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Útavató Petrikeresztúron
November 13-án, szombaton hivatalos, ünnepélyes útavatót tartottak Petrikeresztúron az Ady utcában, a pályázat
a Belügyminisztérium támogatásával 18 millió forintos támogatással, 85 %-os támogatási intenzitással valósult meg.

Az avatás során Borvári
Lili polgármester elmondta:
rendkívül fontosnak tartja a
képviselő-testület, hogy a település minden utcája megújuljon az elkövetkező években. A
tavalyi évben a Győrfiszegi utca teljes aszfaltozása, árkolása

Ezúttal az Ady utcát újították fel Petrikeresztúron.

történt meg. Szeretnék a későbbiek során a Hunyadi utca
aszfaltozására is pályázatot
benyújtani TOP forrás keretére
és céljuk a jelenleg köves utcák
aszfaltozása is. A belterületi
utak mellett folyamatosan figyelik a pályázatokat annak
érdekében, hogy a külterületi
utak is meg tudjanak újulni. Jelenleg a Vidékfejlesztési Program keretében az Ady utca folytatásaként került beadásra egy
pályázat, melynek sikere esetén
új aszfaltos utat avathatnak.
A polgármester asszony elmondta, hogy fontos lenne, ha
a Pató hegy, ahol a Patóhegyi
Borházfalu mellett közel 180

kisebb-nagyobb hegyi birtok található, aszfaltos úton megközelíthető legyen. Gyönyörű környezetben várják a pihenni vágyókat, jó lenne, ha az infrastruktúra is segíteni tudná a turizmussal foglalkozó vállalkozókat.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos elmondta, hogy Petrikeresztúr egy
dinamikusan fejlődő község,
ahol sikeres pályázatokat képes
megvalósítani az energikus
képviselő-testület. A képviselő
elmondta, hogy fontos a bel- és
külterületi utak fejlesztése egyaránt a vidéki lakosság helyben
maradása, életminőségének fejlesztése érdekében.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Rajz: Farkas László

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

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Új címere lesz Teskándnak

Balról az eredeti, jobbról a módosított címer.

Teskándon a novemberi hónapban az előkészületek, és a lezáratlan programok kerültek feladatként előtérbe. Így elkészült
az új adventi koszorú, mely a
faluba érve jelzi mindenkinek a
várakozást, és a reményt. A díszítések is tovább erősítik az egyének hangulatát, és az élő adventi kalendárium tavalyi sikerén felbuzdulva idén is ad esti programot a családoknak. Előkészítettük egy bölcsőde épület pályázatát, mely során az önkormányzat tulajdonába került az egyház-

községtől az egykori óvoda-kápolna, ahová terveink szerint a
jövőben az aprónépeket tudjuk
21. századi körülmények között
elhelyezni. A pályázatot beadtuk,
izgalommal várjuk az április végi döntést. És előrelépés történt
a zöldterületekkel kapcsolatos
feladatokban is, hiszen a napokban érkezik az a traktor, mellyel
a jövőben sok jogos lakossági
igényt tudunk kielégíteni. És lezárásra került a Teskánd címermódosítási kérése is, melyet a
Nemzeti Címer Bizottság jóvá-

hagyásával már támogatottnak
tudhatunk az alábbiak szerint:
Önkormányzatunk kiemelt
feladatként kezeli a hagyományok tiszteletét. A magyar nemzeti értékrend, a történelmünk
megfelelő helyen kezelése az
emlékhelyek létrehozásával és
a megfelelő történelmi hagyományok ápolása hozzátartozik
a megfelelő szimbólumok használatához. A most kialakítás alatt
levő emlékpark is ezt a célt szolgálja. Fontosnak tartjuk ezért a
hagyományokat követő szimbólumrendszert a címerünk, és a
címert tartalmazó zászló megjelenésében is. Teskánd Község Önkormányzata a község címerét
módosította egy újszimbólum –
Nap – beemelésével utalva az
ősi Nap-Hold kapcsolatra.
A változtatást az indokolja,
hogy mivel a falunk „Göcsej kapuja” címmel aposztrofálja magát, követni szeretnénk a göcseji fakeresztek hagyományos
szimbólum használatát (Nap Hold, lásd: Dr. Szentmihályi Imre

1940-1944 közötti gyűjtését, Göcsej Múzeum Zalaegerszeg).
Azért is fontosnak tarjuk az
ősi jelképek megőrzését, mivel
az újabban állított kereszteken
ezek már nem láthatóak, a készítőik nem ismerik a hagyományokat és virág vagy más
ornamentikát alkalmaznak.
A címer vágott, csücskös talpú pajzs alakú, a felső rész a
kék színű égbolt jobb sarkában
az ezüstös Hold szimbólumával, bal sarkában az aranysárga
színű Nap 7 sugarával utalva a
honfoglaló 7 magyar törzsre, és
a hétágra sütő nap szimbólumára. Középen lombos fa Göcsej erdeire utalva. A címerpajzs alsó fele zöld alapszínű, a
zalai üde zöld dombokra, illetve a hármas halomra utalva,
alatta három fehér sáv a Zala
folyót, a Szentmihályfai patakot és a Pálosfai patakot jelképezi, melyek Teskánd közvetlen határolói.
Sipos László
polgármester

Márton-napi vacsora és bormustra Tófejen
Első alkalommal szervezett
Márton-napi liba vacsorát a tófeji Örök Tinik Egyesülete. Az
élőzenés összejövetelre mintegy
102 helyi-, és környékbeli érkezett volna, ám az időközben
romló vírushelyzet miatt 23 vendég inkább otthon fogyasztotta
el az ünnepi vacsorát.

A helyi Szépítő Egyesület
bormustrára invitálta a borosgazdákat és a vendégeket egyaránt.
Végül tíz gazda közel húsz féle
újborát kóstolhatták végig az
érdeklődök.
Kora este aztán az Örök Tinik tagjai pillanatok alatt elárasztották az asztalokat a liba-

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

Az élő liba sem hiányzott…

lakomával. Papp Lincsi főztje
minden bizonnyal nagyon jól
sikerült, hiszen a gazdagon rakott tányérok, árválkodó csontokkal kerültek vissza a konyhába.
Tombolasorsolás is színesítette a kellemes hangulatú estét,
itt mind az ötvenhárom tombolacsomag felajánlás útján ke-

rült a szervezőkhöz. Fődíjként
egy élő libát vihetett haza a szerencsés.
Soós Lászlónétól, az est
egyik szervezőjétől megtudtuk,
hogy a jól sikerült első alkalomra építve szeretnék, ha helyi
hagyománnyá válna a libalakoma.
Gellén Szilárd
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* Múltidézés Flam rajzaival
Aggodalom
Megvalósult Nagylengyel Önkormányzatának
„Egészségház felújítása Nagylengyelben” című,
TOP-4.1.1-15-ZA1-2019-00043 azonosító számú
pályázata

– Hallod haver, most alighanem komoly veszély fenyegeti
a szabadságeszményünket… Orbán valami munkaalapú
társadalmi berendezkedést emleget!...
(2014.09.1.)

Esély…
32 836 291 Ft Európai Uniós támogatás segítségével
megvalósult Nagylengyel Község Önkormányzatának
„Egészségház felújítása Nagylengyelben” című, TOP4.1.1-15-ZA1-2019-00043 azonosító számú projektje

– Szivecském, a kampányom közben odajött hozzám egy
ember, és azt mondta, hogy szüksége lenne egy ilyen jó
bohócra a cirkuszában…
(2021.09.18.)

Balos körzet

A beruházásnak köszönhetően javult az egészségügyi
intézmény infrastruktúrája. Az épület energetikai megújítása keretében a nyílászárók cseréjére, a falak hőszigetelésére, tető hőszigetelésére és cseréjére, valamint
napelemek telepítésére került sor az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében. A felújítás részeként a mozgáskorlátozottaknak biztosított lett az akadálymentes közlekedés.
A pályázathoz kapcsolódott a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése is.
A projekt teljes költsége: 32 836 291 Ft
Ebből támogatási összeg: 32 836 291 Ft Támogatás
mértéke 100 %
A projekt időtartama: 2020.01.01.- 2021.11.30.
A pályázat azonosítószáma: TOP 4.1.1-15-ZA1-201900043
Vissza nem térítendő támogatás: 32 836 291 Ft
Tényleges fizikai befejezés: 2021. november 30.
A projektről bővebb információt a www.nagylengyel.hu
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Scheiber Ildikó polgármester
Elérhetőség:+36 20 510 2388 • e-mail: info@nagylengyel.hu
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

– Gyurcsányt kell idéznem: ezt megint el…tuk! Nem kicsit.
Nagyon…
(2014.10.30.)

* 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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Aki megjárta az El Caminót
Képzeld el, hogy egy nyolc
kilós hátizsákkal egyedül kell
legyalogolnod 800 kilométert
egy idegen országban, 35 nap
alatt! Pálfi Tiborné, Magdi
2021-ben egyedül vágott neki
az El Camino-Szent Jakab útnak. November 13-án a Petrikeresztúri Kultúrházban tartott
érdekes, fényképekkel illusztrált úti beszámolót, melyre közel ötvenen voltak kíváncsiak.
A 66 éves túrázó, sportos
asszony, korábban soha nem
gyalogolt ennyit, de erős bizonyossággal és elszántsággal vágott neki a zarándoklatnak. Elsősorban nem vallási céllal
szerette volna teljesíteni a
Spanyolországban haladó utat,
sokkal inkább tekintette túrának, utazásnak, mely során az
ember személyes felismeréseket tesz.
Augusztus 19-én Párizsba
repült, onnan vonattal ment a
délre, majd másnap megkezdte
a hivatalos El Caminot. Átlagosan napi 20-30 kilométert

tett meg, minden nap más-más
zarándokszálláson aludt.
– Korábban soha nem utaztam teljesen egyedül. De olyan
erősen „hívott az út”, hogy félelmeimet legyőzve vágtam neki a zarándoklatnak. Az út előtt
két évig angolul tanultam, hogy
ne legyenek nyelvi nehézségeim. Végülis korábbi német
nyelvtudásomat használtam inkább, mert mindig németekkel
vagy németül tudókkal hozott
össze a sors. A fizikai teljesítmény nem jelentett számomra
különösebb nehézséget, könynyedén teljesítettem a napi távokat. Délutánonként bejártam,
megismertem az adott települést és gyönyörködtem a természeti és épített kincsekben.
Nagyon sok új élményt szereztem, gyönyörű helyeken jártam és természetesen nagyon
sok időm volt gondolkozni is
az egy hónap alatt – mondta el
Pálfi Tiborné, Magdi.
Az inspiráló előadás alatt
Pálfi Tiborné mindenkit buzdí-

tott, hogy keresse meg, számára mi ad igazi boldogságot,
azért tegyen és valósítsa meg
álmait!

Az előadás után a szervezők paielval és sangriával
várták a spanyol est résztvevőit.

Szent Márton ünnepe Nagylengyelben

A hűvös idő ellenére jó hangulatban telt az esti program. Az énekkel, zenével kísért bábelőadást élvezettel hallgatták a gyerekek.

A településen novemberben
Szent Márton tiszteletére szerveztek programot. A helyi Életfa Óvoda-Bölcsőde évek óta
élteti a védőszenthez kötődő
hagyományt. Idén az Égig érő
köpönyeg című, Szent Márton
életéről szóló népi bábjátékot
mutatta be a gyerekeknek a
Tarsoly Erdélyi Mezőségért
Egyesület. Ezzel a hangszeres
kísérettel és néptánc elemekkel

gazdagított interaktív előadással indult a Márton-napi hagyományokat éltető nap.
A faluházban csuhélibák és
csuhévirágok készültek kézműves foglalkozás keretében Nagyari Katalin népi játék és kismesterségek oktatójának közreműködésével.
Aztán ahogy sötétedni kezdett, az óvoda udvarán zsongás
támadt: egyre gyülekeztek lám-

pásaikkal a gyerekek, hiszen
nem maradhatott el a közös
felvonulás a szülőkkel. Hamarosan a faluházhoz ért a
népes társaság, ahol Kovács
József plébános elevenítette fel
Márton püspök történetét,
Scheiber Ildikó polgármester
pedig a jeles naphoz kötődő
népi megfigyelésekről, szokásokról beszélt. Szent Márton
napja jelképes tűzgyújtással

és szabadtéri vendéglátással
zárult.
A program megvalósítását a
Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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Zalaegerszeg szintet lépett
A kormány célkitűzése az,
hogy Magyarország ne csak a
gyártás területén, de a kutatásfejlesztésben is high-tech legyen, ezért is növeli folyamatosan a k+f tevékenységet támogató ráfordításokat – jelentette ki Palkovics László december 3-án, pénteken Zalaegerszegen.
Az innovációs és technológiai miniszter az osztrák AVL
járműipari fejlesztő cég ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepén azt
mondta: a 2010-es egy százalékkal szemben tavaly GDParányosan már 1,6 százalék
volt Magyarországon a k+f
tevékenységre költött forrás,
ami tovább növekszik.
Jelezte, hogy a világ egyik
legjobbjaként számon tartott
független járműipari fejlesztő
AVL már 500 mérnököt foglalkoztat Magyarországon, és a
zalaegerszegi tesztpálya közös
működtetésében is részt vesz.
A miniszter kifejtette, hogy
Magyarországon részben át-

alakult az alapkutatás rendszere az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat létrejöttével, aminek
finanszírozását több mint kétszeresére növelték, és jelentős
forrást biztosítottak az infrastruktúra fejlesztésére. Létrehozták a Bay Zoltán kutatóintézet
hálózatát, ami egy sikertörténet kezdete lehet.
Az egyetemi háttér megteremtése érdekében 21 felsőoktatási intézmény az államtól
független fenntartói formába
került, a költségvetési forrásaikat több mint két és félszeresére növelték. A valaha volt
legnagyobb fejlesztési összeget, 2700 milliárd forintot bocsátanak rendelkezésükre a
következő 10 évben a további
fejlődésre – részletezte Palkovics László.
Felidézte, hogy 2016-ban
döntött a kormány a zalai
járműipari tesztpálya megépítéséről, amit sokan kétkedve
fogadtak, de mára bebizonyosodott a létjogosultsága, a hatása pedig, hogy újabb beruházásokat vonz. Az AVL fej-

Balaicz Zoltán (b), Robert Fischer (b2), Dirk Janetzko (b3), Palkovics László (j2) és Vigh László (j) az osztrák AVL járműipari
fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepségén 2021.
december 3-án.

Fotók: MTI/Varga György
Az osztrák AVL járműipari fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépülete.
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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

lesztésén kívül már épül a
Széchenyi István Egyetem
kampusza, a jövő év végére
elkészül a Rheinmetall beruházásában a világ legmodernebbnek számító harckocsigyára,
amihez tesztkörnyezet is kapcsolódik.
Dirk Janetzko, az AVL
Hungary Kft. ügyvezetője
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a cég több száz fős
szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely
mellett Zalaegerszegen és
Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben
dolgozik. Elsősorban k+f tervezéssel, szimulációval, teszteléssel, szoftverfejlesztéssel,
kalibrációval és gyártástervezéssel foglalkoznak.
Robert Fischer, az AVL
List GmbH technológiai vezetője arról számolt be, hogy
az épülő zalaegerszegi irodában az eddigiekhez hasonlóan
elsősorban járműteszteléssel
foglalkoznak majd, vagyis hajtásláncokat és komplett járműveket, önvezető technológiákat, illetve járműdinamikai
rendszereket vizsgálnak, például a fékeket és a kormányrendszereket.

A mintegy 7 millió eurós
beruházás a tervek szerint
2022 februárjában készül el, és
májustól vehető majd birtokba.
Az AVL jelenlegi zalaegerszegi telephelyén 30 ember dolgozik, a most készülő második
irodába 150 új munkatárs felvételét tervezi a cég.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy a
tesztpálya révén a zalai megyeszékhelyen már egyfajta
gazdasági ökoszisztéma kezd
kialakulni, amihez a termelés,
a kutatás-fejlesztés és az egyetemi háttér is adott. Zalaegerszeg mindezzel már olyan
szintre lépett, ami nemcsak
Magyarországon, de európai,
és akár világviszonylatban is
elismerésre méltó.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
a tesztpálya miniszteri biztosa
elmondta: a tesztpálya építése
99 százalékos készültségen áll,
az év végére befejeződik, és
várhatóan márciusban avatják
fel. Az építkezés azonban soha
nem zárul le, hiszen a gyártók
elvárásainak megfelelően folyamatosan továbbfejlesztik –
tette hozzá.
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Tófeji történetek a török-korból (2.)
Az 1649. évi tized-kihallgatási jegyzőkönyv felsorolta a falu nemes
földesurait és jobbágyait, megemlítve benne egy Keresztury nevű
prédikátort, mint földbirtokost és annak Tót Miklós nevű jobbágyát. A protestáns prédikátor felett a presbitérium gyakorolta a
felügyeletet, aki a katolikus pappal fele-fele arányban megosztozott
az egyházi tizeden. Bethlen Gábor – emelve presztízsüket – 1629-től
engedélyezte, hogy a prédikátorok családjukkal együtt nemessé legyenek, ez magyarázza, hogy a tófeji prédikátor neve a nemesek között olvasható.
A 17. század második felében felerősödő ellenreformáció hatását
jelzi egy 1697. évből származó összeírás, mely szerint Tófej lakossága részben katolikus, részben evangélikus vallású volt. Később az evangélikusok száma folyamatosan csökkent, az 1720-as évekre egy-két családnyira zsugorodott.
A török nyugati hadműveleteinek útjában már csak Szigetvár állt,
a stratégiailag fontos vár bevétele Szulejmán szultán számára szinte
személyes üggyé, presztízskérdéssé vált. A vár – védőivel, élükön
Zrínyi Miklóssal együtt – 1566. szeptember 6-án elesett, ám ezt maga
a szultán sem élte túl.
Szigetvár eleste után a hódoltatás irányítására létrehozták a szigetvári szandzsákot, a törökök egyik legnagyobb katonai és polgári közigazgatási egységét. A török hódoltatásokban a szigetvári
bégnek, Szári Alinak óriási szerepe volt: négyéves működése alatt
Zala megyéből több mint 17 000 embert hurcolt el és 500 települést tett pusztasággá. A bég eleinte csak a kanizsai mocsár előterében portyázott, és az ottani falvakat hódoltatta meg. 1574-75-ben
a mocsáron túli területeken élő lakosság megfélemlítésére portyasorozatokat indított. Útjuk során egyre nőtt a felégetett és elnéptelenedett falvak száma. A törökök mélységi behatolását sokáig az újudvari őrházak akadályozták meg, melyeket 1576-ban leromboltak, ezáltal könnyebbé vált a megye belső területeire való bejutás.
Tófejt és társközségeit is ebben az időszakban érték a legfájdalmasabb veszteségek, amelyet a behódolás követett. Az 1576-os
adóösszeírás úgy említi Thoffey-t, mint amelyet a kegyetlen török rész-

Részlet a tanúvallomási jegyzőkönyvből.

ben felégetett, részben devastált (feldúlt, kifosztott) és depopulált
(elnéptelenített), az asszonyokat részint megölték, részint elrabolták. Két év múlva Kisfaluddal és Hencsével együtt Tófej is behódolt, a töröktől való félelem miatt elnéptelenedett. Hásságyi Imrének mindössze két lakott portája maradt, két portája tönkrement, hét
pedig elpusztult, lakatlanná vált.
A hódoltatásnak fontos, bár nem egyedüli eleme volt a falvak felgyújtása, kirablása, ezek csak belépőnek számítottak. A török a megszállt falvak parasztjainak megígérte, hogyha megadják magukat
– azaz a magyar király tudta nélkül sarcot fizetnek a töröknek – abbahagyják a pusztításokat. A jobbágyok hagyták magukat rábeszélni,
és hogy a további erőszak ellen biztosítva legyenek, a török adókönyvbe is beíratták magukat. Tehát tulajdonképpen nem a megszállás, hanem az adófizetés jelentette a hódoltságot. A zalai lakosság jóformán önként hajtott fejet a töröknek, annak ellenére, hogy
1574-től büntetés terhe mellett törvények tiltották az önkéntes behódolást. A település részére kivetett átalányadó összegében a felek, mármint a lakosság és a bég kiküldöttei alku útján állapodtak
meg. A török adót „bevállaló”, főleg a török veszélynek jobban kitett települések a kettős adóztatás elkerülése végett a magyar adó beszedésekor a dicator (rovásadószedő) felé jelezték behódolt
állapotukat.
Varga Kálmán
(Folytatjuk)

A tófeji sikereket díjazta az MBSZ
Szanati József edzői munkája
mellett, a helyi önkormányzat
az iskolával karöltve támogatja.
A hátrahagyott esztendők eredményes munkájának tiszteletére,
Berzicza Tamás díszoklevelet
adott át az MBSZ nevében
Csordásné Varga Piroska gazdasági ügyintézőnek, Horváth Zoltán polgármesternek, Olasz Jánosné iskolaigazgatónak, Szanati
József edzőnek, illetve Lakatos
György szakosztályvezetőnek.
A helyi Tófej Kerámia SE
komoly eredményekkel büszkél-

kedhet hiszen Európa-bajnokságon is küzdöttek már, serdülő és felnőtt kategóriában pedig bajnoki aranyérmet is szereztek korábban.
A diákolimpiákon való szereplésük eddig öt aranyéremmel, nyolc ezüstéremmel és
tizenöt bronzéremmel gazdagította a csapatot. Korosztályos magyar bajnokságokon pedig hét
aranyérmet nyolc ezüstöt és tizennégy bronzérmet harcoltak
ki maguknak a ifjú sportolók.
Gellén Szilárd

Büszkék lehetnek a birkózókra.

Fennállásának századik évfordulója alkalmából a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnökségi tagja, a zalaegerszegi származású Berzicza Tamás világbajnoki ezüstérmes birkózónk tette
tiszteletét Tófejen.

Mint arról lapunk is rendszeresen hírt ad, a tófeji birkózók
minden csoportban szép eredményekkel öregbítik a település hírnevét. Mint ismert, 2008 óta van
jelen a sportág a falu életében,
s a mindenkori sportolók útját
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„Az én műemlékem”
Ahogy a diákok látják
A Zala Megyei Kormányhivatal és az Állami Főépítészi
Iroda már nyolcadik éve hirdeti meg a diákoknak szóló rajzés fotópályázatot, amely idén
„Az én műemlékem” címet kapta. A 208 beérkezett alkotásból a
zsűri által kiválasztott legjobbak ifjú alkotói 2021. december 2-án, csütörtökön vehették át az elismeréseiket a
Megyeházán rendezett ünnepség
keretében.

A pályázat céljáról dr. Sifter
Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott szólt a tanulók, tanáraik és kísérő hozzátartozóik előtt.
Elmondta, épített környezetünk
sokféle objektumból áll össze,
ezek között világszerte kitüntetett figyelmet érdemelnek a műemléki védettség alatt állók, hiszen az épületek a múltunkban
gyökerező értékeket reprezentálják, a szellemi örökségünk részét képezik, a nemzeti építésze-

Dr. Sifter Rózsa beszélt a pályázat fontosságáról.

Egy sötét évforduló
Áprilisban, amikor majd az urnához lépünk, jusson eszünkbe a
mostani sötét évforduló: a kettős állampolgárságról szóló 2004.
december ötödikei népszavazás. Az a voksolás, amely előtt a pár
hónappal korábban puccsal kormányfővé lett Gyurcsány Ferenc azzal riogatott: az igen válasz borzasztó terheket róna az országra;
nekünk kellene állnunk a kettős állampolgárok szociális ellátását
stb. A demagóg hazugságözön (Bangóné volt a kampány reklámarca) megtette a hatását: bár az igenek győztek, az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett a referendum.
Gyurcsány szerint a szavazók a „felelős hazafiságot” választották.
Az élet utóbb rendet tett. Az új Országgyűlés 2010 májusában
elsöprő többséggel a nemzet egységére szavazott. (A hazudós habzóborász mellett csupán Molnár Csaba mameluk és Szanyi Tibor
pohárnok voksolt nemmel az akkor még 386 fős parlamentben.)
Gyurcsány akkori pártja, az MSZP ezzel a hazugságvoksolással
kezdte meg látványos fonnyadását. Az sem segített a szocialistákon, hogy 2013 januárjában az akkori elnök, Mesterházy Attila
Kolozsvárra sunnyogott bocsánatot kérni a megtagadott magyaroktól. (Azt magyarázta, hogy 2004-ben „egy rosszul feltett kérdésre
rossz választ adtak”.) Gyurcsány magyarellenessége a következő
két voksoláson is visszaköszönt: a határon túli magyarság kilencvenöt százaléka a Fidesz–KDNP-re szavazott.
Tavasszal, amikor az ország sorsáról kell döntenünk, ne feledjük: Gyurcsány Ferenc, aki a határon túli nemzetre nemet mondott, a déli kerítésnél tolongó egzotikus emberek előtt gond nélkül
kaput nyitna.
Vigyázz és emlékezz, magyar!
Pilhál György

A díjazottak…

ti kultúra remekei. Ma Magyarországon 11 ezer műemléki védettségű épület képezi az építészeti örökségi kincset. Megóvásuk közös felelősség, hívta fel
a figyelmet a kormánymegbízott,
aki kifejezte örömét, hogy a gyerekek ismerik nagy becsben álló épületeinket, s rajzaikon ezt
egyéni látásmóddal, kifejező erővel jelenítették meg. A rajzok
megmutatták, hogy a diákok figyelnek közvetlen lakókörnyezetük épített örökségére, ismerik
azok értékét.
Németh Andrea, a ZSzC
Csány László Technikumának
igazgatója, a pályamunkákat bí-

rálók nevében gratulált az ifjú
rajzolóknak, biztatva őket további új alkotások elkészítésére.
A díjakat harminc diák vette
át az ünnepségen. Értékes ajándékokat vihettek haza rajz kategóriában az alsó és felső tagozatosok, valamint a középiskolások, de fotó- és videókategóriában is jutalmazták az első
három helyezést elért, illetve a
különdíjakkal elismert tanulókat, akik között akadtak pályázók Zala megyén, sőt az ország
határain túlról, így Szlovákiából, de még a Vajdaságból is.
(Forrás: Zala Megyei Kormányhivatal)

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Fotó: MTI/Mohai Balázs
Gyurcsány Ferenc: demagóg hazugságözön.

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

2021. december
HIRDETÉS

Közép-Zala

9

10

Közép-Zala

2021. december

Visszavárták az elszármazottakat Karácsonyi köszöntő
A tavalyi kényszerű kihagyás után az idei, negyedik alkalmat nem engedték veszni a szervezők és az egykori tófejiek.
Október 31-én, vasárnap a
mindenkori logika mentén Mindenszentekhez közel eső napon
tartották meg az elszármazottak
találkozóját.
Meglehet, a járványhelyzet némileg megtépázta a mindenkori
magas létszámot, azért a több
mint negyven elszármazottnak
is bőven volt mit kibeszélni.
A korábbi évek szokásait tartva közös szentmisén vettek részt
a helyiek és az elszármazottak,
majd a Hősi Emlékműnél gyűltek össze. Itt a település vezetése koszorúval tisztelgett a hősi halottak emléke előtt, Tóth Nóra
pedig Bornemissza Endre: kötődések című versével fogadta a
megjelenteket.

A megemlékezést követően
ünnepi asztalhoz ültették elszármazott vendégeiket a tófeji szervezők. Horváth Zoltán, Tófej
polgármestere üdvözölte az egybegyűlteket, majd Pappné Varga
Angéla aljegyzőt kérte fel az ünnepi gondolatok tolmácsolására.
A szívmelengető gondolatokat kiadós ebéd követte, nem is
csoda, ha megszomjazott a közönség egy kis helybéli humorra, kellemes dallamokra.
A helyi Örök Tinik vidám
jelenettel, a Szivárvány Dalkör
ismert dallamokkal állt színpadra,
zárásul pedig a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei,
Debrei Zsuzsanna és Hertelendy
Attila duettje szolgált.
A program most is kötetlen
beszélgetéssel, közös emlékek
estébe nyúló kutatásával ért véget.
Gellén Szilárd

A Tófeji Örök Tinik humoros jelenete.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…
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Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja
ik
ar
ng
Hu

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

• 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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala

havilapban.
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