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Megújult a közös hivatal Teskándon

Nyolc település 3 500 lakosának ügyeit intézik.

A Magyar Falu Programban eddig is több projektünk
támogatást kapott. A jelenlegi
átadás több dolog miatt is
fontos. Elsősorban, mert Teskánd dinamikus fejlődését mi
sem mutatja jobban, minthogy
az első írásos említése hiába
1271-es évszámmal deklarált,
faluháza, közismertebb nevén
kultúrháza nincs a településnek, noha a környező települések rendelkeznek ilyen közösségi térrel. A Kemenceház,
mint IKSZT épület valamicske
hiányt pótol ugyan, de elsősorban befogadóképessége miatt
messze elmarad a klasszikus
értelemben vett kultúrháztól.

A projekt neve pedig a
Faluházak fejlesztése. Első olvasatra próbáltunk prioritást
felállítani a kiírt pályázatok
tekintetében, és a cím alapján a
faluházak szóba sem kerültek.
Aztán részletesen olvasva a
kiírást kiderült, hogy ez önkormányzati funkcióval bíró épületeket jelent, ami már sokkal
izgalmasabbá tette a kiírás értelmezését.
Sorra vett feladatok:
Fűtéskorszerűsítés
–
kazáncsere, termosztátos radiátorokkal. Villamos hálózat cseréje, korszerűsítése.
Kevesebb rombolás, és a
fűtési energia megtakarítása

miatt a 3,5 m-es belmagasság
megtartása sem volt indokolt.
Álmennyezet kiépítésével Ledpaneles világítás kialakítására
is sor került.
Az elnyert támogatás 6,5
millió forint volt, a kivitelezést
a Cseke Kft. végezte.
A megvalósulás során felmerült annak a lehetősége,
hogy egyéb – önerősforrásokból valósítsuk meg a teljes belső felújítást, és ezáltal hosszú
távra megoldjuk a közös hivatal belső felújítását. Így a
konyha falának kibontásával
egy nagyobb étkező szolgálja

az itt dolgozókat. A napi
problémás internetelérés miatt
a kisfeszültségű hálózat teljes
cseréje biztosítja a munkavégzés alapfeltételeinek biztosítását. És ha már lúd, legyen
kövér… A dolgozószobák ingoványos burkolatát, beleértve a
bizony még egykori homokos
aljzatot is – egységesítve tényleg modern épületbe léphetünk
be. Sajnos a minimális rombolás ellenére szükségessé vált
a falak festése. Külön köszönet illeti Pál Lászlót, az önkormányzat karbantartóját a
(Folytatás a 2. oldalon)

Őszi Forgatag Tófejen

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?
A játék sem maradt el.

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

A színpompás, az évszak
minden kincsét felvonultató V.
Őszi Forgatag töltötte meg ismét Tófej közösségi házának
udvarát.
A szabadtéri programok
egyik gyöngyszeme ez a helyi
rendezvények véget nem érő
sorában, ahol a vidék minden
kincse jelen van.
A falusi lét igazi gazdagságát hivatott felvonultatni az
immáron hagyományossá lett

őszi esemény, egyben közösségi programot is kínálva. Itt a
vásárok hangulatát közvetítő,
kellő kulturális színfolttal gazdagított falusi miliőben töltekezhet egy délutánon át az érdeklődő. A helyben oly' jellemző vendégszeretetet hűen tükrözi, hogy az alkalmi kíváncsiskodó is pillanatok alatt otthon
érzi magát, hiszen jó szóból, kóstolóból jut bőven mindenkinek.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Megújult a közös hivatal Teskándon
(Folytatás az 1. oldalról)
lelkiismeretes, sokrétű szakmai munkáért és az őt segítő
Palkovicsnét, Rózsikát, és Boros Zsuzsa közösségszervező
segítségét a rakódásban, és a
helyreállításban.
De mit sem ér az épület
tartalom nélkül!
Emlékeimben él, hogy késhegyen táncolt a közös hivatal
megléte a szükséges partnerek
hiányában.
Képviselő-testületünk által
a választások alkalmával megfogalmazott, és nyilvánosságra
hozott rövid-közép-hosszútávú
tervei között kiemelt szerepet
kapott a környék településeivel
való jó kapcsolat, egymás támogatása, erősítése. Az a tény
pedig hogy a választásokat követően 8 település közel 3500
lakosának az ügyeit tudjuk
ellátni Teskándon, a jelenlegi
információk szerint a társköz-

ségek vezetőinek megelégedésére – a tervek megvalósulását
igazolja.
Ebben minden dolgozónak
fontos szerepe van, de külön is
Bencze Ildikónak, aki jegyzőként nagyszerűen összefogja a
dolgozókat, és lelkiismeretesen
segít a közös hivatalhoz tartozó
települések ügyes-bajos dolgainak intézésében.
A megfelelő munkához biztosít megfelelő, a kor igényeit
minden szempontból kielégítő
körülményeket az épület, melybe belépve az itt dolgozók segítőkészsége, és szakmai felkészültsége együttesen teszi a
község éltetőjévé, szívévé a
közös hivatalt, és biztosítja
Teskánd és a társközségek
hosszú távon diagnosztizálható
fejlődését, a kormány céljainak
megfelelően.
Sipos László
polgármester

(Folytatás az 1. oldalról)
A népművészeti portékákkal érkező árusok, a helyi termelők illetve a településen tevékenykedő civil szervezetek
13 órától várták az érdeklődőket. A kellemes, napos időben csakhamar megtelt a közösségi tér és kezdetét vette az őszi
mustra. Míg a nagyobbak az ízek,
illatok, a beszélgetés mámorában fürödtek, addig a kisebbek
önfeledt játékba merültek.
Kulturális műsorról a Tófeji
Örökmozgó Gyerekek gondoskodtak táncos műsorukkal és a

Gutorföldi Tánccsoport is remek koreográfiával készült a
rendezvényre. Mókata interaktív műsora egy órán át kötötte
le a kisebbeket és szemlátomást
a szülőket is.
A zenés táncos műsorról a
továbbiakban a FOLKIissimo, a
Binkó Néptáncegyüttes, illetve
Németh Balázs és zenekara
gondoskodott.
A színpadi előadás közös
tánccal zárult, ami mint a korábbi esztendőkben, idén is sokakat vonzott.
Gellén Szilárd

A kor színvonalának megfelelően…

Friss információk a
Őszi Forgatag Tófejen koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Hol tájékozódjunk, érdeklődjünk?
Mivel egy nyomtatott, havonta megjelenő újság képtelen
friss adatokat, információkat adni olvasóinak a koronavírusjárvánnyal kapcsolatban, ezért kiadónk azt tanácsolja, hogy
célszerű a következő hiteles forrásokat igénybe venni naponta:
– A helyi állapotokról az adott település önkormányzati
hivatalát
– Megyei szinten a kormányhivatal hivatalos oldalát
– Országos szinten a következő oldalt:
https://koronavírus.gov.hu/
– A közszolgálati rádió és televízió híradásait
– Kiadónk naponta frissülő honlapját: www.zalatajkiado.hu
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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
Itt van az ősz – ötletesen hirdetve.
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* Múltidézés Flam rajzaival Nagylengyeli lehetőség…
Készülődés

– Rozi néni, ha elhint valami jó kis pletykát a polgármesteri
ellenjelöltemről, hat hétig ingyen adom a vasárnapi leveshez a farhátat…!
(2014.08.21.)

Őszinte termékleírás…

A nagylengyeli „Életfa”
Óvoda Bölcsőde 2020 novemberében sikeres pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociálpolitikai
Központ – 2021 szeptemberétől
– Slachta Margit Nemzeti
Szociálpolitikai Intézet – Autmentor2020 címmel meghirdetett programjára.
A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson olyan köznevelési intézmények számára,
amelyek vállalják az autizmus
spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek integrált keretek között történő óvodai nevelését-oktatását.
A nyertes projekt lehetőséget adott arra, hogy az intézmény vezetője elvégezzen egy
30 órás autizmus specifikus
tanfolyamot és lehetőség nyílt
egy autizmus ellátásban jártas
szakember foglalkoztatására,
aki elméleti előadásokkal, szakmai konzultációs lehetőségekkel segítette a mindennapi
munkát. A pályázatban elnyert
anyagi forrás révén pedig az
intézmény olyan mozgásfej-

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

(2014.08.21.)

Aggodalom

– Hallod haver, most alighanem komoly veszély fenyegeti a
szabadságeszményünket… Orbán valami munkaalapú társadalmi berendezkedést emleget!...
(2014.09.18.)

www.titzala.hu

lesztő eszközöket, illetve egyéb,
a gyermekek fejlesztését szolgáló játékokat vásárolhatott,
amelyek az óvoda egész gyermekközösségét szolgálják.
A pályázat által nyújtott fejlesztéseket az intézmény szeretné kiterjeszteni oly módon,
hogy igény és szükséglet szerint vállalják olyan gyermekek
fogadását, akiknél a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Szakértői Bizottsága autizmus
spektrum zavart állapít meg és
egyébként állapotuk miatt lehetőség van az integrált keretek
között történő óvodai oktatásukra-nevelésükre.
b.e.

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

* 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.
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„Megsuhintott a halhatatlanság szele…”
A közelmúltban került sor
az általános iskolának, és a tanuszodás óvodának névadójára
való megemlékezés jegyében a
Csukás-szobor avatására Teskándon. Eredetileg a tavalyi évre
szervezett ünnepség az iskola
indulásának 30. évfordulójára való megemlékezés jegyében telt
volna. Szomorú esemény a gyerekek körében máig közkedvelt
író-költő tavaly februári elhunyta, mely kiemelten növelte a megvalósult szobor értékét. Szabolcs
Péter Munkácsy-díjas szobrászművész alkotásának ünnepélyes
átadását, megáldását a 750 éves
települési rendezvénysorozat kezdő pillanataként aposztrofálta Sipos László polgármester. Beszédében kitért arra, hogy a név
meghatározza az intézményről
kialakított képet, a névadó személyisége, munkássága, és a köré
szerveződő programok ragyogó
alkalmak a gyerekek személyiségének tudatos formálására.
Nem beszélve arról a kivételes

lehetőségről, hogy az itt tanuló
diákoknak volt szerencséjük személyesen találkozni a névadóval, a kedves, mindig huncut mosolyú Pista bácsival. Reményét
fejezte ki, hogy meséinek olvasása tovább erősíti a Cs-generációt, és a köztük levő kapcsolatot. Ennek jegyében került
az ünnepségre a szintén Csukáshagyományt ápoló balatonszárszói Csukás István Színháznak,
és Balatonszárszó polgármesterének, Fekete Jánosnak a közreműködésével, egy életnagyságú Süsü, mely az esemény
vitathatatlan fénypontja lett.
A szobor leleplezése után
Szalay Attila atya áldotta meg
az alkotást, majd Vigh László
országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a 30 év eredménye a teltházas iskola, mely a benne folyó
oktató-nevelő munkának köszönhetően tud a környékben élők számára vonzó lenni.
Mándli Péter igazgató az elmúlt 30 év fejlesztéseiről beszélt.

A legfiatalabb adakozó egy 7 éves kisfiú volt.

Aztán a kitért a névadás megvalósulásának konkrét pillanataira,
a pillanatra, mikor 2007-ben Csukás István aláírásával teljesítette egy zalai község gyerekeinek
kívánságát, boldoggá téve a számára oly fontos ifjoncokat. Beszélt az adakozásról, mert a
nagyok mellett szívet melengető, hogy a legfiatalabb adakozó

egy 7 éves kisfiú volt, aki a zsebpénzét ajánlotta fel, és volt olyan,
aki megköszönte, hogy adhat,
mert tudta, hogy ez több, mint
egy szobor, több mint egy külcsín. És hogy mit jelentett a névadás ténye a költő számára, azt
egy baráti beszélgetés alkalmával
elmondta: „megsuhintott a halhatatlanság szele”.

Gyakorlatozott az önkéntes mentőcsoport

Sikeres csapadékvíz-elvezetési pályázat
Teskánd Község Önkormány- tek beépítésre. Így sikerült a tezata „Egyes településrészek csa- lepülés nyugati dombjain felgyüpadékvíz-elvezetésének fejlesztése lemlett vizet a Szentmihályfai
Teskánd Községben” nyert 32,84 patakba vezetni.
Reméljük lesz lehetőségünk
millió forint vissza nem térítendő
támogatást a Toldi-Mátyás Király- a későbbiekben a település többi,
Petőfi utcában található, érintett csapadékvízzel érintett területén
lakóingatlanokra zúduló csapadék- is megoldani a lakosság problévíz elvezetésére. A projektet a máját.
Sipos László
Stone Ground Kft. kivitelezte.
polgármester
A konkrét munkálatoknak a tulajdonviszonyok rendezése,
és az elnyert összeg rendelkezésre állását követően
ez év júniusában lehetett
elkezdeni. Sajnos a közben
bekövetkező építőanyagáremelések, és építőanyag
hiányok nem kedveztek a
projekt megvalósulásának,
de a kivitelezésben résztvevőknek köszönhetően a
vízjogi engedélyezés fázisában tart a folyamat. Öszszesen több, mint 1500 m
hosszban került sor árkolásra, illetve gavitációs
csapadékcsatorna lefektetésére – egy részében aszfaltos út alatt is, iszapfogók, szűrők, hidak kerül- Közel 33 millió forint a támogatás.

Újraminősítő gyakorlatot tartottak.

2012 óta szerveződnek az ország egész területén a Települési Önkéntes Mentőcsapatok az
esetleges helyi katasztrófák gyors,
helybeli erőkkel történő kezelése, valamint megelőzése érdekében. A katasztrófavédelem kockázatbecslés alapján I-III. kategóriákba sorolta a településeket, legveszélyesebb hatásokat I. számmal jelölve. Amely település Ies vagy II-es kategóriába tartozik, ott fokozott figyelemre, a
szokásosnál is nagyobb, megelőző felkészültségre van szükség, amelyben elengedhetetlen
szerepe van a helyi önkénteseknek.

A II. kategóriába tartozó Nagylengyelben 2021. október 9-én tartották az 5 évente kötelező újraminősítő gyakorlatot. A 10 fős csapat kézi, illetve gépi erővel a Torda-hegyi út mellett egy olyan, a falu felé vezető vízelvezető árkot
tisztított ki, amely nagyobb esőzés
idején nem tudta már megfelelően elvezetni a csapadékot. Emellett a katasztrófavédelem szakembereinek irányításával a homokzsákok helyes megtöltését, illetve
elhelyezését is átvették, hogy
szükség esetén a megfelelő ismeretek birtokában tudjanak segítséget nyújtani.
B.E.
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A térség környezetvédelmét is szolgálja
2 milliárdos hulladékgazdálkodási fejlesztés Zalaegerszegen
A 2019-ben a 2024-ig tartó
ciklusra elfogadott polgármesteri programnak, valamint a város környezetvédelmi, klímavédelmi programjának, és az ahhoz kapcsolódó, 18 pontból álló cselekvési tervnek is fontos
része a zöld, környezetkímélő
hulladékgazdálkodási fejlesztések megvalósítása, továbbá a
megújuló energiaforrások használata, az energiatakarékosság,
az újrahasznosítás, a zöld közlekedés és a még több zöld
terület. Ennek jegyében zajlik
most Zalaegerszegen egy több
mint 2 milliárd forint értékű
hulladékgazdálkodási beruházás, amire nagy szükség van,
hiszen a városban éves szinten
25 ezer tonna hulladék képződik – mondta lapunknak Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
A részletekről sajtótájékoztatón számolt be nemrég Balaicz Zoltán, Vigh László országgyűlési képviselő, Bali József, a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója, Horváth Márton, a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. igazgatója és Bauer Arnold, a Zala Müllex Kft.
igazgatója.
A beruházás – amely a megyeszékhely környékének településeit is érinti – során első
ütemben több mint 2 milliárd
forintos projekt valósul meg
Zalaegerszegen, melynek elemei a következők:

– Előkészítő munkák, tervezés, engedélyeztetés: 104 millió forint.
– Szelektív válogatócsarnok
technológiai fejlesztése (két optikai válogató, egy ballisztikus
szeparátor, egy rosta és szállítószalagok): 909 millió forint.
Az új komplex automata válogatórendszer óránként 2,5 tonna hulladék feldolgozására képes. A berendezések szétválasztják a papírt és a műanyagot, a műanyagot színre is,
amely által értékesíthető másodnyersanyagot kapnak. A
méret, alak, anyag és szín
szerint osztályozott hulladékot
kézi válogatással a folyamat
végén még egyszer ellenőrzik.
– 720 négyzetméteres új
RDF/SRF tárolócsarnok építése: 284 millió forint.
– Hulladéklerakó környezetkímélő bővítése 2 hektáros
területen: 675 millió forint.
A korábbi zalaegerszegi
hulladéklerakó 2020-ban betelt,
ezért az elmúlt évben Körmendre kellett a hulladékot teherautókkal szállítani, ami 3
ezer fordulót és 100 millió forintos többletköltséget jelentett.
A mostani zalaegerszegi bővítéssel ez a kiadás újra megtakarítható lesz. A közúti szállításból eredő finompor-szennyezés megszűnése a környezet
védelme szempontjából is fontos.
– Fentiekhez szükséges közműfejlesztés: 73 millió forint.

Balaicz Zoltán: – Minden helyszínnel és ütemmel számolva közel 6,5 milliárd forint értékű klímavédelmi hulladékgazdálkodást
érintő fejlesztés valósul meg.

Fotó: Seres Péter
A megyeszékhelyen évente 25 ezer tonna hulladék keletkezik.

A második ütemben új gépkocsik, hulladékszállító járművek beszerzésére kerül sor,
továbbá indulnak a környezetvédelmi szemléletformáló
kommunikációs és közösségi
programok is. A projekt érinti
Zalaegerszegen túl Keszthelyt,

Lentit és Zalabért is, így
minden helyszínnel és ütemmel
számolva közel 6,5 milliárd forint értékű klímavédelmi hulladékgazdálkodást érintő fejlesztés valósul meg – foglalta
össze a beruházás lényegét
Balaicz Zoltán.

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
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„Mindenkit sok szerep vár…”
A szépkorúak köszöntése Hottón

Fõzni jó!
Kár érte…

Katalin ritkán főz. Napközben rendel valami menüt, este meg ott van a hűtő. Hétvégén rohanni kell a szülőkhöz.
A párjával úgy döntöttek, itt
az ideje, hogy a konyhabútorukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Kijött,
felmért, félóra alatt megbeszélték milyen lesz az új konyha. Szerettek volna pár dolgon változtatni, de gyorsan
arra jutottak vagy nem fér el,
vagy nem lehet megoldani…
Az asztalos lerajzolta, majd
gyorsan mondott egy árat.
Egy hónap múlva kész is
volt az új bútor.
Katalin és Andrea már régóta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este mindig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a napközbeni boszszúságokat. Férje úgy döntött, házassági évfordulójukra
meglepi Andreát egy jó konyhával. Felhívott egy szakembert, aki a 2 órás helyszíni
felmérés és egyeztetés alatt
elmondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó konyhája legyen. Két hét múlva elkészültek a látványtervek. Döbbenetes volt a változás. Andrea férje hírhedten alapos volt,
de még ő se talált hibát. Két
hónap múlva elkészült az új
konyhabútor. Katalinnak lelkesen mutatja az új konyhát
Andrea. Katalin udvariasan
hallgatja, majd kezd egyre jobban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb, mint
az övé.
Keserűen meg is jegyezte:
– Kár, hogy nem őt
hívtuk fel…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Halász István köszöntötte az ünnepelteket.

November ötödikén került
sor Hottón a szépkorúak köszöntésére. Az ünnepelteket – a
település polgármesterének lemondása miatt – a falut a következő választásokig irányító
Halász István alpolgármester
üdvözölte.
Ő Shakespeare közismert
sorait idézte az Ahogy tetszik
című darabból: „Színház az
egész világ/És színész benne
minden férfi és nő/Fellép s
lelép s mindenkit sok szerep
vár/ Életében, hét felvonása/A
hét kor…” (Szabó Lőrinc fordítása – a szerk.) Utalva ezzel
az emberi élet korszakaira, ahol
mindegyiknek megvan a maga
szépsége. Halász István végül
jó egészséget és sok boldogságot kívánt valamennyi ünnepeltnek, abban bízva, hogy jövőre újra találkoznak.
Az alpolgármester után Balázs Noémi szavalata, majd a
hottói hölgyek jelenete következett. Pék András és felesége,
Juli népzenei műsora remek

Népzenei műsor szórakoztatta a résztvevőket.

alkalmat nyújtott a régi hangszerek bemutatására is.
A kustánszegi retro táncklub műsora már egy más kort
és világot idézett meg.
Az ízletes vacsora után Pék
Andrásék Pannival kiegészülve
zenéltek mindaddig, amíg a
kitartó ünnepeltek még bírták
énekkísérettel és erővel.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye
minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Szüreti programok Petrikeresztúron
Családi túrát is szerveztek
A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, a Magyar Falu
Program keretében nyert támogatást Petrikeresztúr Község Önkormányzata, melyből immár hagyományosnak mondható szüreti
programokat tartott.
Október 23-án egész napos,
minden korosztályt és érdeklődési területet felölelő programot
szerveztek. A természetet, technikai sportokat kedvelőket a szüreti off-road túra várta, ahol 50 terepjáró mérte össze ügyességi és
tájékozódási képességét a göcseji
erdőkben. A túra szervezői: Horvát-Szeker Mónika, Horváth Péter,
Kustán Krisztina, Bakos László,
Kustán-Szilágyi Vera, Kustán
Péter voltak, akik szabadidejüket,

lelkesedésüket és szakmai tudásukat felhasználva idén is emlékezetes programot szerveztek.
A délután a gyerekeké volt
a főszerep, népi játszóházba várták őket, ahol nemezeltek, agyagozás rejtelmeivel ismerkedtek.
A Zalai Kutyasuliból „állataszszisztált” foglalkozáson vettek
részt a gyerekek. Az állatokat szerető vendégeket lovaglási lehetőség, bemutató is várta.
A sok program alatt a konyhában sajtos rudak készültek zalai recept alapján, melyet forrón
kóstoltak a vendégek.
A falu teljes lakosságát babgulyással várták vacsorára, amit
Mátyás János készített nagy odaadással és szeretettel fűszerezve.

Vezetői kinevezések a törvényszéken

Dr. Sorok Norbertet újabb hat évre nevezték ki a Zalaegerszegi
Törvényszék elnökének.

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2021.
november 1. napjával újabb 6 évre nevezte ki dr. Sorok Norbertet a Zalaegerszegi Törvényszék elnökévé.
Dr. Sorok Norbert 2000-ban
diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2000. június 1. napjával kezdett dolgozni a Zalaegerszegi Városi Bíróságon fogalmazóként. Három évvel később jogi szakvizsgát tett, majd
2003 decemberétől bírósági titkárként dolgozott. 2005 júniusától 3 évre határozott időre, majd
ennek lejárta után határozatlan
időre a Zalaegerszegi Városi

Bíróság büntető ügyszakos bírájává nevezték ki. 2014. július
15-től 1 évig megbízottként látta el a Zalaegerszegi Törvényszék elnöki feladatait, majd 2015.
június 15. napjával 6 évre nevezték ki elnöknek. A ciklus a
veszélyhelyzet ideje alatt meghosszabbodott, így 2021. november 1. napjával nyílt mód az
újabb kinevezésre, amely 2027.
október 31. napjáig tart.
Ugyancsak ezen időszakra
szól dr. Németh Mária kinevezése,
akit dr. Senyei György a Zalaegerszegi Törvényszék Büntető Kollégiuma kollégiumvezetőjévé nevezett ki újabb 6 éves ciklusra.
Zalaegerszegi Törvényszék

Az este a kultúrán volt a fő
hangsúly, olyan egyszerre hagyományos és formabontó kulturális
műsort állítottak össze, ahol mindenki talált számára kedves programelemet. Bujtás Ervin és Galambos Berni saját verseket, meséket adtak elő megzenésítve, melybe bevonták a gyerekeket is interaktív programelemként.
Nagy Jonathan bűvész még
a hitetleneket is elkápráztatta bűvész-előadásával és illuzionista
elemeivel. Lekerült melltartó, táncolt a levegőben az asztal és eltűnt a pohárból a víz is a műsor
során.
Az Ezerrózsa Hastánc csoport
orientális műsora nem csak a te-

repjárós férfiak nagy kedvence
volt, mindenkit elvarázsoltak a
lányok a gyönyörű ruhákkal és
a megidézett keleti hangulattal.
Az éjszakát szüreti bál zárta,
Molnár András zenélt.
Az őszi szünet hetére családi túrát is szerveztek, ahol játékos feladatokkal várták a göcseji erdőkbe a családokat. A gyerekek őszi feladatokat teljesítettek, kincseket kerestek, melyből kiállítást készítettek. A résztvevő kicsik verseltek, énekeltek
és ügyességi feladatokon vettek
részt a délután során. Az öt kilométeres túra után a vendégeket sajtos-tejfölös lángossal fogadták.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország
Ülnek a brüsszeli irodákban a Soros György által hizlalt bürokraták, s gondban vannak. Aggasztó hírek érkeznek Magyarországról.
Vera Jourova EU-biztos (Donáth Anna momentumos EP-képviselő csacsogó barátnője – a szerk.) arcredőinek száma hatványozódik, de azért kiböki: – Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokratikus ellenzék tagjai úgy buknak a
fasiszta Orbán-kormány szociális kedvezményeire, mint gyöngytyúk a meleg takonyra (Jourova elvtársnő jól tájékozott a magyar
népi nyelvjárásokban – a szerk.).
Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke vakarja a
fejét, de aztán vallomást tesz: Elvtársak, a magyarországi csatlósaink igénybe veszik a despota Orbán-kormány rezsikedvezményeit! Egyetlen adat sincs arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-, vagy áramszolgáltatónak.
Az EU családügyi szakértője szemlesütve kapcsolódik a közös gyónáshoz: – Azt mondják, hogy Magyarországon igen nagy
sikerük van családügyi intézkedéseknek. A legtehetségesebb fiatal ügynökeink is igénybe veszik. Árulók!...
Ursula von der Leyer, az Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hittem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett otthonteremtési kedvezményekkel a mi beépített embereink is élnek. Hová fajul ez a
demokratikus világ?
Szóval ülnek a brüsszeli bürokraták a „füstös irodákban”, s
szembesülnek a magyarországi valósággal. Az ellen pedig nehéz
küzdeni, de nem lehetetlen.
Miből áll a recept? Támadd meg a neked nem tetsző országot. Viselkedj úgy, mintha a célország a gyarmatod lenne. Küldj
oda egy elfogult tagokból álló Libe-bizottságot, előre elkészített
jelentéssel. Az „elnyomott” szocliberális sajtó (ami szerintük
Magyarországon nem létezik – a szerk.) természetesen ezt világgá kürtöli. Még Kórozs Lajost, az országgyűlés népjóléti bizottságának elnökét is megszólaltatják, hogy a magyar nyugdíjasok
élete 2010, a diktátor Orbán Viktor hatalomra kerülése óta élhetetlen. Annyira, hogy az Orbán Viktor bukását akaró szépkorúak, ha fel is veszik majd a nyugdíjprémiumot és a 13. havi
nyugdíjat, azt azonnal átutalják a Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pedig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.
Az EU korrupciós ügybe keveredett biztosa, Sztella
Kiriakidisz fejét lehajtva csak ennyit mond: – Sajnos magyarországi elvtársaink közül is sokan voltak, akik nem várták meg,
hogy megkapják az EU-s vakcinát, s orosz, sőt kínai oltást adattak be maguknak. Szerencsére a félretájékoztatásokkal sikerült
megakadályozni, hogy ezzel reklámot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval megelőzött bennünket a védőoltások beszerzésénél. A biztosasszony arról viszont szemér-

Fotó: Zalatáj
És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

mesen hallgatott, hogy miképpen került a számlájára néhány
millió euró… Éppen a vakcinabeszerzés idején.
A magyarok nagy barátja, Frans Timmermans nem hagyhatta
ezt szó nélkül, hiszen közös EU-s beszerzésről van szó. Most
éppen az elszabadult energiaárak vannak napirenden, ezért javaslatot tesz a vakcinák esetében már csődöt mondott közös akcióra. Egy szórakozott elvtársa azonban – szunyókálásából felébredve – így kiált fel: Frans, rossz álmom volt, Vlagyimir Putyinnal beszéltem! Orbán Viktort emlegette.
Több hozzászóló is kritikus hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyújtandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a labdarúgó EB-n ott szurkoltak a
magyar nemzeti válogatott mezében az általuk korábban sokszor
elátkozott Puskás-stadionban. Ahelyett, hogy azt székről-székre,
tégláról-téglára haladva lebontanák és sóval vetnék be Orbán
Viktor mániájának, a focinak emblematikus magyarországi helyszínét.
Az ármánykodás még folytatódott volna, amikor váratlanul
megszólalt Herr Vekker, akit igazán nem lehet pártoskodással
vádolni. „Ő” ugyanis precíziós szerkezet.
– Hölgyeim és uraim, lassan itt van október 31, az aktuális
óraátállítás ideje. Azt a feladatot kaptuk korábban, hogy tegyük
végre rendbe ezt a kérdést, de nem jutottunk hajnali 2-ről 3
órára. Végre egy konkrét ügy, amiben esetleg illetékesen cselekedhettünk volna. Van megoldás?
A teremben döbbent csend támadt. Csak a kakukkos óra ütötte el a … Talán még nem a végórát. De már közel jár hozzá…
Ekler Elemér

Ülést tartott a védelmi bizottság
Október 28-án tartotta soros ülését a Zala Megyei Védelmi Bizottság. A testület elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
kitért arra, hogy a koronavírus elleni védelem Zalában mindhárom
hullám esetében eredményes volt, de a jelenlegi hatvan százalékos
átoltottságon még javítani lehet.
Az ülésen szó esett többek között az árvízvédelmi fejlesztésekről, a veszélyes áruk szállításának 2021 első félévi tapasztalatairól. Mint elhangzott, az ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek voltak, s ez a hatósági munkát is dicséri.
Az ülésen dr. Sifter Rózsa a Zala Megye Védelméért 2020-ban
alapított emlékplakettet adta át Egri Gyula tűzoltó ezredesnek, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjének. A kitüntetettnek a védelmi igazgatásban kifejtett magas színvonalú
munkáját ismerték el ezzel.

Dr. Sifter Rózsa adta át az emlékplakettet Egri Gyulának.
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Zala megye is a Mathias Corvinus Collégium térképén
A hazafias szellem és a nemzetközi kiválóság a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzéseinek célja, az intézmény programjaiban már 3700 fiatal vesz részt
– mondta el az MCC kuratóriumi
elnöke, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai ügyekért
felelős államtitkára.
Orbán Balázs arról beszélt:
hazaszerető fiatalokra van szükségünk, mert ha mi nem szeretjük
Magyarországot, a Kárpát-medencét, ha nem azt tartjuk a legfontosabb feladatunknak, hogy ennek
a nemzetnek jobb legyen, akkor
ki más fogja ezt a munkát elvégezni?
Hozzátette: nem pártpolitikai
kategória, hanem szemléletmód,
hogy a mindennapi hazaszeretet „átjöjjön” a képzéseikből. Kiemelte, hogy emellett ugyanakkor nem lehetünk bezárkózók.
Úgy kell magyarnak lennünk,
hogy ismerjük a világot, a geopolitikai helyzetünkből adódóan okosabbak vagyunk, „jobban látunk a pályán”, előbb tudunk bizonyos kihívásokra reagálni.
Mint mondta, a hazafias szellemet és a nemzetközi kiválóságot, a nemzetközi versenyre való képességet szeretnék kombinálni az MCC-ben.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a
társadalomtudományok vagy tágabb értelemben a humántudományok terén a nyugati akadémiai világ ideológiák, dogmák
fogságába kerül sok esetben. Nem
az a fontos, hogy ki az okosabb
tudós, kinek helytállóbbak a következtetései, hanem hogy ki milyen kvótát teljesít, ki milyen
ideológiai alapállást támogat. Ezek
jellemzően progresszív liberális
irányzatok.
Hangsúlyozta, az a feladatuk,
hogy ennek a veszélyére felhívják a figyelmet és felkészítsék a
diákjainkat arra: ilyen van és ez
nem jó. Ha nem a teljesítményt
helyezi az ember a középpontba, hanem az ideológiát, akkor
a teljesítmény csökkeni fog –
jelentette ki Orbán Balázs.
Közlése szerint különösen
nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy viták legyenek, hogy minden álláspont kellő módon megjelenjen, de arra is, hogy elsősorban most a nyugati, liberális,
progresszív, akadémiai mainstreamből milyen indoktrinációs kísérletek vannak és ezekkel szemben hogyan kell ellentartani.
Orbán Balázs elmondta, hogy
az MCC-nek jelenleg 3700 di-

A Mathias Corvinus Collégium (MCC) Zalaegerszegen is jelen
van. Leendő székhelye az egykori városháza, pártok háza
előtt tartottak sajtótájékoztatót nyáron. Balról Orbán Balázs,
Sali Zsófia a zalaegerszegi képzési központ vezetője, Vigh
László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester.

ákja van, ebből 330 egyetemista. A legtöbb diák budapesti, de most indították el egyetemi programjukat bentlakásos formában Győrött, Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és
Pécsen, illetve egyetemisták
képzése folyik Kolozsváron is.
A programot felmenő formában fogják bővíteni. Hozzátette: a többi diák az általános
és középiskolás, valamint az

egyéb vezetőképző programokban vesz rész.
Kiemelte: az a céljuk, hogy a
képzésekben egyszerre résztvevők
száma tízezer legyen és ezt 35
helyszínen tudják megvalósítani
szerte a Kárpát-medencében és
azon kívül is. Orbán Balázs megjegyezte: lesznek olyan diákjaink,
akik látható módon meg fognak
a magyar közéletben jelenni
2025-2026 környékén.

Pálóczi teljesítménytúra Petrikeresztúron
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Pálóczi
teljesítménytúra. A szervezők idén 10-20-30 kilométeres távokon
várták a kirándulókat. A szervezők célja az idei évben is az volt,
hogy a résztvevők megismerjék Petrikeresztúr és a környező települések természeti kincseit. Iborfia, Barlahida, Győrfiszeg, Gombosszeg, Pálfiszeg és Petrikeresztúr Községek településeit, erdeit
ismerték meg a túrázók.
Nagyon sok lelkes segítő támogatta a rendezvény sikerét, volt,
aki szervezési feladatokat látott el, mások a lebonyolításban vették
ki részüket. Az ő munkájuk hozta létre, hogy idén is 268 ember
teljesítette a különböző távokat, vidáman, a természet szépségében gyönyörködve.
A túrázók megtapasztalhatták a Pató-hegyen, a Kálmán pincében a kedves zalai vendéglátást, langallóval, helyi finomságokkal
várták őket.
Voltak állomások, ahol csak kódot kellett megkeresniük a teljesítménytúrázóknak, máshol segítők pecsételtek a füzetekbe. Pálfiszegen hagyományosan szeretettel és finomságokkal fogadták a harminc kilométeres táv teljesítőit.
A túrát teljesítőket a Leader támogatásból megvalósult gyönyörű új pajtában várták paprikáskrumplival, melyet Mátyás János főzött.
A szervezők bíznak benne, hogy a jövő évben újra természetjárók lepik majd el Petrikeresztúrt és ismerkednek a göcseji erdők
természeti kincseivel.
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Tófeji történetek a török-korból (1.)
A reformáció térhódítása
A 16. század közepén a két
részből – Egyházas-Tófejből és
Nemes-Tófejből – álló település
birtokosai a kiterjedt Hásságyi
család tagjai voltak. A falu egyházas-tófeji részén már az 1100as évek fordulójától állt a Szent
Miklós titulusú, téglaalapozású
templom, amely a törökdúlásig
a katolikus hitélet színtere volt.
A település egyház-szervezeti-

leg a Veszprémi Püspökség novai vikáriátusa alá tartozott.
A mohácsi csatavesztés után
az országnak két királya lett, a
Habsburg Ferdinánd országrészéhez tartozó Zala kettős harcok
színterévé vált: nemcsak a két király közötti összecsapások dúlták,
de a török is itt pusztított. A nyugat felé portyázó törökök hamar
eljutottak megyénkbe, útjukat a

Fideszes „kutyák”

Fotó: ATV képernyőfotó

Tudományágat váltott a liberális tolerancia egyik bajnoka.
Közgazdászként nem sok sikerélménye volt. Úgy tűnik, az új
területen még kevesebb lesz…

Lengyel László liberális közgazdász (egyetlen prognózisára nem
emlékszem, ami bejött volna) szükségét érezte, hogy megszólaljon.
Az ATV Heti egyenleg című műsorában ezt mondta: „Szijjártó Péter
nem létezik. Tudom, hogy most ki van nevezve Orbán Viktor személyes kutyájának, de ő nem létezik. Tudom, hogy ezek kutyák. De
azért kutyának lenni állandóan – előbb vagy utóbb meg fognak harapni.”
Úgy látszik – mivel közgazdászként nem aratott nagy sikert Lengyel László – tudományágat váltott. Az emberek és az állatok összehasonlítására vállalkozva Szijjártó Pétert kinevezte kutyának. Ha a liberális tolerancia egyik szószólója jobban tanulmányozta volna a
szakirodalmat, tudná, hogy a kutya az ember barátja. Népszerű állat,
nemes élőlény. Ám ha ok nélkül bosszantják, tényleg beleharap az
ilyen… Minek is nevezzem őket? Elvbarátját, Borbélyné Bangó Ildikót
hívom segítségül. Ő is előszeretettel foglalkozott ilyen összehasonlítással, amikor patkányozni kezdte a Fidesz-szimpatizánsokat.
Nem aratott vele nagy sikert, mert visszaszállt rá, ő jut eszünkbe egyből, ha patkányozást hallunk, nem a fideszes szimpatizánsok.
Most már Lengyel László is.
Szerintem jobb kutyának lenni, mint patkánynak…
E.E.

védekezésre képtelen falvak pusztulása jelezte.
Mivel a mohácsi csatában a
főpapság java része odaveszett,
a katolikus egyház egyre inkább
a szétesés tüneteit mutatta. A törökdúlás is fokozta a szétzilálódást, hiszen a hordák útjába
eső plébániák és papok sínylették meg leginkább és legelőször
a törökök vonulását. A magára
maradt hívő közösségek lelki
gyógyírt keresve meghallották
a reménység hangját, bárhonnan is jött az. Így talált utat
magának Zalában, legfőképpen
Göcsejben a protestáns vallás.
Tófej esetében feltétlenül meg kell
említeni, hogy a falu urai, a Hásságyi család elől járt az új eszme
befogadásában és terjesztésében,
hiszen egyikük, Hásságyi Ferenc
1536-37-ben a wittenbergi egyetemen tanult, ahol a lehető legközelebbről ismerkedhetett meg
Luther Márton tanaival.
Az új szelek még a katolikus
papokat is megérintették, többen
ingataggá, hitehagyottá váltak.
Jól jelzi ezt az 1554-es vizitációs jegyzőkönyv, mely szerint
a meglátogatott egyházak papjai
közül csak kevesen őrizték meg
vallásukat, a többiek hol titokban,
hol már nyíltan lutheránusokká
váltak. Köves András veszprémi püspök 1554-ben egyházlátogatást rendelt el négy zalai esperesi kerületben. A kiküldött „ellenőr” az egerszegi plébános, Gáspár mester volt, aki Tófejre érve
tapasztalta, hogy a falu „nagyon
öreg” plébánosa, Gergely atya sem
tartotta meg a nőtlenségi fogadalmát. A falu templomának ekkor már nem volt teteje, sekrestyéje is eltűnt, a templomot övező temetőt pedig gondozatlan,
széjjelszórt állapotban találta.

Az egyházlátogató megtapasztalta
a hívek lelki gondozatlanságát
is, akikről kijelentette, hogy roszszak, ugyanis nem jelentek meg
előtte. A kirendelt egyházlátogató a falu pusztulásáról nem tett
említést, ami arra enged következtetni, hogy a török egyelőre
csak a zsúptetős templomépületre dobott csóvát, a falut ekkor
még békén hagyta. A tófeji templom és temető lepusztulásához
a hívek szegénysége, közönye,
a törökök szisztematikus rombolása járult hozzá, ami a lakosság teljes apátiáját vonta maga után. A hitét megtartó gyér
számú katolikus közösségnek
1628-ban se temploma, se plébániája nem volt. A település egyházilag ekkor (Zala) Tárnokhoz
tartozott, papját Tófeji Mihálynak hívták.
Zala megyében a lutheránusok
hódítottak teret, közösségüket
ágostai hitvallású evangélikus
egyház néven jelölik. Gyülekezeteik rendszerint az uradalmi központokban, városokban jöttek létre, a vidéki egyházak e központok körül csoportosultak. A
Bánffyak alsólendvai birtoka
ilyen központnak számított,
amelynek köréhez Tófej is tartozott. A tófeji evangélikus egyház folyamatosan erősödött, a
17. század első harmadában jelentős evangélikus közösség jött
létre, ami egyházzá, sőt anyaegyházzá szerveződött. Az egyház
szakírói szerint Tófej 1630 körül
evangélikussá lett, amit az is bizonyít, hogy Kis Bertalan püspök 1630. június 5-én, a csepregi zsinaton Csököli Istvánt
tófeji lelkésszé avatta.
Varga Kálmán
(Folytatjuk)
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Keresztúr nevű települések Bodrogkeresztúron
Székelykeresztúron lesz a következő találkozó
Zala megyéből Petrikeresztúr
és Murakeresztúr polgármesterei,
képviselői látogattak el Bodrogkeresztúrra, a tokaji térségbe. A
2000-ben alakult szövetség, melynek húsz hazai Keresztúr nevű
település és további határon túli
városok, községek a tagja, egy
igazán összetartó, nemzeti értékeket valló szervezet.
2021. november 5-6. találkozott tíz Keresztúr nevű település
delegációja a Borsod megyei településen, Bodrogkeresztúron, ahol
két napon keresztül vitatták meg
a szövetség következő évi működési tervét, fejlesztési lehetőségeit. A következő évben bíznak
benne, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi, hogy megrendezésre
kerüljön a hagyományos diák találkozó, melynek 2022-ben Sárkeresztúr ad helyszínt. A programra felsőtagozatos csapatokat
várnak majd a keresztúri településekről.

A kétnapos konferencia során
egyeztetések születtek a jövő
évi Székelykeresztúron megrendezésre kerülő találkozóról, mely
augusztus első hetében lesz Erdélyben.
A szakmai programok mellett a települések vezetői ecetkóstolón, Tokaji aszu kóstolón
vettek részt. Megtekintették a
mintaprojectként felújításra kerülő
XII. századi római katolikus
templomot, az újonnan vásárolt
kúriákat, vízparti ingatlanokat,
ahol európai uniós forrásból kikötő-élményközpont kerül kialakításra.
A kétnapos program során igyekeztünk elmélyíteni
személyes kapcsolatainkat a
szövetség tagjaival, hogy a későbbiek során közös programokat, pályázatokat tudjunk
generálni – mondta el Borvári Lili Petrikeresztúr polgármestere.

Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.
Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

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

www.boorkofarago.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

