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„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka
választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.
Az országgyűlési választással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107
652 voks. Minden eddiginél
magasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok száma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a Fidesz-KDNP az
országgyűlési választáson: sorrendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzelmet (136 képviselői hely a 199ből).
Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mindhárom választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje végzett az első helyen, s szerzett
mandátumot.
A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

mény lapzárta után vált ismertté.
A zalai választási eredmények:
Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.
Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerület: Vigh László 57,88 %, 2. sz.

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

www.zalatajkiado.hu
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Közeleg a „Nagy ébredés”
Beszélgetés Bognár István atyával
Két évtizedes szolgálatának
apropóján Bognár István tófeji
plébánost kérdeztük múltról,
jelenről és a lehetséges jövőről.
(Körzetéhez Gutorfölde, Csertalakos, Szentpéterfölde, Baktüttös, Pusztaederics és Tófej
tartozik – a szerk.)
– István atya – szólíthatom
így?
– A Szentírásban szerepel:
„Atyának se szólítsatok senkit
a földön, mert egy a ti Atyátok,
a mennyei.”( Mt 23,10), de
mivel Magyarországon ez bevett szokás, jobb mint a „plébános úr”, mert nem az uralkodás a feladatom, hanem a szolgálat. Nagyon tetszik az erdélyi
„pap bácsi” megszólítás, de azt,
ha jól tudom keresztnév nélkül
használják, tehát nem mondanak „István pap bácsit”. Jó lenne, ha az emberek éreznék rajtam keresztül az Atya szeretetét
és akkor, mint az atyai szeretet
képviselője hívhatnának így.
– Húsz éve szolgál a gutorföldi plébánián és a hozzá tartozó településeken. Hogyan tekint vissza erre a két évtizedre?
– Az első érzésem a hála.
Megköszönöm a Jóistennek,
hogy megismerhettem azokat
az embereket, akiket nekem

adott és hogy velük együtt hallgathattuk Isten igéjét, ünnepelhettünk együtt a liturgiákon,
játszhattunk közösen a hittantáborokban és imádkozhattunk
otthonaikban azokkal a hívekkel, akik egészségi állapotuk
miatt már nem tudnak eljönni a
templomba. Megköszönöm a
megkeresztelt gyerekeket, az
elsőáldozókat, a bérmálkozókat, a házaspárokat, akik az én
közreműködésemmel szolgáltatták ki egymásnak a házasság
szentségét Isten oltára előtt. De
megköszönöm a Jóistennek a
gyónásokat és a szentmiséken
való áldozásokat is. A második
érzésem a csodálkozás. Úgy
tűnik, mintha ez a 20 év egyetlen nagy pillanat lenne, valami
olyasmi, mint az örökkévalóság, ahol nincs idő, minden
az örök jelen boldogsága.
– Gondolom voltak nehézségek is.
– Igen és vannak is (mosolyog), az egyik az állandó
küzdelem önmagammal, hiszen
hajlok arra, hogy a dolgok
könnyebbik oldalát keressem,
pedig eredmények mindig csak
az erőfeszítések mögött vannak. Gyakran úgy tűnik, mintha
a dolgok maguktól fejlődnének

körülöttem, ennek oka az is,
hogy nagyon jó segítőim vannak, akikkel közösen fókuszálhatunk a közösség szolgálatában fontos teendőkre. De
nehézséget jelent a társadalom
gyors változása is. Régebben,
ha valaki meg akarta tudni mi
fontos történt a világban, elment szentmisére. Mára megszűnt az egyházfigyelem monopóliuma. Az emberek figyelméért nagyon sokan versenyeznek, hiszen akire figyelünk, az
el tud adni nekünk akár egy
terméket, szolgáltatást, akár
egy eszmét, de bármit is ad el,
abból profitál, a profit egy részét pedig újabb figyelem
megszerzésre fordíthatja. A
kommunizmus ideje alatt az
ellenzékiség megnyilvánulása
volt a misére járás. Ma már
azért senki nem jár misére.
Gyakorlatilag ma egy plébános
multinacionális cégekkel versenyez az emberek figyelméért.
– Mik a jövőre vonatkozó
tervei?
– Szerintem közeleg a „Nagy
ébredés”. Amikor az emberek
ráébrednek arra, hogy sem egyéni, sem közösségi életünkben
nem tudják elérni a céljaikat az
Atya életünkben jelenlévő, cselekvő szeretete nélkül, akihez
Jézus Krisztus által jutunk el a
Szentlélekben. A tervem, hogy
amikor ez bekövetkezik, mutassam a helyes irányt azoknak,
akik hozzám fordulnak.
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A hívek által készített ünnepi
tortával.

– Ezt a „Nagy ébredés”-t
félelmetes jelenségek előzik
majd meg, mint az apokalipszist?
– Én azt gondolom, elég
sok aggódásra okot adó dolog
történik a világban, nem hinném, hogy ezt fokozni kellene.
Megint csak a figyelemre térnék vissza. Szerintem a helyes
hozzáállás, hogy elkezdjük reménnyel figyelni, mit tesz
értünk Isten, miközben mi emberek egymás ellen cselekszünk. Ennek egy magasabb
foka, ha azt kezdjük el figyelni,
nekünk mit kellene tennünk,
hogy Isten rajtunk keresztül
cselekedjen. Ez nekem mindennapi feladatom és ehhez kérem
további szolgálatomra a Jóisten
áldását.
Gellén Szilárd

Öt évet fiatalodtak a tófeji Örök Tinik

2017-es indulásuk óta töretlenül színesítik a helyi közösségi
életet, s a település jó hírét is sokfelé öregbítették már a tófeji
hölgyek. Ötéves évfordulójuk alkalmából nagy ünnepséget csaptak, s szívesen láttak minden csatlakozni vágyót.
Soós Lászlóné, a csapat vezetője a kezdetekről elmondta,
Mátay Károlyné bíztatására 2017 márciusában indították útjára

közös munkájukat, közel harminc taggal. Az agilis, ötletekben
gazdag csapat a kezdetektől fogva derekasan kiveszi részét a helyi
rendezvények lebonyolításából, illetve saját programokkal is rendszeresen jelentkeznek. Kulináris tudásuk révén a Nagykanizsán
hagyományos fánkfesztiválon ötször zsebelték be az első helyezést és a fesztiváldíjat is. Lángosuk akár rekord mennyiségben
is azonnal elfogy, s híre messze átlépte már a megye határait.
Karitatív célokat rendszeresen támogatnak, illetve rendszeres
meghívottai környékbeli rendezvényeknek.
Idén márciusban a húsz tagot számláló baráti kör hajnalig tartó
mulatsággal ünnepelte a sikerekben hátrahagyott időszakot. A társulat hét tagja saját csapatuk, és a meghívott vendégek számára is
meglepetéssel készült, egy humoros színpadi jelenet formájában.
A produkció sikeresen megalapozta az emelt hangulatot, majd
jöhetett a közös szülinapi torta, s a hajnalig tartó bál.
Horváth Zoltán, a település polgármestere a rendezvényen
köszönetét fejezte ki az odaadó ténykedésért és további sikereket
kívánt a hölgykoszorúnak.
A csapat vezetője a közös terveket illetően elmondta, céljuk a
megszokott odaadással támogatni a helyi közösségi életet, illetve
eleget téve a megannyi meghívásnak, gyarapítani a közös élményeket.
Gellén Szilárd
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Felújították az Ilona kápolnát
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán az
Ilona kápolna felújítására Szalai
Attila atyáék 15 millió forintot
nyertek, amiből 2019-ben a legszükségesebbeket, az állagmegóváshoz nélkülözhetetlen munkákat végezték el. A most elnyert,
szintén 15 millió forintos állami
támogatás segítségével a templom falazatát kívül és belül vakolták, festették, utólagos szige-

telést építettek be az alulról felszivárgó vizesedés ellen.
A megáldás során Vigh László országgyűlési képviselő hangsúlyozta: fontos az épített örökség megóvása, folyamatos gondozása, mert így őrizhető meg
a következő generációk számára, és a templom nemcsak a hívők, de az egész közösség számára érték. Stróber László apátplébános megáldotta az épüle-

Szépkorú köszöntése
Köszöntöttük a 90 éves Palkó
Józsefné, Lídia nénit születésnapja alkalmából. Ugyan fia lakik
a településen, de a helyszínen jobb
lehetőség nyílt a szép számú családdal való együtt ünneplésre, és
az ünnepelt is szívesen vesz részt
településünk programjain.
Lídia néninek 2 gyermeke,
6 unokája, és 5 dédunokája van,

akik nagy szeretettel veszik körül a vidámságban és élettörténetekben gazdag beszélgetésekre mindmáig nyitott ünnepeltet.
Ezúton is kívánunk még
egészségben eltöltött, örömökben, sokasodó unokákban gazdag életet.
S.L.

Nemcsak a hívők, hanem az egész közösség számára érték.

tet, majd az éppen aktuális ünnep, a „keresztény nőnap”, Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának szerepét, történetét, és a jövő számára történő tanulságait
kiemelve celebrálta a szentmisét a szép számú egybegyűlt
előtt.

Az ünnepet agapé zárta,
ahol a hívek által felajánlott
étel-ital elfogyasztásával zárult
az esemény egy gyönyörű naplemente kíséretében.
Az Ilona kápolna Teskánd
és Dobronhegy között, a bödei
elágazástól nem messze található.

A teskándi iskola elismerése

Balról: Palkóné Hosszú Katalin, Palkó Tibor, Horváth Istvánné
Palkó Ágnes. Palkó Józsefné, Sipos László, Bencze Ildikó
jegyző.

„Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” megtisztelő címmel
jutalmazta az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Teskándi Csukás István Általános
Iskolát, ezzel a 100. oktatási intézmény lett, amely elnyerte ezt
az elismerést a 2016-os kiírás óta.
A címet Keszthelyi Nikoletta,
fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár asszony adta
át, aki köszönetet mondott az
iskola pedagógusainak a fogyasztóvédelmi oktatásban végzett
elhivatott munkájukért.

Az iskola többek között az
internetes vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokra, pénzügyi tudatosságra, fenntartható
fogyasztásra, fogyasztóbarát vállalkozói szemléletre tanítja a
gyerekeket.
A rendezvényt a diákok verssel, énekkel, fuvolás előadással
és néptánccal színesítették. Az
ünnepségen beszédet mondott
még Mándli Péter intézményvezető és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos is.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Balról Vigh László, Keszthelyi Nikoletta, Mándli Péter és Sipos
László, Teskánd polgármestere.
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* Múltidézés Flam rajzaival Húsvéti díszben Hottó
Értékrend...

– Tulajdonképpen bejönne nekem a Krisztián, ha a három
nyavalyás diplomája helyett lenne neki egy ócska verdája,
vagy egy sufnija a Balcsiparton.
(2015.06.18.)

Ünnepi díszbe öltöztették a
falut Hottón. Húsvétra készülve
helyeztek el díszeket a település asszonyai – Hartmann

Lászlóné, Simon Gyuláné,
Molnár Sándorné és Halász
Istvánné – a falu temploma
előtt.

Az életnek tanulunk...

– Megmondtam a faternak, ha egy robogónál is alább gondolja az érettségim jutalmazását, úgy meg fogok bukni, mint
Rottenbiller!...
(2015.06.18.)

Fesztiválos idők

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

– Asszony, úgy látom, hogy a fesztiválos kajákat tartod napirenden: dödölle, prósza... Azt hallottam, hogy hamarosan
csülkös pacal fesztivál lesz...
(2015.06.18.)

* 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.

2022. április
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Adománygyűjtés Petrikeresztúron Harminc fát ültettek
A menekülteket segítik
Petrikeresztúr Község Önkormányzata tárgyi adománygyűjtést szervezett a település
kultúrházában az ukrajnai menekültek számára. Borvári Lili
polgármester elmondta, hogy
rendkívül sok adomány érkezett, mind tartós élelmiszerek,
tisztálkodószerek, babaápolási
kellékek és takarók, törölközők, ruhák. Nagyon megható
volt látni, ahogy napról napra
telt a kultúrház étkezője, gyűltek a dobozok a zsákok –
mondta a polgármester asszony

Sok adomány érkezett.

– A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a hazánkba érkező menekülteket segítjük az
adományokkal. A Keresztúr
Nevű Települések Szövetség
tagja Petrikeresztúr, a szövetséggel közösen, egymillió forint értékű adományt biztosítottak a szövetségi tagnak,
Tisztakeresztúrnak, mely település Ukrajnában található.
Az önkormányzat gyűjtéséhez rendkívül sok helyi lakos, család csatlakozott, de a
környékbeli településekről is
érkeztek magánadományok és a
Gellénházi Nők Egyesülete is
gyűjtést rendezett, melyen beérkezett tárgyi adományok elosztását szintén Petrikeresztúr
Község Önkormányzata vállalta fel.
Az adományok eljuttatása
folyamatos. Eddig Csörnyefölde községben élő menekült
ukrán családok és Zalaegerszegre érkezett családok, gyerekek részesültek az adományokból.
Az adományok eljuttatásáról az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a helyi lakosságot a közösségi oldalán.

Gömbjuharfákat ültettek.

Petrikeresztúr Község Önkormányzata 2021. év nyarán,
az Országfásítás program keretében nyert 30 darab gömbjuharfát. Az önkormányzat korábban kitűzött célja, hogy a
minden utca fákkal, bokrokkal
díszített zöldterület legyen.
Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy Szalay Cecília
kertész tervei alapján ültették el
korábbi években az összes utcában a díszfákat. A polgármester asszony és a képviselő-tes-

tület, célja, hogy minél zöldebb, esztétikusabb legyen a település, ahol minden évszakban
változatos látvány fogadja a
helyi lakosságot és az idelátogatókat.
2022. április másodikán harminc fát ültettek fasorba a
Kossuth utca páros oldalára. Az
ültetést közösségi munkában
végezték, bíznak benne, hogy a
gondozásban, elsősorban az öntözésben, a lakosság is aktívan
részt vállal majd.
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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

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-Zala

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.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tovább fiatalodik az autóbusz-park a megyeszékhelyen
Tizenegy elektromos jármű érkezik Zalaegerszegre
2020-ban 800 millió forintos ráfordítással 6 új csuklós
Mercedes buszt vásárolt Zalaegerszegre az állami Volánbusz
Zrt., melynek köszönhetően
15,25-ről 11,83-ra csökkent az
autóbusz állományunk átlagéletkora.
A klímavédelmi elképzeléseknek megfelelően a Volánbusz Zrt. 2022-ben 11 új elektromos szóló (nem csuklós)
buszt szerez be a szükséges töltőkapacitás kiépítésével együtt.
A helyi autóbusz állomány
átlagéletkora ezzel 7,7 évre
csökken.
Időközben elkezdődött az
egyeztetés a vasútállomás és az
autóbusz állomás felújításának
előkészítéséről és tervezéséről
is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Volánbusz
Zrt.-vel és a MÁV-al, hiszen a
NIF Zrt. 600 millió forintos
kormányzati támogatásban részesült a zalaegerszegi két
érintett állomás felújításának
előkészítésére és tervezésére. A
munkálatok 2023-ban indulhatnak el.
Az állami Volánbusz Zrt.
összesen 60 elektromos autóbuszt vásárolt hat megyeszékhelyre, ebből 11 kerül Zalaegerszegre (BYD Europe B.V.
BYD K9UD típusúak). A szerződést Zalaegerszegen, a Zala
ZONE Járműipari Tesztpálya
fogadóépületében írták alá április elsején. Jelen volt dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Steiner
Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,
Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa Zala
megyei kormánymegbízott, dr.

Az egyeztetés résztvevői.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt.
elnök-vezérigazgatója, valamint
a gyártók képviselői.
A szóló kivitelű, alacsony
padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok
üléselrendezéstől függően 30
ülő és 45 álló utas egyidejű
szállítására alkalmasak, egy
feltöltéssel – az időjárási körülményektől, útviszonyoktól
függően – akár közel 300 kilométert is képesek megtenni. A
légkondicionált járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel,
felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítő kamerarendszerrel, valamint USB-töltővel biztosítják
az utasok színvonalas és biztonságos kiszolgálását. A 60
busz beszerzésének összértéke
8,59 milliárd forint.
– Zalaegerszegen – akárcsak a legtöbb magyar városban – az állami vállalat, a Volánbusz Zrt. működteti a helyi
tömegközlekedést – mondta
Balaicz Zoltán polgármester. –
A zalai megyeszékhelyen összesen 35 autóbusz végzi a szolgáltatást. Míg a 26 ezer zalaegerszegi családra 1998-ban még
csak 16 ezer gépjármű jutott
(tehát 10 ezer családnak autója
sem volt és ők mind buszon
utaztak), addig 2020-ban már
35 ezer gépjármű volt a
városban (tehát van több ezer
család, ahol két autó is van).
Ennek következtében radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybe vevők aránya. A nyugdíjasok ingyen, a
diákok pedig kedvezményesen
utaznak. A koronavírus világ-

Tizenegy elektromos autóbusz érkezik Zalaegerszegre.

járvány miatt még kevesebben
utaztak az elmúlt két évben
tömegközlekedési eszközökkel.
A Volánbusz Zrt. bevétele csak
félig fedezi a szolgáltatás egész
éves költségét. A veszteséget az
önkormányzat finanszírozza, ez
10-15 évvel ezelőtt 125 millió Ft
volt, 2020-ban már 509 millió Ft
(a Volánbusz Zrt. a teljes helyi
tömegközlekedést 996 millió
Ft-ból működtette, ennek fedezete 487 millió Ft saját bevétel
volt, a maradék 509 millió Ft-ot
pedig az önkormányzat tette
hozzá – ez a teljes éves 4 milliárdos iparűzési adóbevételünk
12,7 százaléka, ennyi a tömegközlekedés biztosítására megy

el) – tájékoztatott Balaicz Zoltán, majd így folytatta: – Bízunk benne, hogy a következő
években újabb autóbuszokat is
beállít majd a Volánbusz Zrt. a
helyi tömegközlekedésbe, hiszen városunk önkormányzata
igen jelentős, sőt, évente növekvő anyagi terhet vállal magára a helyi tömegközlekedés
veszteségének finanszírozásával, ezért cserébe jogos elvárás
a járműpark modernizálása. Ezt
megérdemli Zalaegerszeg és
megérdemlik a helyi tömegközlekedést igénybe vevő zalaegerszegi és a városban munkát
vállaló vagy tanuló környékbeli
polgárok is!

2022. április
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:
Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Lenti
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Újabb kiállítás a Kincsesházban
2021 júliusában nyílt meg a
nagylengyeli Kis Göcseji Kincsesház. Az egykori zárda épülete elsőként a helyi és a göcseji értékeket bemutató tárlatnak, valamint a premontrei
rend történetének 900 éves
évfordulója alkalmából szervezett vándorkiállításnak adott
helyet. Az egykori zárdának,
kápolnának, elemi iskolának,
nővér, illetve később pedagógus lakásoknak fenntartott
épületegyüttest többszöri tulajdonosváltás után 2019-ben
vásárolta meg az önkormányzat, s pályázati forrás révén
elkezdődött a felújítása. Elsőként a Kis Göcseji Kincsesház
nyílt meg és a nyári tárlatot

azóta már egy vadászati témájú
kiállítás is követte. A jelenlegi
elképzelések szerint az önkormányzat április és október között tervezi „kincsekkel” megtölteni a házat. A következő
időszaki tárlat a húsvéti és
pünkösdi ünnepkörhöz, illetve
átfogóan a tavaszhoz kapcsolódó anyagot mutat be.
A Kincsesház új kiállítása
április 11-től várja az érdeklődőket, akik a magyar költészet napjának apropóján irodalmi anyagokkal is találkozhatnak.
A kiállítótér előzetes bejelentkezés alapján látogatható, további
információ: www.nagylengyel.hu
-NL-

Pillanatkép a júliusi megnyitóról.

Ünnepi megemlékezés Teskándon
Megemlékeztünk március
15-ről a napján, egy emlékműsor keretében a Kemenceházban. A megemlékezést a
Himnusz eléneklésével kezdtük, majd Bogár István alpolgármester mondott köszöntőt, melyben rámutatott az
1848-as események és napjaink kapcsolatára, tanulságaira.
Ezt követően a meghívott
vendégeink, Hóbor József történész, és Vajda László elemezték a szabadságharc ese-

ményeit, kiemelt figyelmet fordítva a szabadságharc és forradalom zalai eseményeire,
fejleményeire. Kiemelték Deák
Ferenc szerepét, és működését.
A vetítéssel egybekötött megemlékezést Magyarország története című sorozat ide vonatkozó részének megtekintésével, majd a Szózat eléneklésével zártuk.
Ezután kötetlen beszélgetés
keretében kaphattak kérdéseikre választ az érdeklődők.
S.L.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

