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Remekeltek és jótékonykodtak az Örök Tinik

Amit lehetett, azt megnyerték.

Az elmúlt egy esztendőben
meg kellett barátkoznunk a
ténnyel, hogy a pandémia rendkívüli, rendhagyó megoldásokra kényszerít minket. Nem
volt ez másként az idei, immáron tizenharmadik alkalom-

mal megszervezett Országos
Farsangi Fánkfesztivál esetében sem, melynek a nagykanizsai helyszín mellett az
online tér adott otthont. A
Tófeji Örök Tinik pedig a jól
megszokott módon, amit lehe-

tett bezsebeltek díjazások, eredmények terén.
Soós Lászlóné, Gyöngyi, a
csapat vezetője mesélt lapunknak az idei fesztiválról, ahol
„Hozott hagyományos fánk”
kategóriában zsinórban negyedszer lettek első helyezettek, a
„Fesztivál díj” szintén zsinórban harmadszor lett a csapaté, a
„Hozott különleges fánk” amatőr kategóriájában pedig harmadik helyezést hozott el a
csapat.
Gyöngyi és a lelkes csapat
méltán büszke is az eredményekre, de a csapat vezetője
gyorsan alá is húzza, hogy az
idei verseny mégsem a jó helyezésekről, az ízletes fánkokról, fergeteges fesztivál hangulatról szólt csupán.
A VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház szervezésében
megvalósult esemény egyben
jótékonysági mozgalommá is
minősült idén, hiszen a felkért
csapatok által készített fánkok
megvásárlásával két beteg
gyermek, Béres Julcsi és Gondi
Zétény gyógyulását támogathatták a vásárlók. A támogatók
hét nagykanizsai helyszínen
vásárolhattak, illetve erre is lehetőséget nyújtott az online tér.

A tófeji csapat bázisául a
Knysa étterem szolgált, ahol a
teljes csapat helyett ez alkalommal heten dagasztották, szaggatták és sütötték a szalagosfánkot.
A Tófeji Örök Tinik csapat
nagy egyetértésben nyilatkozik
arról, mennyire felemelő érzés
volt részese lenni a Kámánné
Szép Terézia, a VOKE vezetője
által életre hívott jótékonysági
mozgalomnak.
A törekvés, a közös odaadó
munka meghozta a szép eredményt, hiszen a tófeji csapat a
Knysa étteremmel karöltve 54
kg lisztből 1700 db fánkot
készített, így 216 150 forintot
gyűjtöttek össze.
A mozgalom pedig családonként 550 ezer forinttal támogatta mindkét csöppséget.
A fánkok tekintetében az
idei teríték is messze bőségesnek volt mondható, komoly kihívás elé állítva a zsűrit, melyet
Elekes Zoltán, a szegedi Hungarikum Fesztivál fesztiváligazgatója, Pálfi Zsuzsanna cukrászmester, Pálfi László, a zalaegerszegi Göcsej Palatinus Panzió
és Étterem tulajdonosa, Rákhely Árpád szakoktató és Varga
Tünde mesterszakács alkotott.
Gellén Szilárd

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Fejlesztések Nagylengyelben
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Nagylengyel tavaly
több pályázati kiíráson is sikeresen szerepelt a Magyar Falu
Programban. A támogatásnak köszönhetően lehetőség adódott temetői felújításra, sportpark létrehozására és tereprendező eszközök beszerzésére. A pályázati forrás felhasználásával a ravatalozóhoz vezető útra aszfaltburkolat és szegélykő került, valamint egy – a későbbiekben bővíthető – urnafalat alakítottak ki.
A temetői felújítás 4,3 millió

forintból valósult meg. Vigh László országgyűlési képviselő a
februári szűk körű bejáráson
arról szólt, hogy az önkormányzatok igyekeznek a sírkerteket rendbe tenni és a lakosság
igényeit figyelembe véve megteremtik az urnás temetkezés
lehetőségét.
Szintén a Magyar Falu Program segítségével több gépet is
sikerült vásárolnia az önkormányzatnak. A nagy teljesítményű fűnyírótraktorral a község
5 hektáros zöldterületét gon-

Új fűnyíró traktort nyertek a Magyar Falu Program keretében.

Premontreiek Nagylengyelben
Sokan tudják és néhányan
talán még emlékeznek is rá,
hogy az egykori tanácsépület (a
jelenlegi óvoda) mellett, az út
túloldalán áll a zárda épülete,
ahol annak idején az iskola működött. Az ott tanító nővérek a
premontrei rend tagjai voltak.
Strausz Flórián pápai prelátus
alsólendvai esperes és fivére,
Strausz Antal veszprémi prépost
kanonok, kulturális és karitatív
alapítványt létesített szülőfalujukban, Nagylengyelben. Az alapítványt 9 évig a Vincés Nővérek kezelték. Az iskolában és a
hívek körében szépen működtek,
azonban az alapítókkal nézeteltéréseik voltak, így 1933-ban a
premontreiek vették át a zárdát,
mint első fiókházukat. Az általános főnöknő több nővért és segítőt küldött az új házba. Artner Vilma M. Bernadette premontrei nővér a II. világháború

után került Nagylengyelbe és
1950-ig tanított az iskolában.
A jelenleg is működő Premontrei Női Kanonokrend idén
ünnepli fennállásának 900.
évfordulóját. Ennek apropóján
vándorkiállítás keretében mutatják be történetüket, amelynek
Nagylengyel is a része. A nagylengyeli önkormányzat tervei között régóta szerepelt az épület
helyreállítása. Reményeik szerint
a nyár folyamán már a részben
felújított térben, a ház szellemiségéhez méltó körülmények várják majd az időszaki kiállítás látogatóit.
A rend történetéről bővebben a cikkhez forrásként használt kiadványban olvashatnak
az érdeklődők, amely a nagylengyeli könyvtárban elérhető: A Magyarországi Premontrei Női Kanonokrend Története 1927-1951
Scheiber Veronika

Sportparkot avattak.

dozzák, a parkok és a padkák
karbantartásához pedig lombfúvót, áramfejlesztőt, magassági ágvágót, létrát szerzett be a
község.
Ugyancsak pályázati forrásból decemberben elkészült az
„A” típusú, 40 m2 alapterületű
kültéri fitneszpark is, amelynek
célja az egészségmegőrzés és a
mozgás népszerűsítése. Nagylengyel távlati tervei között szerepel a lakótelkek kialakítása, illetve a premontrei zárda száz-

éves épületének hasznosítása.
A rend idén ünnepli fennállásának 900. évfordulóját, s a
programsorozathoz a község is
csatlakozott. Az önkormányzat 3,5 millió forintot elnyert a
Hungarikum pályázaton, ám
további forrásra van szükség,
hogy helyreállítsák a házat.
A hozzá kapcsolódó kápolna
rendbetételéhez a plébánia
az egyházmegye támogatását
kérte.
S.V.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
Az egykori Strausz Alapítványi Leányiskola és Zárda - az épület előtt a tanító nővérek és a diákok.
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Közösségi pajta épül Petrikeresztúron
Nyárra már ide tervezik a rendezvényeket
A „Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” keretében benyújtott, „Rendezvénytér kialakítása Petrikeresztúron”
elnevezésű Leader-pályázat támogatásával jelenleg is zajlik
az építkezés Petrikeresztúron,
ahol egy közösségi teret alakítanak ki a kultúrház udvarán.
Borvári Lili polgármester elmondta, hogy a pályázat segítségével
egy olyan közösségi teret szerettek volna létrehozni, ami minden szabadtéri rendezvény megvalósítására lehetőséget biztosít. A közel 10 millió forintos

támogatás segítségével egy 100
négyzetméteres pajtát alakítanak ki. A nagy belmagasságú
pajta tökéletes helyszíne lehet
falunapoknak, közösségi rendezvényeknek, gyermektáboroknak is. – Bízunk benne,
hogy esküvőkre, családi rendezvényekre is örömmel használja majd a helyi lakosság
a pajtát – jelezte a polgármester.
A parkosítási munkák a nyáron folytatódnak az ingatlanon,
a játszótér áthelyezése már megtörtént, további játékelem vásárlását tervezik, hogy a helyi

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tökéletes helyszín lehet falunapoknak, közösségi rendezvényeknek.

gyerekek még szívesebben
használják a kertet.
Az udvaron grillterasz, kemence, aszaló is rendelkezésre áll, melyben készülhet a
zalai lakodalmak elengedhe-

tetlen kelléke, a rétes. A tervek szerint a kivitelezési
munkák március végére befejeződnek és nyárra már ide
tervezik a közösségi rendezvényeket.
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* Múltidézés Flam rajzaival Tavaszi szomszédoló
Tehetségtelen…

– Harmadik ciklusomat töltöm a Parlamentben, de még
egyetlen korrupciós ügyem sem volt.
– Meg is látszik!...
(2008.05.29.)

Magyar gazdaság

túra Petrikeresztúron

Szeretettel várják a túrázást,
természetjárást kedvelőket Petrikeresztúrra április 17-én,
szombaton. A program célja,
hogy a résztvevők megismerjék
a gyönyörű göcseji tájat, felfedezzék az erdő, a környék
szépségeit. A szervezők három
távon várják a teljesítménytúrázókat. A 8 kilométert akár
gyerekek, családok is le tudják
kényelmesen sétálni néhány óra
alatt. A 16 kilométer már kicsit
nagyobb kihívás, de aki rendszeresen járja a vidéket, annak
meg sem kottyan majd a táv.
Az edzett túrázókat pedig 28
kilométerre csábítják. Az egyes
távok során más és más ellenőrzési pontokon pecsételnek
majd a menetlevelekbe.
A program hivatalos teljesítménytúra, mely teljesítése
során a résztvevők oklevelet,
étkezést, jutalmat kapnak.
A szervezők folyamatosan
nyomon követik az aktuális
híreket, intézkedéseket és felelős szervezőként Magyarország

Kormánya által bevezetett rendelkezéseket és az aktuális
előírásoknak megfelelően járnak majd el. Ezért a túra tervezett időpontja, feltételei változhatnak! A szervezők kérik,
hogy kísérjék figyelemmel Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Facebook oldalát.
A település, a Kék túra útvonal mentén fekszik, jelentős
az áthaladó túra forgalom. A
program szervezésével szeretnék a túrázók körében népszerűsíteni Göcsejt, Petrikeresztúrt és magát a természetjárás, túrázás élvezetét.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Gyurcsány: – Hiába tűzöm, fércelem, ez egyre csak szakad,
szakad…
(2008.06.12.)

Nosztalgia

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

– Tudod, amikor a főnökség nagyon kibabrál velem, akkor
mindig a régen lejárt kollektív szerződésemet olvasgatom.
(2008.07.10.)

* 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.

2021. március
HIRDETÉS

Közép-Zala

5

6

Közép-Zala

2021. március

Újabb jelentős beruházás Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán a város logisztikai előnyeit is ismertette.

A Metrans 15,7 milliárd
forintból létesít új vasúti-közúti
logisztikai konténerterminált
Zalaegerszegen, amelyhez a
magyar kormány 3,9 milliárd
forintos támogatást biztosít –
mondta a külgazdasági és külügyminiszter február 19-én tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.
Szijjártó Péter kiemelte,
hogy a Metrans Európa vezető
logisztikai és szállítmányozási
vállalatcsoportjának, a Hamburger Hafen und Logistik AGnak (HHLA) a tagja.
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a
német tulajdonú logisztikai cég
15,7 milliárd forint értékű zalaegerszegi beruházásával összefüggésben beszélt arról, hogy
az Európai Unió elvárása szerint 2030-ig 30 százalékkal kell
növelni, 2050-ig pedig a jelenleginek a duplájára kell bővíteni a vasúti árufuvarozást.
Ennek a célnak is megfelelve Magyarországon összesen
mintegy 6000 milliárd forint
értékű vasúti beruházást tervez
a kormány. Ezzel nemcsak versenyképes, kényelmes és biztonságos vasúti infrastruktúrája

lesz Magyarországnak, de előmozdítja a vasúthoz kapcsolódó ipari fejlesztéseket is –
fogalmazott a miniszter.
Kitért arra is, hogy egy
térség vagy település vonzerejét három tényező megfelelő
együttállása növelheti hosszú
távon: a színvonalas közlekedési és digitális infrastruktúra,
a minőségi szakemberképzés és
az innovációt támogató környezet. A Metrans zalaegerszegi beruházása is annak köszönhető, hogy földrajzilag az
adriai kikötők és az európai
piacok között húzódó útvonal
mentén fekszik.
Kiss Péter, a Metrans-csoport elnök-vezérigazgatója a
zalaegerszegi rendezvényen videóüzenetben beszélt a zalai intermodális konténerterminál építéséről, úgy jellemezve, hogy
azzal új fejezet kezdődik Zalaegerszeg, Zala megye és a Nyugat-Dunántúl logisztikájában.
A Metrans-csoportról elmondta: az Európában piacvezető
német tulajdonú társaság érdekeltségeivel tíz országban szolgálják ki a megrendelőket az
északi és déli nagy tengeri ki-

kötőkön keresztül zajló globális
konténeres áruforgalom kiszolgálására. Magyarországon 2017ben Budapesten nyitották meg
az első konténertermináljukat.
Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex
fejlesztéséért felelős kormánybiztos videóüzenetében úgy
fogalmazott, Zalaegerszeg az
egyik legdinamikusabban gyarapodó helyi gazdaság az országban. A zalai megyeszékhelyen 2014 óta több mint 4
ezer új munkahely jött létre,
ráadásul olyan iparágakban,
amelyek hosszabb távon is
emelik a térség erejét.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője egyebek közt arról tett
említést, hogy már több mint
80 százalékos készültségen áll
a zalaegerszegi járműipari
tesztpálya építése, gőzerővel
folyik és 2023-ra elkészül az
M76-os autóút a zalai megyeszékhely és az M7-es autópálya
összekötéseként, illetve elkezdődött már a leendő harcjárműgyár épületeinek alapozása is.
Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) elmondta, hogy
a terminál Zalaegerszegen, a
vasúti korridor szomszédságában, az északi ipari park, a
tesztpálya és a Rheinmetall
gyár közelében épül fel, mégpedig az önkormányzattól vá-

sárolt területen, várhatóan
2023-ig. A Metrans magánerős
beruházásához a magyar kormány közel 4 milliárd forintos
támogatása mellett az önkormányzat 1 milliárd forintos
költséggel kiépíti a terminál területéig az utat és a közműveket. A magyar állam 14
milliárd forint értékben pedig
megépíti a nemzetközi vasúti
korridor gyors és közvetlen
elérése miatt a deltavágányt. A
megyeszékhely polgármestere
kiemelte, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ez a beruházás is Zalaegerszeg sikertörténete legyen. Kifejtette, hogy
a Metrans Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálját építi fel Zalaegerszegen és ez a kapcsolódó
fejlesztésekkel együtt akár 500
új munkahelyet is jelenthet a
városnak és a környező településeknek.
Balaicz Zoltán, a város közlekedési és logisztikai előnyeit
ismertetve emlékeztetett arra,
hogy már készülnek a Zalaegerszeget Körmenddel, a 8-as főúttal, illetve a 86-os főúttal összekötő, szintén kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út tervei, kapcsolatot teremtve északi irányba
Szombathely, Győr és Ausztria
felé. A városnak közvetlen
összeköttetése lesz az M76-os
révén a sármelléki repülőtérrel
is. (Forrás: MTI és Zalatáj)

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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A csalók újabb trükkje Zalában is
Most törvényszéki végrehajtónak adják ki magukat
Az „unokázós” csalások mellett újabb telefonos átveréssel
próbálkoznak a bűnözők már
Zala megyében is.
Az új módszer lényege,
hogy a csaló telefonon törvényszéki végrehajtónak adja ki
magát. Olyan tartozás azonnali
megfizetésére szólítja fel a
hívott felet, melynek létéről ő
nem is tud. A hívó fél állítja,
hogyha a hívott fél aznap nem
fizet, akkor lakására végrehajtókat fog küldeni értéktárgyak
azonnali lefoglalása érdekében,

és rendőri intézkedést is kilátásba helyez.
A csalás kísérlete minden
korosztályt érintően előfordulhat, nemcsak az időseknél.
Ne dőljenek be!
• Végrehajtás során minden
esetben hivatalosan keresik meg
az eljárás alá vont személyt.
• Nem telefonon zajlik az
ügyintézés, különösen nem ismeretlen számról.
• A törvényszéki végrehajtók hivatalos jegyzéke elérhető
a Magyar Bírósági Végrehajtói

Kar hivatalos honlapján, az
alábbi linken: https://www.
mbvk.hu/nevjegyzek.php#t
• Ha hasonló hívást kapnak,
ügyfélfogadási időben személyesen győződjenek meg a hivatkozott bíróságon arról, in-

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

www.zalatajkiado.hu
Gránit Márvány Síremlék

dult-e Önökkel szemben végrehajtási eljárás.
• Ha ilyen gyanús hívást
kapnak, kérjük hívják a rendőrséget a 112-es segélyhívón!
Forrás: Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

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

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2021.04.10.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig
Ára: 700 Ft/db
Házhoz szállítva 800 Ft/db

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.
Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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