arra, hogy az
eredeti, szerény elképzelések
helyett egy sokkal nagyobb be-
ruházásról is álmodjanak, ami
tartalmazza egy új nagy fedett
uszoda, egy új tanuszoda és
egy teljesen megújult városi
strand kialakítását. Erre 2014-
ben, a polgármesteri program
elfogadásakor gondolni sem
mertek, nem is ez volt az ak-
kori ígéret, de a lehetőséget
meg kellett ragadni, és ez
teljesen felülírta a korábbi
terveket.

Jó ütemben halad az új uszodakomplexum építése a megyeszékhelyen

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a terve-
zés, az engedélyek megszer-
zése, a három, egyenként négy-
hónapos európai uniós közbe-
szerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre el-
induljon a munka.

Balaicz Zoltán elmondta:
eddigi polgármesteri szolgálata
alatt ebből a projektből tanulta
a legtöbbet. Az első években
(naivan) igyekezett minden jó
hírt bejelenteni a sajtóban, pl.
elkészült a kormányelőterjesz-
tés, kiírták a közbeszerzést a
tervezésre, stb. Csakhogy teltek
a hónapok, az évek, és az
emberek arra voltak kíván-
csiak, hogy mikor lesz végre
tényleges munka. Megfizette a
tanulópénzt, és megtanulta,
hogy előre pontosan el kell
mondani, milyen időkorlátok-
kal kell számolni egy ekkora
beruházás kapcsán, illetve saj-
tóeseményt csak akkor tanácsos
tartani, ha már elindult a
munka.

Éppen ezért, a színház fel-
újítása kapcsán már előre kom-
munikálta, hogy a 2019-es po-
zitív döntés alapján, az elő-
készítés, a tervezés és a közbe-
szerzés minden határidejével

számolva 2022 lehet a tény-
leges munkálatok reális ideje.
Továbbá ugyanígy őszintén, elő-
re kell beszélni a sportcsarnok-
ról is, ha most elkezdenek vele
foglalkozni, akkor 2024 lehet
majd a valós beruházási dátum.
Egy-egy ilyen méretű projekt-
nél ennyi idő kell ugyanis.

A munka, az előkészítés
gőzerővel folyt éveken keresz-
tül, de nem volt olyan látvá-
nyos, mint a most zajló 9,5 mil-
liárd forintos beruházás építési
szakasza. Ráadásul közben egy
komoly probléma is felmerült,
hiszen eredetileg egy ütemben
zajlott volna a teljes beruházás,
akkor azonban legalább egy
évig nem lett volna Zalaeger-
szegen semmilyen úszásra al-
kalmas medence, ez pedig elő-
revetítette a rendkívül sikeres
és komoly utánpótlásnevelő
munkát folytató Zalaegerszegi
Úszó Klub (ZÚK) megszűné-
sét. A klub vezetői és a szülők
kérték, hogy találjanak más,
több ütemű megoldást, hogy
mindig legyen az építkezés
közben is használható meden-
ce, így a projektet több ütemre
kellett bontani, újra kellett ter-
vezni, ami jelentősen drágította
is a programot.

A kivitelezés három ütem-
ben zajlik. Az első ütemben
elbontják a meglévő kültéri
medencét, és helyére megépítik
az újat a hozzátartozó burko-
latokkal együtt, valamint kiala-

kítják a gépészeti tereket közel
500 m -nyi területen. Szintén2

az építkezés első fázisában
létrehoznak egy 250 méter
mély hidegvizes kutat, illetve
egy 1100 méter mélységű ter-
málvizes kutat.

A beruházás második sza-
kaszában megvalósul a meglé-
vő uszodaépület elbontása és az
új, nemzetközi színvonalú lé-
tesítmény megépítése. A mun-
kálatok idején az új kültéri
medence működését ideiglenes
sátorfedés és konténeröltözők
biztosítják majd, hogy a klub és
a szülők kérésére egy napig se
maradjon úszási lehetőség nél-
kül a város. A beruházás részét
képezik a legkorszerűbb kap-
csolódó építészeti, épületgépé-
szeti és villamossági, sport-
technológiai és akadálymente-
sítési munkák is. A projekt
során közmű-, út-, járda- és
parkolóépítés is megvalósul,
továbbá egy napelemes erőmű
a minél gazdaságosabb mű-
ködtetés érdekében.

A projekt utolsó fázisában
felújítják a 360 m -es strand-2

épületet. Az építkezéshez több
mint 4700 m vasbeton és több3

mint 220 tonna acél tartószer-
kezetet használnak fel. Az új lé-
tesítmény több mint 8000 m -es2

lesz, amely nem csak a zala-
egerszegieknek, hanem a kör-
nyékbelieknek is kellemes ki-
kapcsolódást és sportolási lehe-
tőséget biztosít majd.

Balról Bali Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán és Gecse Péter.

Az uszodakomplexum látványterve.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Közép-Zala
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munka-
társait a zobori élményparkba. A alapítója,Holnapocska tábor
Szabadics Zoltán dr. Pálés a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Attila vezette az eseményt.

Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táboro-
zott . A tábor nemrégiben megkapta a GyógyítóZalaszabaron
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.

– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a hatá-
ron túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számá-
ra. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.

A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkez-
nek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat ala-
kult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találko-
zásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg , a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.Gerlinger Sándortól

Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédá-
ról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balato-
non, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Kalandok az élményparkban

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt , a Nagy-Papp Gabriella
beregi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.

– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.

Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a

barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

Minden várakozásnál job-
ban teljesít a magyar gazda-
ság, amiből az idősebb kor-
osztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.

A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíj-
kiegészítést is.

Azok a közfoglalkozta-
tottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egy-
szeri plusz juttatásban ré-
szesülnek.

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Közép-Zala
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mxm lakberendezés rovata

Két amerikai vendége is
volt az idei nyáron .Teskándnak
Dylan Harriman Sophei Bo-és
dis. Dylan a Laerning Enterpri-
ses projektnek köszönhetően,
Sophei pedig a nagyszülei ré-
vén került az idén nyáron
Teskándra.

A település 13 éve részese
az amerikai önkénteseket Ma-
gyarországra toborzó program-
nak. A Laerning Enterprises
célja kommunikációs eszköz-
ként tanítani és használni az
angol nyelvet. Tanítási módsze-
re a beszédet, a kommunikálást
hangsúlyozza, hogy minél több
tanulónak legyen esélye hét-
köznapi beszédkörnyezetben
használni a nyelvet. A tanu-
lóknak angolul kell szólniuk a
tanárokhoz, mivel a tanárok
legtöbbje csak pár szót tud
magyarul.

Dylan négy hetet töltött
Teskándon, a Kemence Házban

„Amerikai” programok Teskándon

zajló – kicsiknek, nagyoknak
szóló – foglalkozások mellett
az óvodában, az úszótáborban
is tartott órákat. A tolmácso-
lásban ésTóth Máté Ürmösi
Barnabás segédkezett.

A Teskándon töltött idő
alatt három család volt a be-
fogadó otthona – Nagy Balázs
és ,Weinhart Vanessza Tóth
Szilvia Szekér Lórántés , va-
lamint polgár-Németh Ágnes
mester.

A családok és a település is
mindig nagy várakozással ké-
szül a Zalai Falvakért Egye-
sület koordinálásában zajló
nyári eseményre.

S hogy milyen a családok
szemszögéből a befogadás,
ahogy egyikük fogalmazott:
„Mi nagyon élveztük minden
percét. Egyrészt megismerhet-
tünk egy új kultúrát, illetve jó
érzés volt egy külföldinek meg-
mutatni, hogy mi hogyan élünk”.

Az angol nyelv gyakorlása
pedig csak hab volt a tortán.
Szerveztünk programokat is,
jártunk Szajkon, Kustánszegen,
Keszthelyen, Hévízen. Barnival
(Szekér Barnabás) teskándi
kocsmatúrán vett részt Dylan.
Népszerű volt mindenhol. Ez
köszönhető annak is, hogy sze-
mélyében egy nagyon nyitott,
barátságos, elfogadó, jókedvű
srácot ismerhettünk meg. Sőt,
mivel a lángos volt a kedvenc
magyar étele, meg is tanítottam
lángost készíteni. Ez különösen
nagy móka volt neki is és ne-
künk is. Könnyes szemmel bú-
csúztunk, nagyon megszerettük.

Természetesen az órákon
túl számos szabadidős progra-
mot is szerveznek ilyenkor a
családok az amerikai önkén-
tesnek. Nagy élmény volt
Dylan számára, hogy átúszhatta
a Balatont.

– Évek óta azon vagyunk,
hogy részesei lehessünk az
amerikai önkéntes projektnek.
– Nagyon jó ez a lehetőség a
településnek, az itt élő csalá-
doknak, gyerekeknek. Anya-
nyelvű tanártól tanulhatnak an-
golt, gyakorolhatják az „élő”
nyelvet. – mondja Németh
Ágnes polgármester. – Épp
ezért minden évben keressük
azokat a családokat, akik be-
fogadják az Amerikából érkező
fiatalt. Voltak olyan évek, hogy
nem találtunk jelentkezőt, be-
fogadó családot. Ilyenkor én és
a családom vállaltuk fel a fiatal
befogadását. Négyszer a teljes idő
alatt nálunk éltek, most Dylan
csak pár napot töltött velünk.

Sophie Bodis Dylannel el-
lentétben nem először járt Tes-

kándon. Apai nagyszülei Szűcs
Ferenc Szűcs Ferencnéés itt
élnek és a család révén már
többször megfordult Magyaror-
szágon és Zalában is. Azonban
az idén vállalkozott először
arra, hogy két alkalommal is
találkozzon a teskándiakkal és
beszéljen nekik arról milyen
ország Amerika, ahol ő él.
Amerika egy amerikai szemé-
vel! címmel nyelvgyakorlási és
ismereterjesztési programot
szerveztek ugyanis Teskándra a
Kemence Házba. Sophie be-
szélt az amerikai szokásokról,
oktatási rendszerről, az ottani
életéről, élményeiről, bemutatta
a helyet ahol ő éli a minden-
napjait.

A főiskolára készülő lány
szívesen tartott előadást, mint
mondta, ha jön majd, máskor is
megtalálják annak a lehetősé-
gét, hogy előadást tartson, be-
szélgessen az emberekkel. Szá-
mára is érdekes más kultúrában
élő emberekkel találkozni.

Dylan Harriman vidám foglalkozásokat is tartott.

Sophie Bodis

Tüske József aranymiséje Tófejen Szolgálatának 50 éves év-
fordulóján celebrálta aranymi-
séjét plébános aTüske József
tófeji templomban. A különle-
ges alkalomra a hívek meg-
töltötték a templomot.

A hátrahagyott fél évszáza-
dot összegezvén a plébános
elmondta, nehéz körülmények
között indult hívatása, de min-
denkor sikerült őszinte és biz-
tos kapcsolatot tartani a hívekkel.

Máté evangéliumának nyol-
cadik fejezetéből idézve, a ke-
reszténység mai helyzetét a
bibliai történetben a tengeren
hánykolódó hajóhoz hasonlítot-
ta Tüske atya. Mint azt a
plébános kiemelte, az Úr akkor
is parancsolni tudott az ele-

meknek és a hajó nem veszett
oda, s hite szerint ez most sem
lehet másképpen.

A győri bencés gimnázium-
ban végzett plébános aranymi-
séjén a környező településről is
szép számmal érkeztek és a
települések képviselői köszö-
netüket és nagyrabecsülésüket
fejezték ki az atyának. Tófej
község nevében Horváth Zol-
tán polgármester fejezte ki kö-
szönetét, ajándékul pedig a he-
lyi templomot ábrázoló fest-
ményt adott át.

A szentmise után a közös-
ségi házban tartottak szerény
fogadást Tüske József plébános
tiszteletére.

Gellén SzilárdFél évszázad szolgálat…
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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

Petrikeresztúr hagyományo-
san július harmadik szombatján
ünnepli a falunapot. Az idei
évben rendkívül színes progra-
mokkal vártak minden korosz-
tályt. Az egész napos program-
kavalkádban igyekeztek min-
den érdeklődési kört kielé-
gíteni.

A gyerekeket arcfestés, csil-
lámtetoválás, ugrálóvárak, ko-
saras hinta, logikai asztal-ját-
szóház várta. A sportolni vá-
gyók kispályás focibajnokságra
nevezhettek, szumó bajnoksá-
gon vettek részt.

A parasztolimpia hetedig
alkalommal került megrende-
zésre a faluban, idén 5 csapat
mérte össze erejét, gyorsaságát
és tudását. A mulatságos fel-
adatok a résztvevőket és a
közönséget egyaránt szóra-
koztatták.

Közösségi nap Petrikeresztúron
A gyerekeket a Zalai Ku-

tyasuli terápiás kutyusai és sze-
retői gazdái várták. Az állatok
és gyerekek együtt teljesítettek
kihívásokat, feladatokat. A gye-
rekek bátrabbak, meggondol-
tabbak lettek a foglalkozás kö-
vetkeztében.

A Göcseji Kézműves Egye-
sület tagjai mutatták be ter-
mékeiket a közönségnek a vá-
sári forgatakban. Lehetőség
volt vásárolni is a kézműves
termékekből és a helyi ter-
melők portékáiból. Jelen volt
mézes, keramikus, kosárfo-
nó, ékszerkészítő, papírmű-
ves, szőnyegkészítő, méhész,
textiles.

A zalai ételek főzőverse-
nyén vadétel, kukorica málé,
köleses sütemény, babos csü-
lök, a reform fitnesz étel egy-
aránt hatalmas sikert aratott.

A rendezvényen kerültek
átadásra a Falu legszebb kertje
verseny díjai is. Az idei évben
13 kerttulajdonos nevezett. Há-
rom kategóriában várták a ne-

vezést: falu legszebb kertje,
legszebb veteményese, legszebb
virágos kertje. A kerttulajdono-
sok egyre szebb kertekkel ké-
szülnek, díszítik a kerteket, új
virágokat ültetnek, mely önma-
gában is a település utcaképé-
nek fejlődését eredményezi.

Az este kulturális műsorok-
kal folytatódott, a Penderülj
Néptáncműhely Rolay Dance, a
Modern Tánccsoport Fit, a
Jump - Kangoo lépett fel szín-
vonalas műsorokkal.

A vacsorát négyszáz fő ré-
szére készítették. A sztárvendég
a zenekar volt. Az őFieste
fellépésüket követte a Tűz-
madarak hastánc, tűzzsonglőr
bemutatója, mely minden ven-
déget elvarázsolt. zenéltPedro
hajnalig a táncos lábú közön-
ségnek.

Gazdag kulturális műsor várta az érdeklődőket.
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Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2019/2020
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós

a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója - Bánffy Miklós-díjas
bölcsész – Százak Tanácsa tagja

Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

2019. szeptember 20-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége  koszorút és virágokat helyez el a

Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
HÁROM MAGYAR SZENTKÉP

Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka)
arany övcsat;

egy kazetta-ábra a csengersimai református templom 1761-ben
kifestett mennyezetéről.
Szentképek? Magyarok?
Igen, magyar szentképek!

Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester -
Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2019. október 18-án ( péntek ) 18 órakor
- KERESZTÜNK és KERESZTUTUNK -

Ember és művészet keresztútjárása –Amodernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János festőművész vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök -
Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik

2019. november 8-án ( péntek ) 17 órakor
„ CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK „
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és

szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér

2019. november 15-én ( péntek ) 18 órakor
„NEM, MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG„

LÉLEK ÉS SZÖGESDRÓT
Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin és Rózsás János a „

magyar szolzsnyicin „ barátsága
Vendégeink: író ésDomonkos László

Baranyi Krisztina az IdőJel és a Fríg Kiadó igazgatója
Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó –

Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik

2019. december 13-án ( péntek ) 18 órakor
POGÁNY VAGY KERESZTÉNY?

- Koppány vezér a Képes Krónikában
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök

- Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családjaik

„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél„
2019. december 20-án ( péntek ) 18 órakor
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN

Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
vetített-képes előadás és jó idő esetén csillagászati bemutató

Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és kedves
családja

2020. január 17-én ( péntek ) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

PARASITUS SZÍNRE LÉP
Bornemisza Péter - Magyar Elektrája

Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek

elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester – Németh Ferenc
zenetanár és kedves családjaik

2020. február 21-én ( péntek ) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK -

A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság

életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
„ Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más

emberről a bőrt. „ – Szabó Magda
Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök

Balogh László géplakatos mester és kedves családja

2020. március 20-án ( péntek ) 18 órakor
- Magyar Emlékekért a világban -

Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
dr. Messik Miklós

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetítettképes
előadása

Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide
Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő és

kedves családja

2020. április 17-án ( péntek ) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA

dr. Pais István filozófiatörténész
– nyugalmazott egyetemi docens vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik

2020. május 15-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI

Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban
SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG

Kereszténység és szerves társadalom
Hintalan László János vetítettképes előadása

* Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott
egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének
megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben

tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.
Erre a 2000 éves fordulatra a Vatikán már 1993-ban megadta a

lehetőséget. – Hintalan László János
Az est házigazdái: Búvári István vasutas

Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja

100 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó - bűnös és
igazságtalan szerződést - Trianonban!

2020. június 4-én ( csütörtök ),16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!

A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET

MEGHÍVÓ
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Negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Fehér va-
csora . MindenPetrikeresztúron
vendég fehér ruhában érkezett
a gyönyörűen feldíszített kul-
túrház udvarára. A hagyomány

Fehér vacsora Petrikeresztúron

szerint a petrikeresztúri római
katolikus templom udvarán
tartják a rendezvényt, de a szer-
vezők féltek, hogy az eső köz-
beszól és biztonsági okból idén
a kultúrház védelmező udvarán

tartották. Az eső végül elkerülte
a települést és nyugodt, meghitt
körülmények között meg tudták
tartani a programot.

Borvári Lili polgármester
köszöntötte a fehér ruhás ven-

dégsereget, majd plé-Nagy Péter
bános mondta el megindító be-
szédét, Müller Péter sorait idéz-
ve a közösség fontosságát, a sze-
retet fontosságát hangsúlyozta.

A megnyitók után Hajdu
Klára Szakonyi Milánés jazz
énekes, zenészek adtak egy
órás koncertet, melyben nem-
zetközi és hazai slágerek egy-
aránt felcsendültek.

Majd következett a svédasz-
talos vacsora, melyet a Gyuri
Csárdából rendeltek a szervezők.
A kellemes estét jó zene, beszél-
getések tarkították, a petrikereszt-
úriak az idén is együtt töltötték
az év egyik leghosszabb estéjét.

A program a Tuttu Mikka-
Makka Gyermek és Ifjúsági
Egyesület Az EFOP-1.3.5-16-
2016-00928 Társadalmi szerep-
vállalás erősítése és közösségek
fejlesztése a Tuttu Mikka-Mak-
ka Gyermek és Ifjúsági Egye-
sület szervezésében projekt ke-
retében valósult meg.

Negyedik alkalommal került sor a rendezvényre.

Most már több éves ha-
gyomány, hogy a nyár utolsó
havának végén ünnepel a falu.
Mint minden évben, most is
programok sokasága várta a
szórakozni vágyó embereket.

Délelőtt a foci hívogatta a
férfiakat és nőket egyaránt.
Igazi bulimeccsek voltak gó-
lokkal, nevetéssel, sok tréfával.

Dél körül a főzőcsapatok
edényeiből terjengett a finom
ételek illata. A rendezvényt hi-
vatalosan kora délután Vigh
László országgyűlési képviselő

Ha augusztus, akkor falunap Babosdöbrétén
nyitotta meg. Ekkor került sor a
Babosdöbrétéért díjak átadá-
sára, amit idén a testület Vass
Józsefnének, Bözsi néninek ítélt
meg, több évtizedes közösségi
munkájáért, valamint a fia,
Vass Sándor részesült posztu-
musz díjban, aki sokat tett a
falu sportéletéért és a közös-
ségért.

Ezt követően jöttek sorban
a színes, hangulatos műsorok, a
helyi dalkör, a faluban lakó
Sántha Viktória, Fekete László
és fiai, a Zalai Néptánc-

együttes, a Royal-show, s a
Tarsoly Mezőségért Egyesület
szórakoztatta a nézőket. Dél-
után folyamatosan működött a
vízifoci és az ugrálóvár. Este a
Laza Duó szolgáltatta a bu-
lizenét.

A falunapon – mint minden
évben – az önkormányzat ven-

dégül látott mindenkit egy tál
étellel, a Hagyományőrző Egye-
sület asszonyai saját maguk
által készített sütikkel ked-
veskedtek.

Köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában segített a
nap sikeres megvalósításában.

B.B.

Erőpróba babosdöbrétei módra.

A több mint 10 éves kaktuszok gyönyörű virágba borultak
Babosdöbrétén. Az idei első virágzás 53, a második 22 virágot
hozott. Ezek a kaktuszok sajnos csak egy napig ilyen gyönyörűek,
utána már csak jövőre láthatjuk ezt a csodát.

A növények gondos törődést kapnak , akiSzabó Jánosnétól
büszke tulajdonosa ezeknek a virágoknak. Sokan szerencsésnek
mondhatják magukat, hogy Babosdöbrétén ilyen szépséget láthatnak.

A kaktusz virága…
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A 2019. október 13-ra ki-
tűzött helyhatósági választá-
sokhoz kapcsolódóan a Zala
Megyei Közgyűlés 2019. au-
gusztus 29-i ülésén a választási
eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 21.§-ában
biztosított hatáskörében meg-
választotta a Zala Megyei Te-
rületi Választási Bizottság tag-
jait és póttagjait 5 éves idő-
tartamra. A TVB tagja lett dr.

Megválasztották a megyei választási bizottságot

Németh Tamás dr. Szép Attila,
és , póttagdr. Tuboly János
pedig ésdr. Dániel Csaba dr.
Gáspár Sándor dr. Pál, akik
Attila, a közgyűlés elnöke előtt
történő eskütételt követően
tartják meg a TVB alakuló
ülését és maguk közül meg-
választják a bizottság elnökét
és annak helyettesét.

A következőkben elfogad-
ták a közgyűlés, Zala Megyei

Kormányhivatal által kért mó-
dosítások átvezetését tartal-
mazó, új egységes szerkezetbe
foglalt, könnyebben kezelhető
és alkalmazható új Szervezeti-
és Működési Szabályzatát, va-
lamint ezzel egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyezték a testület

Az eskütétel pillanata.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2004 februárjában elfogadott és
az azóta eltelt évek során 23 al-
kalommal módosított SZMSZ-ét.

Módosította a testület 2019.
évi költségvetését is, melynek
bevétel – kiadási főösszege így
817 668 ezer forint. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


