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Szent István ünnepe Teskándon

Emlékezetes volt az idei augusztus huszadika Teskándon.

Augusztus 20-án Teskándon
a Milleneumi emlékműnél, a leendő teskándi emlékpark területén tartottak megemlékezést államalapító királyunk és az új
kenyér ünnepén. A szentmisét Szalay Attila atya teskándi plébános celebrálta.
A település címerének megváltoztatásáról Bogár István alpolgármester beszélt. A történel-

mi pontosítás igénye alapozta
meg a változtatás szükségességét. Az új címerben a szimbólumok ugyanúgy jelennek meg,
mint II. András király Aranybulla pecsétjén vagy a Göcseji
Fakereszten.
Sipos László polgármester elmondta, hogy októberben lesz egy
éve, amikor az új képviselőtestület elkezdhette céljai meg-

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
3
(1400 cm , benzines, metálszürke)
első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.
Érdeklődni: 30/378-4465

valósítását. Ezek közül az egyik
legfontosabbnak tartott cél, hogy
visszahozzák az emberek szívébe és tudatába az ünnepeket és
azok mondanivalóját. Ha büszkék vagyunk a magyarságunkra, az ünnepeken lobogjon a
magyar trikolór. Ha végigsétáltunk a falu főutcáján, augusztus
20-án a falu végéig egymást
követte a magyar és a teskándi
zászló.
Szalay Attila atya megáldotta az első emlékparkba elhelyezett szimbólumot, amelyet
dr. Vajda István egykori polgármester adományozott a falunak.
Az időkapszula elhelyezése
üzenet a jövő generációjának.
Bízunk benne, hogy amikor ötven év múlva kinyitják, büszkék lesznek magyarságukra a
jövő nemzedék tagjai.
– Magyarország a jövő záloga lehet. Megmentheti a ke-

reszténységet és a vele járó értékrendet. Magyarnak lenni büszkeség, keresztény magyarnak
lenni kötelesség! – zárta ünnepi
beszédét Sipos László polgármester.
Az államalapítás ünnepén
Mónus József harci cél- és távlövő íjász volt Teskánd vendége.
– Ezekre a mezőkre harcosaink vörös turul zászlókkal
vágtattak be. Az államalapítás
ünnepére ezer év után is büszkeséggel és pompával kell gondolnunk. Ilyen ünnepekre gyermekekkel jöjjenek – kérte Mónus József. – A jövőt a gyermekeink fogják megélni és meg
kell nekik mutatni a jövőbe vezető utat. Tiszteljük neves és
névtelen hőseinket, akik életüket adták ezért a földért.
A programot íjászbemutató
és Mónus József vetítéssel egybekötött előadása zárta.
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Babosdöbrétei gyümölcsös- és útavató

Az avatás pillanata.

2020. szeptember 3. napján a babosdöbrétei zártkertben, a Tordahegyen, illetve a Péterhegyen került sor a helyi önkormányzat
tulajdonában levő közel fél hektáros – 4500 négyzetméteres – területen egy hatvanöt csemetéből álló diófaültetvény és szintén a
hegyek között található közel egy kilométeres út felavatására. Az
avatáson Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos,
Szinayné Csarmasz Bernadett Babosdöbréte polgármestere, Takácsné dr. Simán Zsuzsanna körjegyző, Szalai Attila plébános, valamint helyi képviselők és hegytulajdonosok vettek részt.
Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester, miután köszöntötte a jelenlevőket, elmondta, hogy a diófaültetvényre és az útra
együttesen lehetett az önkormányzat részéről pályázni még 2017-

ben az Agrárminisztérium által kiírt pályázaton, melyet végül is tavalyi évben nyertek meg.
A közel 10 millió forintból már 7, 5 millió forint a rendelkezésükre állt a létesítésekre, de a további pályázati összeget még várják. Az önkormányzat saját erőből finanszírozta a dióültetvény bekertelését, illetve a földkimérési költségeket. A területet akáctalanították, illetve a cserjést letisztították.
Az úttal az a céljuk valósult meg, hogy a helyi szőlőkhöz, pincékhez járható út vezessen és azokhoz a helyen élő lakosokhoz is,
akikhez a falugondnok naponta viszi az ebédet. Az utat murvásan
alakították ki vízelvezető árkokkal a dombtetőn. A polgármester
asszony elmondta, hogy fontos céljuk a helyi vállalkozók támogatása, így az útlétesítményt helyi vállalkozóval, Mentes Lászlóval
készíttették el.
Vigh László országgyűlési képviselő azzal a gondolattal indította avató beszédét, hogy az, aki diófát ültet, hosszú távra tervez.
Elmondta, hogy mivel kevesen ültetnek gyümölcsöst, így elindított egy olyan kezdeményezést, melyet ma már elismertként tarthatunk számon, ha valaki, akár egy intézmény is, gyümölcsfát ültet, még ha csak egyet is, már elnyerheti a Tündéri település
címet.
A képviselő kezdeményezésére a jelenlevők segítségével az avató alkalmával kis életképet jelenített meg hozott termésekből, terményekből, hegyi hangulatban, reményét kifejezve ezzel, hogy
majd a dióültetvény hasonlóképp eredményes lesz, mikor termést hoz.
Szalai Attila plébános mind az ültetvényt, mind az utat végül megáldotta testi és lelki egészséget kívánva hozzá a helyieknek.
Az út mind felfelé, mind lefelé a hegyről az avatáson résztvevők járműveivel kipróbálásra is került.
Ódry Viktória

2020. szeptember
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* Múltidézés Flam rajzaival Szépül a tófeji óvoda

Sikeres pályázat a Magyar Falu Programban

Lejtmenetben

Már új tető van az óvoda épületén.
– Atyaisten, nem fog a fék!!!

(2008.10.30.)

Utcazenész 2008 november

(2008.11.13.)

Majdnem tizenöt millió forintból, augusztus második felében megkezdődhetett a tófeji
„Mesesziget” óvoda felújítása,
a sikeres pályázat nyomán.
Tető-, és nyílászáró cserét és
belső felújítást terveznek.
Horváth Zoltán, a település
polgármestere lapunknak elmondta, a Magyar Falu Program keretein belül pályázatot
nyújtottak be a helyi, közös
fenntartású óvoda felújítására. A sikeres pályázat nyomán
14 999 299 Ft-os támogatást
sikerült elnyerni és a tervek
szerint augusztus második felében, mintegy két hét alatt elvégzik a tervezett munkálatokat.
Mint megtudtuk, az óvoda
épületének jelenlegi tetőfedését
és az ezzel járó bádogos munkákat, padlásfödém szigetelést
és a belső nyílászárók cseréjét
végzik majd el. Ezek mellett, a

már meglévő terasz fölé előtetőt építenek majd ki, térkövezési munkákat is megvalósítanak és a belső parketta
burkolatok is felújításon esnek
majd át.
A település vezetője a nyertes pályázatról közleményben
értesítette a lakosságot, melyben az örömhír mellett, kéri az
érintettek türelmét a munkálatok ideje alatt.
Lakatos György, Tófej alpolgármestere arról számolt be,
hogy több pályázatot is benyújtottak, melyek közül a jelenlegi
mellett a Hunyadi utca járda
építését célzó pályázat is nyert,
ám utóbbit forráshiány miatt
nem tudják majd kivitelezni.
A faluház, illetve a két
játszótér bővítését célzó pályázat ezúttal nem nyert támogatást.
Gellén Szilárd

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

– Nem értem ezeket a Gyurcsányékat… Saját vállalkozásaik
virágoztak, az országgal meg nem bírnak!
(2008.12.11.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2020. szeptember
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Augusztus Nagylengyelben
850 évvel ezelőtt, 1170.
augusztus 8-án született Szent
Domonkos, a domonkos rend
megalapítója. A nagylengyeli
római katolikus templom védőszentjének tiszteletére augusztus 9-én búcsút tartottak a
településen. Délelőtt a hívek
szentmisén vettek részt, a délutáni programot szabadtéri kiállítás, labdarúgó-mérkőzés és
a gyermekeknek ugrálóvár tette
színessé. A sporttalálkozó eredménye a hazai szurkolóknak
kedvezett: a Nagylengyeli SE
5-3-ra nyert a szezont megelőző felkészülési mérkőzésen a
Zalaszentgyörgy SE csapatával
szemben.
A „Nagylengyel madártávlatból” című kiállításon az érdeklődők Ujj Tamás amatőr
drónfotós felvételeit tekinthették meg. A kanyargós utak, a
község jellegzetes épületei és a
környező szőlőhegyek lankái –
különleges nézőpontból, közel
100 méteres magasságból rögzítve – nem mindennapi látványt
tártak a látogatók szeme elé.
A Szent Domonkos-napi
búcsút követően a nyár második napközis tábora vette

kezdetét Nagylengyelben. A
gyerekek nagy örömére a heti
programba két kirándulás is
belefért: a magyarszerdahelyi
TELE-KA-LAND Meseparkba
és a balatonedericsi Afrika
Múzeumba is ellátogatott a
csapat. A Mesepark munkatársai népmesei elemekkel tarkított játékokkal és ügyességi
próbákkal várták a lurkókat. A
falu központjában található közösségi létesítményt zöld terület veszi körül, ami tágas teret
engedett a mókázásra. Aki pedig mindezekben nem fáradt el,
kipróbálhatta a játszótér és a
kültéri sportpark kínálta mozgási lehetőségeket is. Hazaindulás előtt a táborozók ideiglenesen elfoglalták a felsőrajki
várat, majd egy kis győzelmi
fagyizásra is sort kerítettek.
Az Afrika Múzeumban nem
csak dr. Nagy Endre magyar
Afrika-vadász trófeáit és relikviáit nézték meg a csemeték,
hanem a környező területen élő
állatvilág képviselőivel is barátkoztak. Az afrikai hangulatot
idéző maszáj kunyhók és a
mini dzsungel is része volt az
egész napos kalandozásnak.

Ismerős helyek keresgélése a szabadtéri kiállítás fotóin.

„Miénk a vár, jöhet a fagyi!”

A tábor „bázisára”, azaz a
helyi faluházba és környékére
szervezett programok között
szerepeltek vetélkedők, társasés szabadtéri játékok, kézműveskedés, valamint interaktív
kutyás foglalkozás a Zalai
Kutyasuli közreműködésével. A
zalaegerszegi mentőállomás,
illetve a Zalaerdő Zrt. mun-

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

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

katársai ismeretterjesztő előadásokat tartottak a gyerekek
számára.
A napközis tábor a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP 1.-5.2-16-2017-00045 konzorciális pályázat keretében valósult meg.
Scheiber Veronika

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

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Térségünk átalakuló időjárása
Egyre gyakoribb az extrém mennyiségű csapadék

Fotó: Zalatáj
Javíthatnák a Gébártó-tó vízutánpótlását is.

Zalaegerszegen az éves csapadékmennyiség 700-800 mm között alakul. Sajnos az extrém helyzetekben gyakori, hogy egy óra
alatt zúdul a városra 50-60 mm csapadék, ami egy teljes hónap
átlagának felel meg, és ami a 60 perc alatt akár 4 millió köbméter (4 milliárd liter!) vizet is jelenthet.
– Sajnos az ilyen kezelhetetlen intenzitású viharokra egyre
gyakrabban kell számítani a következő években, évtizedekben,
hiszen a klímaváltozás miatt jelentősen átalakul térségünk időjárása. Aki követi a híreket, láthatja, hogy ugyanez a helyzet
Európa minden országában: számos cikkre, videóra, képre lehet
az interneten rákeresni, az extrém mennyiségű csapadékot az
ottani rendszerek sem tudják kezelni – mondja Balaicz Zoltán, a
város polgármestere.
Mindezzel kapcsolatban a következő tényeket emelte ki
Balaicz Zoltán:
„1. Városunk területe 102 négyzetkilométer, a burkolt utak,
utcák, járdák és parkolók száma 869, az utak hossza 600 kilométer, a járdáké 225 kilométer.
2. A város alatt húzódó több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszer legnagyobb része a 70-es, 80-as, részben a 90es években épült ki, átmérőjükben normál intenzitású esőzésekre
tervezve (amit a mai napig tudnak is kezelni), nem pedig extrém
időjárási körülményekre. Csakhogy egyre ritkábbak a csendes,
nyugodt esők. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribban lesznek
az extrém felhőszakadások. Nincs az a csapadékcsatorna rendszer (Európában sehol), ami ezt kezelni tudná.
3. Zalaegerszeg a Zala folyó partján fekszik. A folyó a környéken lehullott összes csapadék befogadója, a víz a város
elvezető rendszerén keresztül éri el a folyót. Régen az volt a
tervezési elv, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet a befogadóba. De az évtizedekkel ezelőtt kiépített átmérő kapacitás
már nem elég a szélsőséges esetekben.
4. Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedtek a vízzáró
felületek. Szinte minden közterületre aszfaltburkolat került, a
környező dombok pedig beépültek telkekkel, családi házakkal,
pincékkel, és az oda vezető szintén aszfaltozott utakkal. Emellett
egyre kevesebben gyűjtik ezeken a helyeken az esővizet. Így a
lezúduló víz mennyisége nagyobb, lefolyása gyorsabb, és még
drasztikusabban keres utat magának a »völgybe«, azaz a város
belső területeire. A dombok alján lévő korábbi kis patakok,
árkok ugyancsak beépültek, és föld alatti csatornákká váltak.
5. A több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszert csak
egyben lehet kezelni. Egy-egy szakasz (pl. a Göcseji út) átmérőjének növelése önmagában nem oldja meg a helyzetet, hiszen
attól még a dombokról becsatlakozó ágak, illetve a megnövelt

szakaszról a Zala folyóba vezető ágak továbbra sem lesznek
képesek az extrém mennyiségű csapadékot továbbítani. A több
száz kilométernyi városi csapadékcsatorna kicserélése többszörös átmérőjűre lehetetlen, mert horribilis összegbe kerülne. A
megoldás az integrált vízgazdálkodás fejlesztése lehet.
6. 2017-ben a városvezetés, látva a klímaváltozás következtében évente egyszer-kétszer, de egyre gyakrabban előforduló
extrém időjárási helyzetet, megbízta a Zalavíz Zrt.-t, személy
szerint Arnhoffer András elnök-vezérigazgatót, hogy szakértők,
mérnökök, tervezők bevonásával készítse el Zalaegerszeg integrált csapadékvíz gazdálkodási modelljét. Az egy éves munkával
összeállt 600 oldalas szakmai anyag részletesen tartalmazza a
beavatkozási helyszíneket és a tervezett fejlesztéseket (csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók,
gátak és átemelők kialakítása, stb.).
7. A szakértők az anyagban újragondolták a vízgyűjtő területek levezetési irányait, az árhullámokat visszatartanák – a
meglévő árvíztározókat felülvizsgálnák, ahol szükséges, működőképessé tennék, s újakat is építenének –, lassan engednék le
és/vagy hasznosítanák a vizet, például öntözővíznek. Így járnának el Neszelében is, ahol az Ilosfai és Neszelei utca vezeti le
vizet a Zalába egy nagy vízgyűjtő területről, s rendszeresek az
elöntési problémák. Nem erre a területre engednék a vizet a
teljes vízgyűjtőről, hanem átvezetnék a Gébárti-tó vízgyűjtő
területére. Ezzel javítanák az éghajlatváltozás miatt várhatóan
hosszú távon vízhiánnyal küzdő tó vízutánpótlását is. Ezúttal
nem a régi, tapasztalatokra épülő kézi számítási módszerekkel
alapoznák meg a műszaki beavatkozásokat, hanem mért értékekkel.
8. Fontos, hogy a helyi lakosság is partner legyen. A Zalaegerszegen élők is hozzá tudnak járulni a sikeres védekezéshez
azzal, ha elvégzik az ároktisztítási kötelezettségeiket. Az is nagy
segítség lenne, ha egyre többen gyűjtenék a csapadékvizet
öntözési célra, ezzel a kialakuló árhullámot lehet csökkenteni,
pont a legfontosabb szakaszban, az első 5-10 percben.
9. A 600 oldalas szakmai anyag terveinek megvalósítása a
teljes város területére a bontásokkal, helyreállításokkal, új csatornákkal, záportározók, gátak, átemelők építésével, szegélyezésekkel, aszfaltozásokkal együtt közel 20 milliárd forintos
beruházást igényel. Erre a városnak saját forrása nincs, hiszen
Zalaegerszeg teljes helyi iparűzési adóbevétele évi 4,7 milliárd
forint, melyből a kötelező feladatok és az összes intézmény
fenntartása (bölcsődék, óvodák, rendelők, idősotthonok, stb.)
után évi 200-300 millió forintot tudunk utakra, járdákra,
csatornákra költeni, ami elenyésző összeg a szükséges 20
milliárd forinthoz képest.
10. Így csak külső, pályázati forrás jöhet szóba. Sajnos erre a
célra jelenleg, a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban
nem volt KEHOP pályázati kiírás. Reményeink szerint azonban
a klímaváltozásra tekintettel a 2021-2027-es európai uniós
fejlesztési ciklusban lesznek csapadékkezelési megoldásokat is
támogató pályázatok, melyeken mindenképpen indulni fogunk.
A projekt megvalósulása egyébként nem csak a csapadékvíz
elvezetési problémák megoldását célozza, hanem a klímaváltozás helyi, negatív ökológiai hatását is mérsékeli, a hosszú
távon is élhető környezetért!”

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Élni úgy, ahogy a sólyom száll az égen...

Balról Sipos László teskándi polgármester, Mónus József és
Bogár István alpolgármester.

Mónus József harci cél- és távlövő íjásszal a teskándi íjászbemutatója és a vetítéssel egybekötött előadása után beszélgettünk.
– Sportolónak tartja magát?
– Két évig sportlövő íjász voltam. Aztán rájöttem, hogy ennél sokkal többre van szükségem. Életformává vált számomra az íjászat.
Jártam a világot, megharcoltam ellenfeleim nyílvesszőivel. Legyőztem mindenkit, aki kiállt ellenem.
– Mennyi munka van ebben?
– Az életemet tettem bele. Meg akartam mutatni a kilőtt nyilvesszővel annak szabadságát és boldogságát. Naponta ötszázat, de
verseny előtt ezret is lövök. Ehhez több mint nyolc órára van szükség.
– Az Egyesült Államokban az utahi sós sivatagban egy évig magyar zászló lobog. Az új világrekord 918 méter. A célkitűzés a 907
méteres álomhatár volt. Miért?
– Ezzel akartam emlékezni a 907-es pozsonyi csatára, amelyet
méltatlanul keveset említenek. Akkor Árpád a Barna hegy lábánál

30 ezres seregével tönkreverte a nyugat-európai haderőt. Száz
évig nem akadt harcos, aki a Kárpát-medencébe tette volna a
lábát.
– Csapatként is szenzációsan szerepeltek...
– A feleségem Ruzsin Anna, a fiam Mónus László, a barátnője
Prokaj Kiara és én alkottuk a csapatot. Mi négyen összesen 11
világcsúcsot értünk el.
– Honnét a Fehér Farkas elnevezés?
– Egy versenyen mongol farkasvadászok vettek részt. Először ők
neveztek így, most már az egész világon így ismernek.
– Két toll?
– Ezt a nevet Amerikában kaptam. Azért mert mindenki három tollat használ a nyilvessző készítésénél, én csak kettőt. Ez a név kevésbé ismert.
– Saját maga készíti az íjakat és a nyilvesszőket?
– Igen. Ez akár egy évig is tarthat, mert lelkük van és erre rá kell
érezni.
– Igaz, hogy csak egyszer használja az íjakat?
– Ez úgy pontos, hogy az az íj, amellyel világrekordot érek el,
vagy világbajnok leszek, felkerül az őt megillető dicsőségfalra,
nem használom többet. Igen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag
egyszer versenyezhet.
– Egyre többen kísérik figyelemmel az eredményeit. Népes szurkolótábora van.
– Mert egyre többen gondolkodnak hozzám hasonlóan. Békében, barátságban, a tisztesség útján meg kell védeni a jogainkat.
Ezer év múlva is magyarként kell felnevelni a gyermekeinket. Meg
kell mutatni a világnak a szabadságvágyunkat, az élni akarásunkat. Legyünk büszkék, ahogy a sólyom száll az égen... Tenni kell
a magyar zászlóért! Holnap és holnapután még többet!
Samu László

Sikeres életmódváltó klub Petrikeresztúron
Az életmódváltó
klub utolsó
foglalkozása
során a pozitív megjelenés, az igényes külső
került előtérbe. A résztvevők megegyeztek
benne, hogy
nem a ruha
teszi az embert, de igenis számít, hogy milyen ruhában jelenünk meg
valahol.
A férfiakat, fiúkat Domjánné Judit Adrienn fodrász,
barbier várta. A gyakorlati foglalkozás során igényes frizurák
készültek és tanácsokat kaphattak a résztvevők, a haj, az
ápolt arcszőrzet megfelelő gondozásáról.
Minden korosztály nyitottan
fogadta a stílus- és színtanácsadást, melyet Gyertyai Krisz-

Az életmódprogram, az EFOP
1.5.2 pályázat keretében valósult meg. Az éven átívelő
programsorozatot sikeresnek és
érdekesnek találták a résztvevők. Az elmúlt évek során
számos egészséges életmód előadást hallottak, vezetett sportfoglalkozásokon vettek részt,
egészséges ételeket készítettek, dietetikus tartott előadásokat adott személyre szóló
tanácsokat a még egészségesebb, tudatosabb élet érdekében.
tina színtanácsadó tartott. Krisztina egyórás érdekes előadását
követően workshopon vehettek
részt az érdeklődők, ahol
meghatározásra került mindenki egyéni színtípusa és tanácsokat kaphattak a legmegfelelőbb színek viselését
illetően. Megismerkedtek a tél,
tavasz, nyár és ősz típus jellemzőivel.
A program után egészséges
vacsorával vártak minden vendéget.
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Egészségnap véradással
A véradásra mindig szükség
van, azonban az ilyen zivataros
időkben, mint a koronavírus,
igazán nagy szükség van vérre,
ugyanis sokkal kevesebben látogatnak el szervezett véradásokra.
Petrikeresztúron is kevesebben érkeztek az egészségnappal
egybekötött véradásra. 16 fő
adott vért, ami azt jelenti, hogy
48 embernek segítettek, ugyanis egy véradással három beteg
embernek segíthet valaki.
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete végzi a véradás
szervezési tevékenységét, az
Országos Vérellátó Szolgálat pedig maga a véradási tevékenységet.

Az általános szűrővizsgálatokra Barkó Nikolett várta az
embereket. A szemészeti vizsgálatot a Molnár Optika-Lenti végezte, lehetőség volt ingyenes
szemvizsgálatra és szemüvegkészítésre is, melyek a szemüveg
elkészülte után kiszállítanak a
településre.
Dr. Hohl Gyöngyi bőrgyógyász ingyenes anyajegyszűrést, bőrgyógyászati vizsgálatot
tartott.
Borvári Lili polgármester elmondta, hogy a fontosnak tartják minden évben megrendezni
az egészségnapot. – Ha csak
néhány embernél kiszűrnek valamilyen problémát, akkor már

Családok helyben maradási támogatása

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

tékes ajándékcsomagot kap a
kisbaba.
A település vezetése bízik
benne, hogy egyre több baba születik a faluban és remélik, hogy
a gazdag közösségi élet, a gyönyörű természeti környezet, a családok támogatása vonzóvá tudja
tenni a települést, az otthont,
kertes házat kereső gyerekes
családok számára is.

dalmas időpont-egyeztetés nélkül fogadják őket a településen.
A vendégeket chiapudinggal, egészséges szendvicskrémekkel várták.

Hu
ar
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• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

Petrikeresztúr Község Önkormányzata nagy figyelmet fordít
a gyermekes családok támogatására. A korábbi években az
iskolás gyermeket nevelők kaptak anyagi támogatást, az óvodások pedig ajándékokat. Az idei
évben, a pandémiás helyzetre való tekintettel a képviselő-testület döntése értelmében minden
0-18 év közötti gyermeket nevelő család 25.000 Ft támogatásban részesült augusztus hónapban. Borvári Lili polgármester elmondta: bíznak benne, hogy segítséget jelent a gyermekek iskoláztatása, az óvodáztatás költségeinek csökkentése érdekében ez
az összeg.
Petrikeresztúron örömmel fogadják az újszülötteket is, a babák születését gólya jelzi a háznál, hogy a falu is örülhessen
a legújabb kis petrikeresztúri
polgárnak. A családok 50.000 Ft
támogatásban részesülnek az
újszülött születésekor és ér-

megérte. Továbbá nagy segítség az időseknek is, hogy nem
kell Zalaegerszegre, Lentibe
menni vizsgálatokra, hanem a
szakemberek ingyenesen, hossza-

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

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

