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Művésztelep Tófejen

Lapzártakor nyílt meg a III. Tófeji Nemzetközi Művésztelep. Az
eseményre következő számunkban visszatekintünk.

Petrikeresztúr Község Ön-
kormányzata a VP6-19.2.1-39-
7-17 kódszámú „Közösségfej-
lesztési, együttműködést és há-
lózatosodást fejlesztő projektek
támogatása” helyi felhívásra
nyújtott be pályázatot A „Ren-
dezvénytér kialakítása Petri-
keresztúron” című projektet a
Göcsej-Zala mente Leader Egye-
sület támogatásra alkalmasnak
minősítette, így 85 %-os támo-
gatási intenzitással 9 999 993 Ft
vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült.

A nyitott rendezvénytér a
kultúrház udvarán épült meg

Petrikeresztúri pajtaátadó
2021 tavaszán helyi fővállal-
kozó kivitelezésében. A száz
négyzetméteres közösségi pajta
alkalmas települési rendezvé-
nyek, falunapok, esküvők, sport-
foglalkozások tartására is. Az
épület előtt-körül egy ötven
négyzetméteres terasz áll, mely
összeköti a teret, a már koráb-
ban épített közösségi kemencé-
vel, aszalóval.

Az átadó ünnepségen Vigh
László országgyűlési képvi-
selő, miniszteri biztos gratu-
lált a település vezetésének
az elmúlt években elért

Az alig 280 fős lakosságú
Böde a sikeres pályázatoknak
köszönhetően új közösségi tér-
rel gazdagodott. A sportpálya, a
sportöltöző és az iskolaépület
felújítása után június utolsó
napján ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a pajtaszínházat.

A már szinte teljesen kész
faluházban köszön-Ujj Tibor
tötte a megjelenteket. A polgár-
mester elmondta, hogy az első
közösségi teret a tsz-iroda fel-
újításával a 90-es években ala-
kították ki a településen. Ez-
után hosszú szünet következett.
Az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetően a faluház közvet-

Újabb közösségi tér Bödén

len szomszédságában már há-
rom közösségi teret is létre-
hoztak. terveiCsászár János
alapján készült a pajtaszínház.

Az építész ingyen vállalta a
munkát, ezzel segítve a tele-
pülés újabb fejlesztését. A kö-
zösségi térbe 7.5 m betont, 13

tonna vasat és 10 m faanyagot3

építettek be. A beruházás a Lea-
der-program támogatásával 11,
7 millió forintból valósult meg.

– A 230 m -es pajtaszínhá-2

zat igyekszünk élettel megtöl-
teni – folytatta a polgármester.
A 45 m -es színpadon amatőr2

és profi társulatoknak egyaránt
szeretnénk lehetőséget biztosí-

tani. Jó időben lettem polgár-
mester. A kormány számára
fontos a kistelepülések fejlesz-
tése, amelyért ezúton is szeret-
nék köszönetet mondani.

– Tudatos településfejlesz-
tés történik Bödén és ennek
köszönhetően gyönyörű falu-
kép alakult ki – mondta Vigh
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos.

Az első programokat az
augusztus 14-ei falunapra ter-
vezik, ekkor lesz a faluház
ünnepélyes átadása is.

Meglepődhettek a hivatal-
ban dolgozó hölgyek. Vigh
László és Ujj Tibor virágcso-
korral köszöntötte dr. Tóth-
Árvai Viktória aljegyzőt és
Bencze Ildikó jegyzőt.

Samu László

Avatás után…
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(Folytatás az 1. oldalról)
eredményekhez, a látványos
falufejlesztéshez.

A képviselő hangsúlyozta:
fontos, hogy infrastruktúra mel-

Petrikeresztúri pajtaátadó
lett aktív közösségi élet legyen
a falvakban, hogy ne csak alvó
települések legyenek. Petrike-
resztúron látható, hogy aktív
közösségi élet folyik, az átadó

Petrikeresztúr aktív közösségi életét szolgálja.

Koccintás az új létesítmény átadásán.

Június elején került megrendezésre a „Mozog a falu”Tófejen
névre keresztelt közösségi, sportos rendezvény, mely végre
lélegzetvételt engedett a helyi –, és környékbeli társasági életnek.
Idén is rengeteg résztvevővel, főzőcsapatokkal, sok mozgással,
játékkal büszkélkedhetett a program, melynek dátuma összeforrt a
helyi edzőterem avatójával is.

Sziporkázó hangulat, gyermek zsivaj, igazi lüktető élet várta a
rendezvényre látogatókat, ahol érkezésünkkor éppen a tizenegyes-
rúgó bajnokságra jelentkezők nevét listázta , a prog-Tóth Gábor
ram egyik szervezője. Gábor lapunknak elmondta, a hagyomá-
nyosnak mondható versenyszámok adják az idei program gerin-
cét, így most sem maradt el például a rönkhajítás, de láthattunk
repkedni gumicsizmát és sodrófát is. Hölgyek, urak és rendkívül
erős gyermekek igyekeztek minél többször átfordítani a trak-
torgumit. Erős igénybevételt kellett kiállni a három pingpong-
aszalnak is hiszen ádáz küzdelem zajlott a legjobbnak járó elis-
merésért. A rendezők előrelátását dícséri, hogy a derekas játékban
megfáradt – nem kizárólag helyi – gyermekek számára pizzát és
fagylaltot rendeltek, így pótolva az elhasznált energiákat.

A pálya mellett, öreg fák árnyékában pedig harsány jókedv és
elemózsia illata kölcsönzött igazi piknikhangulatot. Készültek a

Sokadszor mozdult a falu és edzőtermet is avattak Tófejen
bográcsételek, pirultak a sültek, fogytak az otthonról hozott
sütemények a kellemesen meleg nyári délutánon.

Horváth Zoltán, Tófej első embere a délután folyamán hivata-
losan is a település szolgálatába állította a nemrégiben elkészült
edzőtermet. A polgármester érdeklődésünkre elmondta, a közös-
ségen belül régóta komoly igény mutatkozott egy korszerű, mére-
teiben a lakosság arányaihoz illeszkedő konditeremre. Mint
mondta, nagy öröm, hogy sikerült ezt az elképzelést is megva-
lósítani.

És ha már a délután a megmérettetésekről szólt, íme a legna-
gyobb tömeget megmozgató, tizenegyesrúgó bajnokság legjobb-
jai: harmincöt év felettiek között nyert, a harminc-Jakab Zoltán
ötöt be nem töltöttek között diadalmaskodott. AMolnár Lajos
hölgyek harcából pedig került ki győztesként.Mátyás Edina

A program zárásaként közös futballmeccs nézésre várták az
érdeklődőket nagy kivetítővel, büfével, ahogy az egy EB-meccs-
hez dukál.

Gellén Szilárd

11-es rúgásban is versengtek.

A rönkhajítás komoly erőpróba volt.

ünnepségen is gyerekek, csa-
ládok vettek részt.

Borvári Lili polgármester
elmondta: a képviselő-testület
bízik benne, hogy a közösség
aktívan tudja használni a pajtát
és az elkövetkező években sok
közös programot tudnak meg-
valósítani.

Az átadáson ünnepélyes ke-
retek között a szalagot Borvári
Lili, Vigh László, Pais Béla
fővállalkozó és Sinkovits Pál
ács vágták át.

Az önkormányzat tervei kö-
zött szerepel a játszótér bő-
vítése, padok kihelyezése és
parkosítás.
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2013.04.18.)

(2013.05.16.)

(2013.08.15.)

Gyurcsány nem érti…

Május 1 – nosztalgia

Hithű káder

– Tudod, a vörös csillagot meg a sarló-kalapácsot nem is
annyira bánnám, csak legalább a potya virsli és sör maradt
volna meg a jelképeink közül.

– Semmilyen módszerrel nem tudtam leszokni. Most, hogy
fideszesé lett a trafik, rá sem tudok nézni a bagóra!...

A mögöttünk lévő járvá-
nyos időszak sajnos minden kö-
zösségi rendezvényt megsemmi-
sített. És végre! Ismét itt a
lehetőség, hogy újra találkozza-
nak gyerekek, felnőttek egyaránt!

Babosdöbréte egy igazi kis
ékszerdoboza a rámi Csábít-
Tó! Szinte karnyújtásnyira az
utolsó háztól, de mégis külön
kis paradicsom.

A nagy melegben árnyas
fák alatt íjászat, lufihajtogatás,

Végre gyermeknap Babosdöbrétén

Népszerű volt az íjászat.

horgászat zajlott. A frissen ho-
mokozott röplabdapályán a csa-
ládok küzdöttek a pontokért.

A délután jó alkalmat adott
ahhoz, hogy a már régebb óta
itt élő emberek megismerked-
jenek a szép számmal ide köl-
tözött, és költözésben lévő em-
berekkel.

A melegben frissítőről, enni-
valóról az önkormányzat, és a
helyi hagyományőrző egyesület
tagjai gondoskodtak.

Felüdülést nyújt a rámi Csábít-Tó.

* 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.
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1885. május 13-án lett ren-
dezett tanácsú város Zalaeger-
szeg. A hagyományok szerint
mindig a május 13-hoz legkö-
zelebb eső pénteki napon
szoktak megrendezni az ünne-
pi közgyűlést, ami idén május
14-én lett volna, de a korona-
vírus világjárvány miatt ez a
rendezvény is elmaradt, így
csak az első polgármester, Ko-
vács Károly (1885-1895) em-
lékkövét koszorúzta meg az-
nap polgár-Balaicz Zoltán
mester.

Az ünnepi közgyűlést csak
halasztással, június 25-én tud-
ták megtartani a járványvé-
delmi szabályoknak megfele-
lően. Reggel közösen imád-
koztak Zalaegerszegért és min-
den polgáráért a Mária Mag-
dolna Plébániatemplomban,
ahol a római katolikus, a refor-
mátus és az evangélikus egy-
ház helyi vezetői mondtak
áldást.

Az ünnepi közgyűlés a vá-
ros dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfil-
met, Já-dr. Besenczi Árpád
szai-díjas színművész, a Heve-
si Sándor Színház igazgatója
verset szavalt, ifj. Horváth Ká-
roly zenésztársaiés műsort
adtak, majd Balaicz Zoltán
polgármester és dr. Rétvári
Bence miniszter-helyettes (Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma) mondtak ünnepi beszédet.
Dr. Rétvári Bence egyebek
mellett arról szólt, hogy „mi,
magyarok egy nemzet és nem
egy nemzetiség szeretnénk
maradni” 1100 éves büszke
nemzetként. „Nekünk nincs
mit szégyellni a történelmünk-

Zalaegerszeg ünnepelt
Közgyűlés a 600 éves évforduló jegyében

ben”, mindig „csak azt akar-
tuk, hogy minden birodalom
vagy minket körülvevő állam
hagyja, hogy a saját munkánk
eredményeiből tudjunk gazda-
godni” – tette hozzá.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter kiemelte:

– Mindig büszkén emleget-
jük városunk 774 évvel ezelőt-
ti, 1247-es első írásos említé-
sét. Az oklevél szerint már
akkor is kőből épült templom
állt itt, vagyis az alapítás bi-
zonyosan korábban történt.
Idén azonban a várossá válás,
a várossá alakulás egy másik
fontos pillanatát idézzük fel.
Zalaegerszeg egy 600 évvel
ezelőtti, 1421-es oklevélben
szerepel először mezőváros-
ként, latinul oppidumként, ami
a középkorban már egyfajta
önkormányzatiságot is jelen-
tett. Az első ismert városbí-
rónak, a mai polgármester
elődjének nevét is ebből az
időszakból tudjuk, Mihály
deáknak hívták, neve pedig
arra utal, hogy írástudó volt,
ami ritkának számított ak-
koriban egy vidéki mező-
városban. A későbbi adatok
alapján a városbíró mellett az
elöljáróságnak 12 tagja volt,
12 esküdt, tulajdonképpen a
mai 17 fős képviselő-tes-
tület elődje. Kiadványaikat
évenként, pünkösd előesté-
jén pecsételték meg a tele-
pülésünk védőszentjét, Mária
Magdolnát ábrázoló pecsét-
nyomóval.

Az ünnepi közgyűlésen
posztumusz díszpolgári cím-
ben részesült néhai Fischer
György Munkácsy-díjas szob-
rászművész, a kitüntetést gyer-

mekei, ésFischer Judit
Fischer Bence vették át.

Pro Urbe díjat vehetett át
dr. Bérces Edit ultramaratoni
futó, világcsúcstartó, világ- és
Európa-bajnok, Magyarország
minden idők legeredménye-
sebb ultramaratoni futója, va-
lamint , a DeákKiss Gábor
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója.

A tavalyi ünnepi közgyűlés
keretében helyezték el a dísz-
teremben Zalaegerszeg első,
1247-es írásos említésének do-
kumentumát, azt a 774 éves
oklevelet, melyben Zlaudus
veszprémi püspökre ruházták
át több, Zala vármegyei plé-
bánia, köztük a zalaegerszegi
Mária Magdolna templom
oltárának jövedelmét. Ez az
oklevél említi először a város
nevét, még „Egurscug” formá-
ban. Az idei jubileumi eszten-
dő méltó arra, hogy a 600
évvel ezelőtt keletkezett, Zala-
egerszeget először mezőváros-
ként említő 1421-es oklevél
írásképében rekonstruált pél-
dányát is ebben a vitrinben
tárolják. A dokumentumot
Zalaegerszeg díszpolgára, dr.
Gyimesi Endre, volt polgár-
mester, címzetes levéltárigaz-
gató és főle-dr. Bilkei Irén
véltáros, címzetes igazgató, az
oklevél, valamint a korabeli
várostörténet kutatója adta át
Balaicz Zoltán polgármester-
nek, aki végleges helyére tette
a Zalaegerszeg első mezővá-
rosi írásos említését tartalmazó
oklevelet.

2020. februárjában nagy
örömöt és lelkesedést keltett a
megyeszékhelyen az a hír,
hogy a párizsi Francia Foto-
gráfiai Társaság gyűjteményé-

ben előkerült egy Zalaegersze-
get az 1840-es években, mint-
egy 170 évvel ezelőtt ábrázoló
dagerrotípia. A képen Zala-
egerszeg főtere látható egy
piaci napon, az Arany Bárány
vendégfogadó emeleti ablaká-
ból fényképezve. Az eddigi
kutatások alapján feltételez-
hető, hogy a fotográfiát Au-
guste de Gerando készítette,
aki Teleki Blanka húgát, Teleki
Emmát vette feleségül. Augus-
te de Gerando könyveivel és
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc idején tett dip-
lomáciai szolgálatával segítet-
te Magyarországot. 1845-1847
között körbeutazta a Dunántúlt
és visszaemlékezései alapján
tudjuk, hogy 1847. június 14-
én, hétfőn részt vett Zalaeger-
szegen a Zala vármegyei tiszt-
újításon. Másnap, 1847. június
15-én, kedden piacnap volt,
így talán akkor, 174 évvel ez-
előtt készülhetett a dagerrotí-
pia. , adr. Kostyál László
Göcseji Múzeum igazgatója és
Béres Katalin főmuzeológus, a
dagerrotípia helyi kutatója
jelképesen átadták a város
közösségének a Zalaegersze-
get 174 évvel ezelőtt ábrázoló
kép nagyított másolatát. A ké-
pet Balaicz Zoltán polgármes-
ter vette át és a Városházán
helyezi el.

A záróbeszédet Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő
mondta.

Még az idei, jubileumi
évben, a 600 éves évforduló
jegyében elhelyezik a történel-
mi belváros területén az első,
1421-ből ismert városbíró, Mi-
hály deák szobrát, Farkas Fe-
renc Zalaegerszegért díjas
szobrászművész alkotását.

Az ünnepi közgyűlésen kitüntetéseket adtak át.

Közép-Zala
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Első alkalommal került meg-
rendezésre az országos fogat-
hajtóverseny programjába illeszt-
ve a fogathajópetrikeresztúri
verseny. A Cserta-menti Csa-
tangoLó Egyesület a tavalyi év-
ben alakult, az egyesület fő cél-
ja a zalai lovasrendezvények
szervezése. 2021-ben az első
fogathatjóversenyt szervezték,

Fogathajtóverseny Petrikeresztúron

nagy lelkesedéssel és rendkí-
vüli közösségi összefogással.
Az egyesület elnöke és a prog-
ram megálmodója ,Szabó Zsolt
aki időt és energiát nem saj-
nálva szervezte az első fogat-
hajtó versenyt a kis göcseji
faluban. Szabó Zsolt elmondta
beszédében: bízik benne, hogy
a rendezvényből hagyomány

lesz és Petrikeresztúr felkerül a
lovassport térképére.

2021. május 29-én 17 lo-
vasfogat érkezett a petrikereszt-
úri focipályára, ahol már előző
este megépítette a pályát Bakó
János. Az esemény versenybí-
rója és egyben közvetítője is Ka-
tona Balázs volt.

A kétfordulós akadályhajtá-
son sikeresen vették a lovasok
az akadályokat, többen rendkí-
vül jó időeredménnyel teljesítet-
tek a feladatokat.

Varga Roland, a Gombossze-
gi Lovasudvar vezetője tartott,
csikós- lovasbemutatót. A csi-
kósok autentikus fehér ruhá-
jában Roland lefektette a lovat,
ostorral mutatott be ügyességi
feladatokat.

A délutáni program kereté-
ben vadászhajtáson mérték
össze a tudományukat a fogat-
hajtók.

Az ünnepélyes eredmény-
hirdetés után a programot tom-
bola zárta.

Első alkalommal rendeztek fogathajtó versenyt.

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Ekler ElemérKiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-358X
Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Készült:

Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minden férfi életében van-
nak olyan pillanatok, amiket
meg kell ünnepelni. Legjobb
alkalom erre a születésnap.
Így volt ezzel Laci is. Meg-
hívta az összes barátját, mert
már úgy is régen találkoztak.

A társaság felhasználta a
lehetőséget arra, hogy megbe-
széljék, kivel mi történt az
elmúlt egy évben. Beszélge-
tés közben kiderült, az isme-
rősök közül többen új hobbit
választottak, amit előtte soha
nem csináltak. Valaki elkez-
dett horgászni, valaki kertész-
kedni, valaki főzni. De volt
olyan, aki mindenki legna-
gyobb döbbenetére elköltö-
zött és új barátnővel vágott
neki a további éveknek.

– Azt hiszem, a férfiak-
nál ezt nevezik kapuzárási
pániknak, jegyezte meg vala-
ki a társaságból.

Ekkor mindenki egy pilla-
natra elgondolkodott.

Ezt a lehetőséget vette
észre Feri.

Mert, ahogy mondani szok-
ták, nincs szükséged ellen-
ségre, ha vannak barátaid is.
Ezért legjobb barátjának, Laci-
nak szegezte a kérdést:

– Te hogy állsz a kapuzá-
rási pánikkal?

– Jól, nekem nem kapuzá-
rási pánikom van, hanem ka-
punyitási…

Erre a válaszra senki se
számított. Ezért magyarázat-
ként Laci felesége mosolyog-
va hozzátette:

– Lacinak kell nyitni ko-
rán reggel a boltot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Van egy kis pánik…
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Nagy kihagyás után újra ta-
lálkozhattak a és apetrikeresztúri
környékbeli gyerekek a kultúrház
udvarán a gyereknapi programon.

A szervezők minden korosz-
tály számára igyekeztek érde-
kes programokat kitalálni. A leg-
kisebbeket babasarok várta, sze-
repjátékokkal, babakonyhával,
kisautókkal, fajátékkal.

A nagyobbakat és felnőtte-
ket logikai játékokkal csalogat-
ták a rendezvénysátor alá, kipró-
bálhattak memória-játékot, ördög-
lakatokat. Érzékenyítő játékok
segítségével hívták fel a gyere-
kek figyelmét, hogy a vakok és
gyengén látok milyen nehézsé-
gekkel szembesülnek a min-
dennapok során.

A kisebbeknek színes, csil-
logó csillámtetoválásokat készí-
tettek a Támasz Alapszolgáltató

Gyereknap Petrikeresztúron

Hosszú szünet után rendezhettek programot.

munkatársai, a nagyobbak és a
lelkes anyukák gyönyörű henna-
festésekkel gazdagodtak.

Kézműves foglalkozásokon
vehettek részt a kis kreatív al-
kotók. A sportos vendégek szá-
mára pingpong-asztal és tollas
háló szolgálta a kikapcsolódást.
A gyereknap egyik legnépsze-
rűbb programja az íjászat volt,
ahol a gyerekek- fiatalok mel-
lett az apukák is próbára tették
íjásztudásukat.

A gyerekek rendkívül örül-
tek az ugrálóvárnak, ahol már las-
san másfél éve nem ugrálhat-
tak, mivel nem tarthattak kö-

zösségi rendezvényeket. A ha-
talmas ugrálóvárban több órán ke-
resztül ki nem fáradva ugráltak
a gyerekek.

A Petrikeresztúri Közösség-
fejlesztő Egyesület egy 5 méter
átmérőjű trambulint vásárolt a
közelmúltban, melyet nem csak
a rendezvényen használhatnak
a gyerekek, hanem a nyár min-
den napján a felújított játszótér
mellett lehetőségük lesz az ug-
rálására.

A gyereknap fellépője Mó-
Kata Kovács Katavolt, inter-
aktív gyerekműsorában lelke-
sen vettek részt a gyerekek, éne-
keltek, játszottak, táncoltak a gyö-
nyörű hangú énekesnővel.

Minden vendéget hot doggal,
fagyival vártak a szervezők. An-
nak ellenére, hogy a rendezvé-
nyen több, mint százötven fő
volt, a közel egy hektáros terüle-
ten eloszlottak a vendégek.

Az EFOP-1.3.5-16-2016-
00928 azonosító számú „Társa-
dalmi szerepvállalás erősítése
és közösségek fejlesztése a
TuttuMikka-Makka Gyermek
és Ifjúsági Egyesület szervezésé-
ben” című pályázat a Széche-
nyi 2020 Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program kereté-
ben valósult meg.
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A környezet- és a termé-
szetvédelem mindig is fontos
szerepet játszott Nagylengyel
életében. A tudatos felelősség-
vállalás jegyében több kezde-
ményezés is indult már a Za-
laegerszeg melletti községben.

„Passzold vissza tesó!”
címmel országos kampányt
szerveztek olyan mobilkészü-
lékek gyűjtésére, amelyek éve-
kig lapulnak valami eldugott
szekrényben, míg egyszer csak

ZöldLengyel – Tudatos lépések a környezetünkért

kidobásra kerülnek,
nem is sejtve micsoda
kincs rejlik bennük. A
mobiltelefonok előál-
lításához szükséges
koltán ércet Afriká-
ban, veszélyeztetett
fajok, pl. gorillák és
csimpánzok élőhelyén
bányásszák, felemészt-
ve erdeiket. Emellett
a bányák nagy része
illegális, a munkáso-
kat kizsákmányolják,
a munkakörülmények
embertelenek. A te-
lefonok előállításhoz
szükséges ércet ugyan-
akkor jóval biztonsá-
gosabb, és a környe-
zetet kímélő módon
vissza lehet nyerni a
már használatra alkal-
matlan mobiltelefo-

nokból és egyéb elektronikai
hulladékokból. A feldolgozás
adatbiztosan történik, a feldol-
gozó a kampány során leadott
mobiltelefon után 250 Ft-ot
adományoz a Jane Goodall In-
tézetnek, akik az összegyűjtött
pénzt a csimpánzok élőhelyé-
nek visszaszerzésére fordítják.
A kezdeményezéshez Nagylen-
gyel is csatlakozott, s nemrég
megkezdték használt mobiltele-
fonok gyűjtését. A már nem

használt készülékek – akár a
környező településekről is – le-
adhatóak a nagylengyeli falu-
házban található gyűjtőládában.

A program újabb környezet-
tudatos lépés a település éle-
tében, ahol a szelektív szemét-
gyűjtés mellett a „Cseppet
Sem!” program keretében lehe-
tőség van a lakossági használt
sütőolaj gyűjtésre. A használt
sütőolaj a környezetbe jutva
súlyos károkat okoz: jelentős
része a település csatornaháló-
zatába kerülve például dugulást
eredményez, erősen szennyezi
a talajt, elégetve pedig rákkeltő
füstöt termel. Összegyűjtve
viszont 100 százalékban újra-
hasznosítható, s a gyűjtőcég
minden begyűjtött kilogramm
után 25 Ft visszatérítést ad,
amelyet az önkormányzat által

megjelölt Életfa Nagylengyeli
Óvoda és Bölcsőde kap. Így a
környezetvédelem mellett a
település saját intézményét is
támogatja.

A környezet védelme je-
gyében a településen a tervek
szerint a jövőben használt
elemek szelektív gyűjtésére is
lesz mód.

- BE -

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Nyaraláskor felmerül a kérdés, hogy mi lehet az útipoggyász-
ban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy akár
gyümölcsöt lehet kivinni és behozni, milyen engedélyeket kell
beszerezni, ha például a házikedvenc sem marad otthon? Ahhoz,
hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, fontos tudni
ezeket a szabályokat, így sok kellemetlenségtől, felesleges ad-
minisztrációtól vagy pluszköltségtől óvhatja meg magát az utazó.

A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni az
úti célt. Ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon
kívüli utazásokra más-más szabályok vonatkoznak.

Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alap-
esetben a nem kereskedelmi céllal, tehát saját célra vagy ajándék-
ba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Van-
nak azonban olyan áruk (védett állat- és növényfajok, gyógyszerek,
vadászfegyverek, alkohol és dohány-termékek), illetve a háziállat utaz-
tatása, amik – érthető módon – korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.

Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógy-
szeres kezelésben részesülőknek, mert csak a háziorvosuk által
előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazá-
saikra. EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet
passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amit az állat gaz-
dájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.

Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyez-
tetett vadon élő állat- és növényfajokra, azok egyedeire, azok ré-
szeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadász-
trófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az
unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy enge-
délyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefánt-
csont, teknőspáncél, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli
behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabad-
ságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül a jövedéki termékek (alkohol, cigaretta,
üzemanyag) szállításához nem szükséges engedély, de mennyiségi
korlátozások vonatkoznak rájuk. Magánszemély, nem gazdasági
célra adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki
terméket szállíthat. Kereskedelmi mennyiségnek számít már 800
szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és
pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motor-
kerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül
kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. Unión kí-
vülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton 200 szál,
egyéb módon 40 szál cigaretta vagy 16 liter sör vagy 4 liter bor
hozható be vám- és adómentesen.

Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton
430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és
adómentesen. 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.

Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország
jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról az érintett ma-
gyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió
külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több
készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek meg-
felelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles ezt
írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére
be- vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási
csekk mellett idén nyártól a legalább 90 százalékos aranytartalmú
aranyérmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú arany-
rudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.

Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásá-
rolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként a Kö-
zösség területéről kiviszi.

Utastájékoztatóval kapcsolatos további információk a Nemzeti
Adó- es Vámhivatal oldalán találhatók, de kérdéseire a 1819 NAV
Infóvonalon is választ kaphat.

Forrás: NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Itt a vakáció!


