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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
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465

A felújí-Győrfiszegi utca
tására nyert 20 millió forintos
támogatást Petrikeresztúr Köz-
ség Önkormányzata. Borvári Lili
polgármester elmondta, hogy ez az
út is bizonyítja, hogy a korona-
vírus ideje alatt sem tétlenkedtek.

– Fontosnak tartjuk, hogy a
település minden saját tulajdo-
nú útja az elkövetkező években
megújuljon. Azonban egyértel-
műen a Győrfiszegi utcának
volt jelen esetben erre a legna-
gyobb szüksége. Bárki végig-

Útavató Petrikeresztúron
megy az utcán, láthatja, hogy
gondozott kertek, szépen felújí-
tott, takaros házak és kedves
emberek fogadják az ide láto-
gatókat. Dupla aszfaltréteget
kapott, a minőségi út fokozza a
helyi ingatlanok értékét is.

Nagy öröm látni, hogy nem
csak az utca lakosai, hanem a
település más lakói is szívesen
járnak a csöndes utcába bicik-
lizni, görkorcsolyázni a gye-
rekekkel – mondta a polgár-
mester asszony.

Az útavató ünnepségen is
szép számban részt vettek helyi
gyerekek, fiatal családok, akik
örülnek az útfejlesztésnek. Vigh
László országgyűlési képviselő,

elmondta, hogy a távmunka, az
internetes munka világában az
ilyen nyugodt, békés kistelepü-
léseknek egyre inkább felérté-
kelődik a szerepe, értéke.

Az útavató ünnepélyes pillanata.
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Az idei évben harminc gyer-
mek táborozott a Petrikereszt-
úri Kultúrházban, július máso-
dik hetében. A helyi és kör-
nyékbeli gyerekek változatos
programokon vehettek részt. A
szervezők igyekeztek olyan

Napközi tábor Petrikeresztúron

programokat összeállítani, ami-
ben minden korosztály és
mindkét nem képviselői jól
érzik magukat.

A gyerekek az élmény-
pedagógia módszertanával dol-
goztak egész héten. Közösen

meggydzsemet főztek be, meg-
ismerkedtek a befőzés minden
munkafolyamatával.

Érzékenyítő, állatasszisztált
foglalkozáson vettek rész, me-
lyet a Zala Megyei Család és
Esélyteremtés Háza biztosított.

A gyerekek a vakok és gyengén
látók mindennapjait próbálták
megismerni. Találkoztak Brail-
le-írással, fehér bottal, segítő
kutyával. Túráztak, bunkert
építettek és olyan klasszikus
játékokat is játszottak, mint a
csipeszcsenő, a számháború. A
kézműves foglalkozások idén
sem maradhattak el, fontak,
agyagoztak, vasalós gyöngyöztek.

A sport, a játék minden nap-
jukat átszőtte. Tudásukat tábori
olimpián bizonyították. Óriási
homokvárakat építettek több na-
pon keresztül, az udvarra szállí-
tott több köbméter homokból.

Oláh Bendegúz kis állatbe-
mutatót tartott, ahol a résztve-
vők testközelben ismerkedhet-
tek meg patkányokkal, vará-
nusszal, gekkóval, teknősökkel
és csótányokkal is.

A tábor utolsó napjára csa-
ládi napot szerveztek, ahol a
szülők is bepillantást nyerhet-
tek a hét történéseibe és kö-
zösen játszhattak a gyerekek-
kel. A program közös hotdogo-
zással és fagylaltozással zárult.

Harminc gyermek táborozott…

A közösségi életben is tartja
hatásait az új típusú koronaví-
rus, de az erős közösségek
igyekeznek megtalálni az érint-
kezési felületeket. Már több
ízben hírt adtunk arról, hogy
Tófejen időről időre sikeres
kezdeményezések valósulnak
meg a közösség összetartására.

Augusztusban egy futball-
tornát szerveztek a településen,
ahol Tófej, ,Várfölde Puszta-
magyaród Royal, a keszthelyi
és a csa-Játék Csatárok Nélkül
patai mérkőztek meg.

A részletekről ,Tóth Gábor
a újdonsült elnökeKerámia SE
és Tófej képviselő-testületének
tagja mesélt lapunknak.

– Mivel a sajnálatos vírus-
helyzet miatt elmaradt az au-
gusztus elsejére tervezett falu-
nap és több kedvelt kulturális,
közösségi program, ezért fel-
vetettem Gál Lászlónak, a Tó-
fej Kerámia SE edzőjének, mit
szólna egy kispályás torna kö-
zös megszervezéséhez? Öröm-
mel fogadta az ötletet, mivel a
megyei bajnokságokban már
régóta szüneteltek a küzdel-
mek. A tófeji önkormányzat is
biztosított minket a támoga-

Nyári foci kupa Tófejen
tásukról – kezdi Tóth Gábor
szervező, majd a részletekkel
folytatja:

– Felkértem a helyi Örök
Tinik Egyesület tagjait egy
bogrács-gulyás elkészítésére,
akik örömmel elfogadták a fel-
kérést és készültek még a hely-
színen sütött, nagyon finom
lángossal is.

A nevező csapatoknak az
egyesület felajánlott együtte-
senként, egy karton sört-, és
ásványvizet. Az első 3 helye-
zett kupát és külön díjazást
kapott, csakúgy mint a legjobb
kapus és a gólkirály is. Sajnos a
nevezett 8-9 csapat helyett ki-
sebb létszámban voltunk jelen,
így 5 együttes indult a kupáért.

Az időjárás miatt 2x10
perces félidőkkel és a mérkő-
zések között hosszabb ivószü-
netekkel zajlottak a fordulók. A
játékvezetői feladatokat Ada-
masky Krisztián Sebők Fe-és
renc látták el.

Míg a pályán a focié volt a
főszerep addig a pálya mellett
készültek az ételek, a pihenő
csapatoknak és a kilátogatók-
nak pedig csocsóasztal, illetve
ping pong asztal is rendelke-

zésre állt. A kicsiket trambulin
várta. A mérkőzések alatt és
után a hideg italokról az Oázis
Büfé gondoskodott.

Mint azt Tóth Gábor el-
mondta, az első ízben meg-
rendezett Nyár Kupa Tófej első
helyezettje a Játék Csatárok
Nélkül csapata lett, őket Vár-
földe követte, majd sorban
Pusztamagyaród, Tófej és a
keszthelyi Royal csapat követ-
kezett a rangsorban.

Legjobb kapusnak Horváth
Norbert bizonyult, a Játék Csa-
tárok Nélkül csapatából, a torna
gólkirálya pedig Czigány Bence
lett a Várfölde együtteséből.

Gábor kérdésünkre elmond-
ta, a kupát szeretnék jövőre is

megrendezni, remélhetőleg több
csapat részvételével és kiemel-
te; nagyon hálás az önkor-
mányzat és a sportpálya dol-
gozói segítségéért, illetve az
Örök Tinik lelkes munkájáért.

A fiatalember egyébként a
tavalyi önkormányzati válasz-
tások óta tevékenykedik kép-
viselő-testületi tagként, illetve
az év végén váltotta Mátay
Károlyt, a Kerámia SE elnöki
posztján. A jövőre való tekin-
tettel pedig szeretné a meglévő
eseményeket minden erejével
támogatni és dolgozik azon,
hogy a helyi igényekkel össz-
hangban újabb eseményekkel
színesítse a közösségi életet.

Gellén Szilárd

Jövőre is szeretnék megrendezni.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
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

(2006.01.19.)

(2006.01.19.)

(2006.02.02.)

Korszerűen

Osztálytársak

Séta közben, lenn az utcán

– Fél lityi kövidinkára szeretnék hitelt. Harmincöt forint ön-
erővel rendelkezem…

–Te még mindig a csirke far-hátnál tartasz, Kovácsné? Miért
nem térsz át az egészséges, koleszterinszegény mangalica
húsra?...

– Ez a Sajnovics is biztos Fidesz-szimpatizáns. Magyar
vizslája van…

A Tuttu Mikka-Makka Gyer-
mek és Ifjúsági Egyesület EFOP
1.3.5. pályázata keretében 20
kerékpárt tudott beszerezni a
korábbi években. A kerékpárok
a szervezett programok során
ingyenesen használhatók.

Legutóbb családi kerékpár-
túrára várták a helyieket és a
környékbelieket. A túra Petri-
keresztúr-Gombosszeg-Petrike-
resztúr útvonalon haladt. Mű-
úton és erdei, mezei utakon

Kerékpártúra
Petrikeresztúrról

egyaránt ismerkedtek a részt-
vevők a táj szépségével, olykor
a szintkülönbségek adta nehéz-
ségekkel is. A nyolc kilomé-
teres távot első osztályos gyer-
mek is teljesítette, a kisebbek
pedig a biciklik biztonságos
hátsó ülésén figyelték a göcseji
történéseket.

Az egyesület vezetése nyá-
ron további ingyenes, kerék-
pártúrákat szervez, amelyeken
mindenkit szívesen látnak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Legutóbb családi kerékpártúrára került sor.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

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

Közép-Zala
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A Nagylengyeli Olajbá-
nyász Vadásztársaság családi
napot szervezett 2020. július
26-án a novai halastónál, amit
Szalai Imre vadásztársunk aján-
lott fel. A tagság nagy örömmel
fogadta el ezt a lehetőséget,
hiszen festőien szép környe-
zetben tölthettük el ezt a napot.

Egy nagy múltú vadásztár-
saságról van szó, amit 1959-

Családi nap a vadásztársaságnál

Minden évben szeretnének hasonló összejövetelt tartani.

ben alapítottak a Nagylengyeli
Kőolajtermelő Vállalat tagjai,
az akkori területe 24 600 hektár
volt.

E 61 éves társaság sajnos
2017-ben elvesztette a területét
és így terület nélküli vadász-
társaságként viszi tovább a
hagyományokat. A tagok döntő
része továbbra is a társaság
tagja maradt, ami a tagság több

mint felét jelentette. Ezt kö-
vetően vadászati lehetőségek
felajánlásával, fácánvadászta-
tással, a múlt kopjafájának tisz-
teletével és a tagok baráti
összejöveteléről szól a jövőben.
Ennek megfelelően szerveztük
meg a családi napot, horgá-
szattal egybekötve, ami vadász-
nyelven mondva eredményesen
zárult.

A társaság elnöke, Török

Zoltán köszöntötte a rendez-
vény valamennyi résztvevőjét,
valamint megköszönte a lehe-
tőséget Szalai Imrének. Több,
mint harmincan fogadták el a
meghívást a baráti és családi
összejövetelre.

Jó hangulatú délutánon vad-
húsból készült chilis babgulyást
szolgáltak fel, amit Gerencsér

Miklós vadásztársunk főzött.
Majd a hölgyek szorgoskodtak
a nap további részében, tárcsán
sütött lángost, tarját, debrecenit
és természetesen halat kínáltak
a vendégeknek. A múlt felidé-
zésére és a régi vadászélmé-
nyek felelevenítésére is sor ke-
rült. A jó kedv nótaszóba csa-
pott át a nap végére.

Eldöntötték tagjaink, hogy
minden évben igényt tartanak
ilyen kellemes hangulatú napra.

Török Zoltán

Nagylengyeli Olajbányász
Vt. elnöke

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Az elmúlt napokban két, a
közlekedéssel kapcsolatos fon-
tos hír is napvilágot látott Za-

laegerszegen. Ezek nem csak a
megyeszékhely, hanem a térség
távolsági tömegközlekedését is
kedvezően érintik.

Gyorsforgalmi út és vas-
út… Aszfalt és sínpár. Kezdjük
a Zalaegerszeg és kö-Rédics

zötti vasútvonal felújításával! A
Ring Mérnöki Iroda Kft. ter-
vezheti meg a Zalaegerszeg-
Rédics vasútvonal felújítását
1,2 milliárd forintért – mondta
lapunknak pol-Balaicz Zoltán

gármester, aki jelezte: a nyílt,
európai uniós közbeszerzési
tender eredményét az ajánlatké-
rő NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. közölte az EU-s
közbeszerzési közlönyben.

A vasútvonal 48,7 kilométer
hosszú, hat állomás és nyolc
megállóhely található a szaka-
szon. A vonal a Szlovéniával

való újbóli összeköttetést is
biztosíthatja.

A nyertes tervező cég fel-
adata a felújítás engedélyezési-,
továbbá kivitelezésre alkalmas
tendertervének az elkészítése.
A nyertessel június 30-án kötött
szerződést a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Készülhetnek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg-
Körmend közötti szakaszának
tervei is. A két város között 28
kilométeres, kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út épül, amely-
nek tanulmánytervét és környe-
zetvédelmi hatástanulmányát
egy három tervező cégből álló
konzorcium készítheti.

Gyorsforgalmi úton és vasúton…
Készülnek a tervek

Balaicz Zoltán emlékezte-
tett arra, hogy 2019-ben szüle-
tett döntés az M7-es autópálya
és Zalaegerszeg között 170
milliárd forintos ráfordítással
már épülő M76-os, kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tovább-
építéséről Körmend irányába.

A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. nyílt, európai
uniós közbeszerzési tenderének
az EU-s közbeszerzési köz-
lönyben közzétett eredménye
alapján a Zalaegerszeg és Kör-
mend közötti út tanulmányter-
vét és környezetvédelmi hatás-
tanulmányát a FŐMTERV Mér-

nöki Tervező Zrt., a Pannon-
way Építő Kft. és a UNITEF
'83 Műszaki Tervező és Fej-
lesztő Zrt. konzorciuma készít-
heti el. Az 505 millió forintos
megbízás része a környezetvé-
delmi engedély megszerzése is.

A zalai megyeszékhely és a
Vas megyei város közötti kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Zala-
egerszeg észak-keleti csomópont-
jából indul majd. Az épülő jár-
műipari tesztpályától északra ha-
lad, Vas megye határát átlépve
keresztezi a Rába folyó völgyét.

Az új út 28 kilométer
hosszú lesz, a Rába felett egy

híd is épül. A leendő gyors-
forgalmi út végpontja Körmend
közelében, a tervezett M80-as
és M86-os, valamint a 8-as és
86-os főutak által határolt cso-
mópontnál lesz.

Az M76-os meghosszabbí-
tásával Zalaegerszegről közvet-
len kikötés alakul ki az osztrák
határhoz. Az új szakasz révén
egy nyugat-dunántúli gyorsfor-
galmi ív is kiépül, ami az M7-
es autópálya balatonszent-
györgyi csomópontjától Zala-
egerszegen, Körmenden, vala-
mint Szombathelyen keresztül
éri el Győrt.

Az új szakasz révén egy nyugat-dunántúli gyorsforgalmi ív is kiépül.
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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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az eredetileg márciusra
tervezett és a világjárvány
miatt elhalasztott Családi dél-
utánt július elején valósította
meg a település önkormány-
zata. A nyári napközis tábor
zárórendezvénye számos kis-
gyermekes családot és érdeklő-
dőt vonzott. A színes progra-
mok mellett bizonyára az is
közrejátszott ebben, hogy az
emberek hosszú ideje várták
már, hogy újra találkozhassa-
nak, közösségi rendezvényeket
látogassanak.

A természetes szülői kom-
petenciák fejlesztése, stressz-
mentes, hatékony gyermekne-
velés tematika köré összeállí-
tott programot az „Életfa”
Nagylengyeli Óvoda-Bölcsőde
műsora nyitotta meg.

A délután folyamán a leg-
kisebbek nagy örömére Ecsedi

Családi program Nagylengyelben
Erzsébet Csengeés lánya, adott
vidám műsort, majd Igazi Ani-
ta Borka bohóc, azaz szóra-
koztatta a lurkókat. Az érdek-
lődő felnőttek ezzel párhuza-
mosan Jakabné Somogyi Éva
pedagógus „Iskolára hangolva -
legyünk tudatos szülők!” c.
előadását hallgatták meg, va-
lamint klinikaiGaál Tímea
szakpszichológus adott tippeket
a sikeres gyermekneveléshez.

Kísérőprogramként nem ma-
radhatott el az örök kedvenc
arcfestés, csillámtetoválás és
trambulin sem, a délután pedig
jó hangulatú, közös palacsin-
tázással zárult.

A program a „Humán szol-
gáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” EFOP 1.-5.-2-
16-2017-00045 konzorciális pá-
lyázat keretében valósult meg.

S.V.

Borka bohóc szórakoztatta a lurkókat.

Bár sokáig kétséges volt,
hogy lehetőség lesz-e napközis
tábor megtartására, a gyerekek
és a szülők örömére végül idén
is megszervezhették Nagylen-
gyelben az ötnapos nyári
programot. Az együtt eltöltött
hét sok színes programot tar-
togatott a nagylengyeli és a
környékbeli gyerekek számára.

A táborindító, ismerkedő
délelőtt folytatásaként a faluház
épületében kézműveskedéssel
telt az idő, a környező zöld-
területet övező aszfaltra pedig
vidám krétarajzok kerültek. A
hét folyamán a gyerekek láto-
gatóba mentek egy helyi csa-
ládhoz, ahol a háztáji gazdaság
állataival ismerkedtek – a
bátrabbak meg is simogathatták
a jószágokat.

A településen működő ci-
pészműhelyben pedig a suszter-
mesterség kulisszatitkaiba nyer-
tek bepillantást. A Deák Ferenc

Idén sem maradt el a nyári tábor

Megyei és Városi Könyvtár
támogatásának jóvoltából a pet-
hőhenyei Tarsoly Erdélyi Me-
zőségért Egyesület munkatársai
az első fazekas történetét mu-
tatták be bábelőadás formá-
jában. Ezt agyagozás követte,
ahol minden lurkó saját kezű-
leg alkotott, végül zenés-dalos
szabadtéri foglalkozás és egye-
di medálfestés tette teljessé az
interaktív fazekas programot.

A helyi pedagógusok és az
önkormányzat munkatársai szó-
rakoztató és egyben ismeretter-
jesztő kvízjátékokat is összeál-
lítottak a gyerekek számára.
További hasznos és izgalmas
kikapcsolódást jelentett például
a zalaegerszegi Boxart Box
Klub játékos edzése; a japán
eredetű papírhajtogatás, azaz az
origami; egy kellemes lovasko-
csikázás; vagy épp a megye-
székhelyi polgárőrség és rend-
őrség közreműködésével zajló

kerékpáros közlekedési ügyes-
ségi verseny.

A 30 fős gyerekcsapat gya-
logtúrát tett a szomszédos Or-
mándlakra is, ahol többek kö-
zött klasszikus számháborúval
és hagyományos labdajátékok-
kal telt a nap. A tábor méltó
lezárásaként, az utolsó délután-
ra is tartalmas családi progra-
mot szerveztek az önkormány-
zat munkatársai.

Köszönet minden kedves
közreműködőnek a táborban és
a zárórendezvényen nyújtott
segítségért!

Scheiber VeronikaA fáradhatatlan gyermekek a játékos boxedzés után.


