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A pandémia miatt tavaly

elmaradt a ,Hottói Bábparádé

így a jubileumot idén ünnepel-

ték. A Göcseji Dombérozó ren-

dezvénysorozat részeként július

16-án, pénteken este indult a

program.

– A település ezt a szép

környezetet, a faluház környé-

két biztosítja a bábparádé szá-

mára. Az idén egy rendezvény-

sátrat is készíttettünk ehhez a

programhoz. A helyi asszonyok

sütik a lángost és a sütemé-

nyeket – tudtuk meg Vincze

Ferenc polgármestertől.

– Ahogy mi, bábosok

évente többször is találkozunk,

és segítjük egymást, ezt az

örömöt szeretnénk közvetíteni

ezen a bábparádén mondta Var-

ga Péter helyi bábos, a Zirano

Színház ügyvezetője. – Pénte-

Sikeres jubileumi bábparádé Hottón
ken 19 órakor a pécsi Már-

kusZínház Petőfi Sándor: A

helység kalapácsa c. epikus

költeményének élőszereplős

bábszínházi változatát mutatta be,

elsősorban felnőttek számra.

Minden eddiginél nagyobb

érdeklődés kísérte a bemutatót.

A szépszámú publikum vas-

tapssal jutalmazta Vajda Zsu-

zsanna és Pilári Gábor játékát.

A szombati gyermekprogra-

mokra délután folyamatosan

érkeztek. Az ügyességi felada-

tok közül a Felhővadászat volt

a legnépszerűbb, amelyet a

szombathelyi „Arizona Légitár-

saság” biztosított. A helyszíni

élő közvetítés biztosan növelte

a műsor sikerét. Az esőtől még

lehetett tartani, de valószínűleg

a sikeres Felhővadászatnak kö-

szönhetően végig kitartott a

napsütéses időjárás. A nap

fénypontja volt a Fénylabirin-

tus kalandjáték, a pécsi Papír

Panír közreműködésével. A

programot a Griff Bábszínház

Csalóka Péter és a Bóbita Báb-

színház Robin Hood előadása

zárta. Az idén első alkalommal

a Hottóért Alapítvány, a Ma-

gyar Falu Programnak köszön-

hetően 2 millió forintot nyert a

rendezvényre.

Ez volt a X. Hottói Báb-

parádé! A gyerekek és a fel-

nőttek is jól szórakoztak.

Pilári Gábor és Vajda Zsuzsanna előadása nagy sikert aratott.

Varga Péter
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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.

A bödei Barabás Józsefnét,
Magdus nénit köszöntötte 90. szü-
letésnapa alkalmából Ujj Tibor
polgármester és Piliséné Zsiga
Katalin falugondnok július 10-
én (képünkön). A legtöbben csak
Bognár Jóskáné, Magdus néni-
ként ismerik a faluban, aki egy 5
gyermekes család harmadik gyer-
mekeként született. Már fiatalon
sokat kellett dolgoznia, a helyi
uraság házánál volt szolgálólány.
Szeretett ott dolgozni, jelenleg
is sokat beszél életének erről a
szakaszáról. Ezután a helyi bolt-
ban dolgozott, majd itt ismerke-
dett meg a szintén boltos Ba-
rabás Józseffel, akivel 1953-ban
házasodtak össze. Házasságuk-
ból egy fiuk született, Béla. Az
erdészetnél, majd nyugdíjba vo-
nulásáig a Zala Bútorgyárnál ta-
karítóként dolgozott. Nagy örö-
mére szolgált, hogy fia megnő-
sült, majd két unokája, ésPeti
Anita megszületett.

Szépkorú köszöntése Bödén

A sok munka mellett mindig
szakított időt a kikapcsolódás-
ra is, szeretett kézimunkázni,
főként horgolni. Aztán a 2000-es
évektől sajnos sorban követ-
keztek a családi tragédiák. El-
vesztette fiát és férjét is 2003-
ban. Az unokájánál és me-
nyénél is súlyos szívbetegséget
diagnosztizáltak, amely a halá-
lukat is okozta.

Azért öröme is akadt az
utóbbi években. Anita unokája
férjhez ment, majd az idén már-
ciusban megszületett dédunoká-
ja, Benett Péter.

Napjainkban is tevékeny éle-
tet él, veteményez, kertészke-
dik és még egyszerűbb ételeket
is megfőz. Napilapot is szíve-
sen olvas. Korához képest egész-
ségi állapota kielégítő. Az ön-
kormányzat nevében jó egész-
séget és további boldog éveket
kívánunk számára.

Ujj Bettina

* Múltidézés Flam rajzaival

(2013.02.21.)

(2013.04.18.)

(2013.04.18.)

Mellékhatás…

Átmenő forgalom

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy mind-
össze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a közvé-
lemény-kutatók?!

Uraim! Itt vannak ezek az új uniós tagországok! Csak nem
gondolják, hogy ugyanolyan jogaik vannak?

– Tudja, Rozi néni, én most már naponta porszívózom a
növénykéimet!...
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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Utoljára 2019 nyarán szer-
vezték meg a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos
jótékonysági családi napot. Er-
re 2020-ban a pandémia miatt
esély sem volt, de most úgy
döntöttek, hogy 2021. augusz-
tus 14-én, szombaton megpró-
bálják ismét megtartani. Bár a
nyugati országokból aggasztó
hírek érkeznek a koronavírus
világjárvány esetleges negye-
dik hullámával kapcsolatban,
ennek ellenére megkezdték az
előkészítést és a szervezési
munkákat, melyről sajtótájé-
koztatón számoltak be.

A sajtótájékoztatón részt
vett polgár-Balaicz Zoltán
mester, országgyű-Vigh László
lési képviselő, ,Bánhegyi Péter
az -t üzemeltető cégAquaCity
igazgatója, és dr. Gasztonyi
Beáta, a jótékonysági kedvez-
ményezett Zala Megyei Szent
Rafael Kórház főigazgatója.

A járvány elleni sikeres
helyi védekezés rendkívül sok
plusz terhet rótt a Zala Megyei
Szent Rafael Kórházra, így a jó-
tékonysági nap teljes bevételét,
továbbá a szeptember 3-4-5-re
tervezett Országos Vadpörkölt
és Bor Fesztivál szeptember 4-i,
szombati jótékonysági vadfőzé-
sének bevételét is az intézmény
támogatására szeretnék fordíta-
ni, mégpedig a kórház által

Ezúttal a megyei kórház a kedvezményezett
Ismét lesz jótékonysági családi nap Egerszegen

létrehozott Ispita Alapítványon
keresztül.

Részletek az eseményről:
Időpont: 2021. augusztus

14., szombat, 10 órától
Belépő: zalaegerszegi lako-

sok részére a teljes körű szol-
gáltatás igénybevétele egysége-
sen, kedvezményesen 1.000 Ft/fő,
a nap bármely szakában, sze-
mélyi igazolvány és lakcímkár-
tya felmutatása mellett. A jó-
tékonysági napon az Egerszeg
Kártya által igénybe vehető
kedvezmények nem érvénye-
sek. A vidékről érkező látoga-
tók a fürdőjegy megváltásával
a csúszdákat is korlátlanul
használhatják. Védettségi iga-
zolvány nem szükséges.

Jótékonysági főzésre való
jelentkezés:

Kérjük, hogy amennyiben
részt kívánnak venni a jóté-
konysági főzésen, töltsék ki az
alábbi linken található kérdő-
ívet legkésőbb 2021. augusztus
4-ig: https://forms.gle/sPeaGB
RjS9RMbTzA8

Ha kérdés van: Polgármes-
teri Kabinet, zalaegerszeg@
zalaegerszeg.hu, 92/502-100,
424, 276, 275 mellékek

Tudnivalók:
– Újítás: A látogatók a vad-

főző rendezvényen már jól be-
vált 500 Ft-os címletű jóté-
konysági jegyek megvásárlásá-

val tudják támogatni a kitűzött
célt, ezzel fizetnek a főzőcsa-
patoknál. Kérik az ételek elké-
szítésénél, az adagok kialakí-
tásánál ezt vegyék figyelembe.

– Az AquaCitybe szombat
reggel 08.00 órától lehet be-
menni.

– A fürdő területére a gép-
kocsikat a pakolás idejére 5
percre és egyidejűleg korláto-
zott számban engedik be.

– Minden csapatból 5 fő
belépése ingyenes, a többiek-
nek jegyet kell váltani.

– Karszalag nélkül senki
nem tartózkodhat a fürdő te-
rületén. Azok, akik nagyobb
létszámban szeretnének a jóté-
konysági napon megjelenni,
korábban is megvásárolhatják a
belépőjegyeket az AquaCity-
ben. Az 5 ingyenes karszalagot
reggel kapják meg a csapatok.

– Csapatonként maximum 2
sörpad garnitúrát tudnak biz-
tosítani, valamint tányért, vil-
lát, kanalat, tűzifát, kenyeret (a
felajánlások függvényében).

A jótékonysági nap bevétele
három forrásból adódik össze.
Idén is mintegy 150 céget ke-

restek meg, hogy felajánlásuk-
kal segítsék a kitűzött célokat.
E mellé társul a jegyárbevétel,
harmadik pillérként pedig a
főzőcsapatok kasszája. Várják
tehát a főzőcsapatok jelentke-
zését, az AquaCity-s jótékony-
sági napra, később pedig a
szeptember 4-i jótékonysági
vadfőző versenyre is.

Programok:
– folyamatos programelemek
11.00-18.00: légvár
14.00-18.00: arcfestés
13.00-19.00: korongozás
14.00-19:00: kézműves fog-
lalkozás
– színpad és sportpálya:
15.00-16.00: Harisnyás pipi
16.00-17.00: Zsongi bohóc
17.00-17.30: Judo bemutató
17.30-18.00: íjászat
18.00-18.30: kutyabemutató
Találkozzunk augusztus 14-

én egy jó hangulatú, jótékony-
sági programon, ahol egyben
újra tudjuk építeni a közös-
ségeinket és az emberi, baráti
kapcsolatainkat!

Zalaegerszeg: A segítség, az
összefogás és a jótékonyság
városa.

Ismét megszervezték a jótékonysági családi napot.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Közép-Zala
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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!

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.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Lenti

Harmadik alkalommal, egyre
növekvő érdeklődés mellett zaj-
lott az idei Tófeji Nemzetközi Mű-
vésztelep. Buday Mihály, a tábor
vezetője szerint a program meg-
hozta a remélt gyümölcsét, az em-
berek nyitottak a művészet felé.

A hétnapos alkotótábor záró
rendezvényén Buday Mihály, mint
a művésztelep vezetője és mint
alkotó festőművész is kiemelte
Tófej természeti adottságai, az
épített környezet és a helyiek sze-
retete, nyitottsága kiváló tápta-
laja az alkotói munkának. A tábort
folyamatosan látogatták helyiek
és környékbeliek, volt aki csak
nézelődni vágyott, de akadt, aki
szakmai kérdésekben kért és ka-
pott segítséget. Így a nyolceszten-
dős helybéli , akinekSali Petra
tehetsége és érdeklődése odáig ve-
zetett, hogy a hét neves művész
festményei mellett az ő alkotá-
sai is méltó helyet kaptak a tárla-
ton. A helyi ovisok is jó barát-
ságot kötöttek a településen ven-
dégeskedő alkotókkal, ennek ap-
ropóján közös alkotással készül-
tek a kicsik, mely végérvényesen
helyet kapott a tábor naplójában.

Buday Mihály elismerően nyi-
latkozott a programot körülve-
vő szervezői munkáról, a tábor

Tófej a festővászonra került
résztvevőinek szervezett progra-
mokról és a számukra biztosí-
tott alkotói helyszínről.

Horváth Zoltán, Tófej polgár-
mestere, megköszönve az alko-
tók munkáját bezárta a művész-
telep képzeletbeli kapuit, mely
egyben a frissen született mű-
vekből álló tárlat nyitányát is
jelentette. A település vezetője be-
szédében hangsúlyozta, olyan idő-
ket élünk, amikor nehéz tervez-
ni, mert a járvány keltette folya-
matos változások miatt gyakran
kell újraírni a forgatókönyvet. Ki-
emelte, ilyen körülmények kö-
zött még nagyobb siker, hogy a
program nagy érdeklődés mel-
lett, fennakadás nélkül és az
önkormányzat önálló finanszí-
rozásában megvalósulhatott. A
jövőre való tekintettel elmond-
ta, mivel a körülmények adot-
tak, tervezik az alkotóművé-
szek létszámának bővítését, il-
letve a programot hosszútávon
a település rendezvénynaptárán
tartani.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke elismerését
felyezte ki Tófej község és a
művészek által életrehívott-, és
létjogosultságát újfent igazoló
program kapcsán.

Az ünnepélyes kapuzárást és
a tárlat megnyitását követően
Alim Adilov, Bényi Éva, Balla
Ákos, Kovács Károly, Remete Ist-
ván, Lantos György, Buday Mi-
hály és Sali Petra is átvehették
a jól végzett munkáról tanúsko-
dó okleveleket.

A frissen született művek
mindegyike Tófej Önkormány-
zatának tulajdonát képezi, me-
lyek a helyi középületek falait
díszítik majd, illetve repre-
zentatív célokra lesznek fel-
használva.

Gellén Szilárd

Harmadik alkalommal került sor a művésztelep megrendezé-
sére, az érdeklődés egyre nagyobb. A képen Buday Mihály és
Sali Petra.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az évek előrehaladtával
mindenkinek szembe kell néz-
ni azzal, hogy ki kell cserél-
ni a konyhabútorát.

Így volt ezzel Éva is. Halo-
gatta a dolgot, mert valljuk
meg, elég sok macerával jár.
Ki kell pakolni, majd bonta-
ni a helyéről a régi konyhabú-
tort. Több elektromos csatlako-
zóra van szükség, mert ki gon-
dolta volna 10 éve, hogy eny-
nyi elektromos gép lesz a
konyhában. A sütő is jobb len-
ne, ha középmagasan lenne.
Több fiókra, több helyre, prak-
tikus megoldásokra van szük-
ség. Amint így gondolko-
dott, eszébe jutott, ha már be-
levág, akkor olyan konyha-
bútort akar, amire 10 év múl-
va is jó ránézni. Csak azt nem
tudta, hogy lehet ezt elérni.

Ezért bennünket hívott fel.
A helyszíni beszerelés reg-

gelén ezzel a mondattal fo-
gadott bennünket:

– Már úgy várom, hogy
végre tudjak mosogatni! Ez
hiányzott a legjobban mióta
nincs konyhám.

– Hát ezt a mondatot rit-
kán hallani. De tudom, miért
mondod ezt. Sokan nem is
tudják, hogy a konyhában a
mosogató mellett töltik el
idejük több mint 63%-át.
Ezért kell odafigyelni arra,
hogy jó mosogatót válasz-
szunk. Nagy és mély meden-
céje legyen, hogy a tepsit is
el lehessen mosogatni ben-
ne. A silgránit mosogatókat
alig kell tisztítani, ezzel is
rengeteg időt lehet megta-
karítani. Neked ilyen moso-
gatód lesz, amire érdemes
volt várni….

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Már úgy várom…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Soha ennyien nem vettek még
részt a szerve-Nagylengyelben
zett napközis táborban, mint idén:
a nyári szünet első hetében ugyan-
is 57 gyermekkel startolt el az
öt napig tartó programkaval-
kád. A táborozókat nap mint nap
asztalitenisz, csocsó, trambulin,
kézműves foglalkozások, tár-
sasjátékok várták és minden nap-
ra jutott több szervezett prog-
ram is.

A gyerekek megismerkedhet-
tek például a tradicionális ala-
pokra épülő modern, japán harc-
művészettel, az aikidóval; játékos
vetélkedőn ügyességüket, zenés
táncos programon a ritmusérzé-
küket tesztelhették; kirándultak,
számháborúztak a település mel-
letti Torda-hegyen, de volt rög-
tönzött koncert, érkezett vendég-
énekes, s egy Ki mit tud? is be-
került a repertoárba.

A zalaegerszegi Tourinform
Iroda szervezte kalandos időuta-
zás során Nagylengyelből Zala-
egerszegre utaztak, s kalando-
zásuk során többek között elő-
került egy eredeti csendőrkard
és kiderült az is, hogy a zalai
megyeszékhelyen milyen káro-
kat okozott egykor egy hatal-
mas tornádó.

Rekordszámú résztvevő a napközis táborban

A Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság munkatársai játékos,
korosztályra szabott bűnmegelő-
zési programmal érkeztek, mely-

nek zárásaként a gyerekek saját
tenyérlenyomatukat kapták aján-
dékba.

A Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet révén a bát-
rabbak bepillantást nyertek a
börtön életbe, s kipróbálhat-
ták milyen egy rabszállító autó
zárkájából szemlélni a világot.
Ugyanezen napon pedig még
pisztolyok és puskák is elő-
kerültek: a nagy melegben
ugyanis a Faluház mögötti
terület vizipisztoly parkká vál-
tozott, ahol legálissá vált a
fegyverhasználat. A tábor zá-
rásként a csapat a „Szedd a
lábad!” túra keretében indult

útnak, s a patakkal, hódvá-
rakkal tarkított útvonalon
Iborfiáig túráztak.

B.E.

A táborozók a zalaegerszegi börtön rabszállítóját is kipróbálhat-
ták.

A táborba látogató rendőrök tenyérlenyomatot vettek a tábo-
rozóktól.
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Az V. Göcseji Dombérozó
programsorozat keretein belül
avatták fel a Kis Göcsej Kincses-
ház Nagylengyel-kiállítótermét
ben. Noha az épület egésze még
nem esett át a szükséges fel-
újításon, a megújult épületrész
máris otthont adott a premont-
rei rend 900 éves fennállása
előtt tisztelgő vándorkiállítás-
nak. A premontrei női kanonok-
rend nagylengyeli kötődéséről
Agnes nővér elmondta, az
1920-as években a Strausz Ala-
pítvány pártfogásában zárda lé-

Tárlattal kezdte meg működését a Kis Göcsej Kincsesház Nagylengyelben

tesült a településen, mely 1948-
ig működött.

A vándorkiállítás mellett he-
lyet kapott egy szintén helyi
vonatkozású tárlat, mely a tele-
pülés egykori életéből hátrama-
radt tárgyakat hívatott felvonul-
tatni. Itt a látogatók az egykor
helyben művelt szakmák szerszá-
mait, a konyha-, vagy éppen a
borászkodás terén használt eszkö-
zöket vehették szemügyre. Ki-
állították továbbá az egykori
nagylengyeli csendőr fegyver-
zetét, egy téglát az egykori is-

kola falából és a néhai posta
telefonközpontja is eredeti fé-
nyében tündökölt a tárlaton. A
kiállítás kiválóan harmonizál a
Göcsej tájegység értékeit össze-
gyűjteni és bemutatni hívatott
rendezvénysorozatba, a Göcseji
Dombérozóba.

Vigh László országgyűlési
képviselő elismerését fejezte ki
úgy az elvégzett munka, mint
az indulat kapcsán, melynek kö-
szönhetően egy helyi, ikonikus
épület új életet kaphat. Hang-
súlyozta továbbá keresztény-
ségünk, keresztény értékrendünk
megőrzésének fontosságát. Ezt
követően plébánosNagy Péter
áldotta meg az elvégzett munka
gyümölcseit, a frissen elkészült
bemutatótermet.

Scheiber Ildikó, a település
polgármestere érdeklődésünkre

elmondta, az épület a biztos pusz-
tulástól menekült meg azzal, hogy
az önkormányzat megvásárolta
azt. A nagyjából száz esztendős
épület a település egy kiemel-
ten szép részén fekszik, így, ha
a tervek megvalósulnak, a köz-
ség látképe egy régi-új, ikoni-
kus épülettel gazdagodhat. Az út
azonban még hosszú, hiszen az
eddigi, a lakossággal közös erő-
feszítések és a Hungarikum pá-
lyázaton elnyert 3.5 millió fo-
rintnyi támogatás csak az épü-
let egy kisebb részét érintő re-
konstrukcióra volt elegendő. Mint
azt a település vezetője kérdé-
sünkre elmondta, az elvégzen-
dő munkálatok összköltsége mint-
egy harminc millió forintra te-
hető, melyhez folyamatosan igye-
keznek pályázati forrást találni.

Gellén Szilárd

A pusztulástól menekült meg az épület, ami nemes célt szol-
gál majd.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Teskándon több beruházás
zajlik jelenleg:

TOP keretében nyert pályá-
zati forrásokból végéhez köze-
ledik a és a utcaToldi Petőfi
között csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése. A Szent Csa-
lád templom falainak vizesedé-
sét hivatott megoldani az mun-
kafolyamat, mely jelenleg is
zajlik. Jelentős belső felújítá-
son esett át a nyolc települést
kiszolgáló közös önkormány-
zati hivatal épülete Magyar
Falu Program keretében nyert
támogatásból. Itt az elektromos
hálózat, és a fűtésrendszer fel-
újításán túl a járófelület, illetve
az álmennyezetbe rejtett vilá-
gítás szolgálja az ergonomikus
munkavégzést, illetve az ide
érkező ügyfelek komfortérze-
tét. Ugyancsak MFP keretében
az óvoda épületében felújításra
került az uszoda falfelülete, és
a víz temperálását szolgáló
fólia cseréje. A legújabb pályá-
zatokban a kültéri terasz bur-
kolatcseréje nyert támogatást.

A Leader támogatással meg-
valósulandó rendezvénytér meg-
építését megakasztotta az épí-
tőiparban tapasztalható drasz-
tikus áremelkedés. Reméljük,
rövid úton találunk rá meg-
oldást.

A Göcseji Dombérozó ren-
dezvénysorozatában 2 projekt-

Teskánd: figyelemmel a helyi értékekre is

Vigh László országgyűlési képviselő (jobbról) a teskándiak társaságában.

Végelbocsátó levél…

Badacsonyi Lajos a rovásírásról tartott előadást.

tel kapcsolódtunk be. Az egyik
Szabó Sándor (Manó) magán-
gyűjteményének bemutatása
volt, mely sajtónyilvánossága
miatt mind több ember érdek-
lődését is felkeltette. A gyűjte-
mény darabjai a múlt századba
repítette vissza az érdeklődőket
a páratlan eszközgyűjtemény-
nyel. A másik program Ba-
dacsonyi Lajos előadása volt a
rovásírás kialakulásáról, a vele
kapcsolatos ismeretekről, mely
meglepően sok fiatalt is
vonzott.

Közben megalakult a Helyi
Értéktár Bizottság, melynek
feladata a helyi értékek további
feltárása, és adott esetben helyi
védelem alá helyezésének elő-
készítése.

A sport területén fejlemény,
hogy a megerősödő megye I-es
csapat mellett egy év szünet
után újjászerveződött a megye
III-as csapat is. Így nyújtva
folyamatos hétvégi szórakozást
az érdeklődőknek.

Tovább folynak a tárgyalá-
sok a helyi lakosság kiszolgá-
lásának érdekében, melyek meg-
valósulásával még vonzóbbá
tudjuk tenni a települést.

Sipos László
polgármester
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Az a megtiszteltetés érte Vigh

László országgyűlési képviselőt
(Zala megye 1. sz. választóke-
rület), hogy augusztus elsején,

Vigh László díjátadó volt a Magyar Nagydíjon

vasárnap a 36. Forma–1-es Ma-
gyar Nagy-díj versenyének végén
az első helyezett Esteban Ocon-

nak (Alpine) adhatta át a kupát.

Vigh László átadja a díjat.

Fotó: HungaroringFotó: Hungaroring

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Munkalehetőség,
egész éves munkára

férfi dolgozót keresünk
sírköves cégünkbe,
temetői munkákra.
Telephely .Pacsa

Állásajánlat

Érd.: 06 30 400 26 53

Böőr Kőfaragó Kft. 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.

– Egy ekkora rendezvény
szervezésének tapasztalatai fon-
tos információval bírnak szá-
munkra is, hiszen a zalaeger-
szegi tesztpályán ugyancsak
folyamatosak a programok, és a
konferenciaturizmus is kezd
kialakulni. Ez óriási kihívás és
lehetőség Zalaegerszeg és Zala
megye számára, ezért is nagy a
jelentősége annak, hogy a
Hungaroring vezetői gyakran
látogatnak el hozzánk, illetve
már Jean Todt-ot, a Nemzetkö-
zi Automobil Szövetség elnö-
két is fogadtuk a tesztpályán.

Palkovics László innovációs és
technológiai minisztertől kap-
tam a megbízást a járműipari
tesztpálya, a gyorsforgalmi okos-
út, valamint a megyeszékhe-
lyen létesítendő hadiüzem épí-
tésének koordinálására, támoga-
tására. Ugyancsak a miniszter
kért fel arra, hogy vegyem fel a
kapcsolatot a járműipar kiemelt
szereplőivel, s így alakult ki –
immár több látogatásban meg-
mutatkozó – együttműködés Gyu-

lay Zsolttal, a Hungaroring ve-
zetőjével is – mondta a Zala-

tájnak Vigh László.

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


