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2012. szeptember 23-án
szombathelyi

megyéspüspök személyesen
szolgáltatta ki (képünkön) a
keresztény nagykorúság szent-
ségét 21 fiatalnak a

. A gutor-
földi plébánián két éve volt
bérmálás, most is valamennyi
ide tartozó településrõl voltak
fiúk és lányok, akiket a megyés
fõpásztor bérmált meg a dél-
után 3 órakor kezdõdött szent-
mise keretében.

dr.
Veres András

tófeji Szent
Család templomban

Bérmálás Tófejen

A zsúfolásig megtelt temp-
lomban a bérmaszülõk, hozzá-
tartozók és a keresztény közös-
ség együtt ünnepelt a fiatalok-
kal. Dr. Veres András és

helyi plébános is buzdí-
totta a megbérmált fiatalokat
arra, hogy a szentség kiszolgál-
tatásakor tett ünnepélyes ígére-
tüket vegyék komolyan, a Szent-
lélekkel megerõsödve legyenek
mindig hûséges keresztények.

hitoktató

Bognár
István

Gál Lászlóné

Népi kultúránk egyik leg-
nagyobb kincsei a népdalok,
amelyek az élet napi ritmusá-
ból, ünnepeibõl, szokásaiból
merítve öröklõdnek nemze-
dékrõl nemzedékre. Ezeket az
értékeket hivatott középpont-
ba állítani az immár hagyo-

„Szép Zalában születtem…”
Népdalosok bemutatója és megmérettetése Gellénházán

mánnyá vált
KÓTA (Magyar Kó-

rusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége) minõ-
sítéssel egybekötött népdal
szakági bemutató, melynek
idén ismét adott
otthont.

Zalai Mûvészeti
Fesztivál

Gellénháza

– Minden esztendõben le-
hetõséget adunk az egyéni és
csoportos jelentkezõknek, hogy
ily módon mérettessenek meg.
A KÓTA keretein és szabály-
zatán belül térségi és országos
szint elérése lehetséges. Aki
egyik éven megszerezte a tér-
ségi szintet, annak a következõ
évben lehetõsége nyílik a bi-
zonyításra, hogy az országosat
is magáénak mondhassa. A
megszerzett minõsítések két
évig érvényesek. Természete-
sen az, aki például ezüst minõ-
sítést kap, a következõ eszten-
dõben megrendezett szakági
bemutatón javíthat az elért
eredményen és elérheti az
arany minõsítést is. A kiválasz-

tott népdalok jóváhagyását kö-
vetõen kezdõdhet el igazán a
felkészülés ideje, majd a bemu-
tatkozás, amely ismét Gellénhá-
zán történik, ahol minden fel-
tétel adott e rendezvény lebo-
nyolítására, amit a szervezõk
nevében köszönök – kaptuk a
tájékoztatást

, a
igazgatójától.

A gellénházi faluház nagy-
terme mindeközben megtelt a
fõként népviseletbe öltözött
fellépõkkel, hogy megkezdõd-
jék az értékteremtõ találkozó
gazdag programja.

– Zala és Mura-vidékrõl
is érkeztek népdalosok, akik

Konczér Katalin-
tól Zala Megyei Közmûve-
lõdési Intézmény

A pókaszepetki Mákvirág Citerazenekar nagyszerû hangulatot
varázsolt a terembe.
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A hûvös hajnalok jelzik,
hogy eljött a betakarítás ideje,
kertekben és mezõkön, szõlõ-
hegyeken egyaránt. Az õszi
munkálatok egyik népies szo-
kásokra épülõ kedves mozza-
nata a szüreti felvonulás,
amely feléleszti a múlt emlé-
keit és ápolja annak értékeit a
jelenkor számára. Szeptember
utolsó szombat délutánján

mindez a jókedv és a
lelkes készülõdés jegyében zaj-
lott. A község közösségi házá-
nak udvarán sorra gyülekeztek
a színes sallangokkal, faleve-
lekkel, a természet színeivel
feldíszített szekerek és sok-sok
nótázó, viccelõdõ, fiatal és
idõsebb helybeli.

Tó-
fejen

„Eljött az ideje a szüreti mulatságnak…”
Párta, kiscsikó és karikás ostor Tófejen

Dalolva és a karikás ostor hangjának kíséretében elindult a
menet.

– Örömmel mondhatom,
hogy évrõl-évre egyre többen
vesznek részt a szüreti felvonu-
lásunkon. Ami újdonságnak
számít idén, az az ünneplõk
korában keresendõ, hiszen
nagyrészt 18-20 évesek vannak
itt velünk, akik részben a helyi
sportélet szereplõi, így most
erre a programra is boldogan
jöttek. Õk a falu egyéb ünne-
peinek is aktív részesei – ér-
tesültünk ,
aki a falu kulturális életéért
felelõs.

A mulatozó, jókedvû sereg
útjára indult Tófej utcáin. A
lovaskocsik utasai közt lányok,
fiúk jelmezben, volt, aki kalap-
pal a fején, vagy tollal rajzolt

Lakatos Györgytõl

bajusszal ült fel a felvonulók
közé. A kislányok fején nem-
zeti színû párta, a nagyob-
bacskákon többek közt nép-
viseleti ruha, és az asszonyok
fején kendõ tette színessé,
mókássá a vigadozó társasá-
got. A kocsik elé kötött lovakat
kiscsikó kísérte, valamint egy
lóhátas, kalapos fiú vágtá-
zása is emlékezetessé tette a
menetet.

– Minden utcát érint a fel-
vonulásunk, zene és tánc kí-
séretében, közben megállunk,
beszédet mondunk és táncra
perdülünk, bevonva a falube-
lieket is a szüreti mulatozásba.
A menetben részt vesznek az
iskola pedagógusai, az óvónõk
és a népdalosok is – folytatta a
kisbírói szerepet is betöltõ La-
katos György, aki ily módon
szólt a bámészkodó falubeliek-
hez: „Eljött az ideje a szüreti
mulatságnak / Itt mulat a falu
apraja és nagyja / Búját és bá-
natát mindenki otthon hagyja!
/ Bor folyik a csapból, ihatja, ki
bírja / Részegségért ki-ki csak
magát okolhatja…”

A kocsikról és a gondosan
felékesített traktorról nótázó
asszonyok hangja szállt, a csi-
kós ruhát öltött fiú karikás
ostora hangosan szólt, ame-
lyek mind-mind elõcsalták a
kicsiket és nagyokat a tófeji
portákról, akik pogácsával, in-

nivalóval kínálták meg a szü-
retet ünneplõket.

– Nagyon jó itt lenni, ez
egy közösségformáló rendez-
vény, ezért jöttünk el az egész
családdal-hallottuk a jelmezbe
öltözött .

A kisbíró folytatta a falu
népéhez szánt mondandóját:
„Kisbíró mostan a híreket do-
bolja / Hogyan és mi történt
versbe szedve mondja! / Idén a
legények igen gyengék vótak /
A helyi lányok körül keveset
forogtak! Elsorvad a falu, nem
lesz ez így jó…”

Mindeközben kislányok és
fiúk, felnõttek társaságában kör-
táncot roptak, jelezve, hogy az
õsz ünnepe kortól és nemtõl
függetlenül minden falubelit
megérint. A hangulat emelése
érdekében elõkerültek az üdí-
tõ italok a gyerekek számára,
míg a felnõttek zsebébõl egy-
egy boros üveg, amely az idei
termés levét rejtette magában.

A szépen gondozott község
utcáit végig járva a vigadozó,
mulatozó sereg karavánja a
szomszéd községet,
is meglátogatva tért vissza az
esti órákban a tófeji közösségi
házba, ahol a hosszú út fára-
dalmait kipihenve étel, ital, kö-
tetlen beszélgetés, nótázás zár-
ta e kedves népszokás felele-
venítését.

Molnár Gábornétól

Baktüttöst

Török Irén

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Megszûnik a „kopogtató”

– Újabb csapás, Drumikám! Megint elesünk egy ciklikus
pénzügyi forrásunktól. Nem lehet elpasszolni majd a
céduláinkat!
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Az akció részleteit a 11. oldalon találja!

Az idei népdalköri megmérettetés elsõ fellépõi a színpadon.

választott dalaikat hozták el ide
ma, összesen 22 fellépõ, 250
fõ. A produkciókat a KÓTA ál-
tal kiválasztott zsûritagok fog-
ják értékelni, így
népzenész, népzenekutató, a
KÓTA társelnöke,

citerás, népdalénekes,
elõadómûvész, népzene tanár
és zalai szár-
mazású népzenész, a népmû-
vészet ifjú mestere, a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Egyetem
tanára – folytatta Konczér
Katalin.

A
támogatásával és a Zala Megyei
Közmûvelõdési Intézmény ren-
dezésében történõ kulturális ese-
ményt a

igaz-
gatójának,
köszöntõ szavai nyitották meg.

Beszédében érintette a gel-
lénházi tanintézményekben tör-
ténõ népzenei és néptánc ok-
tatást. Ezt követõen a rangos
rendezvényt üdvözölte a köz-
ség polgármestere,

is, aki említést tett többek
közt a faluban húsz éve mû-
ködõ sikeres

, majd reményét fe-
jezte ki, hogy az ez alkalommal
felcsendülõ szép dalok mo-
solyt és reményt fakasztanak
az arcokra.

Birinyi József

Berta Ale-
xandra

Horváth Károly

Nemzeti Kulturális Alap

dr. Papp Simon Álta-
lános Mûvelõdési Központ

Horváth Lászlónak

Farkas Im-
réné

Vajda József Nép-
dalkörrõl

A szervezõk részérõl Kon-
czér Katalin kiemelte e nap
jelentõségét, hangsúlyozva kö-
szönetét a házigazda telepü-
lésnek, hogy ismét teret és ott-
hont adott az értékes fesztivál-
nak. Az igazgatónõ kezdemé-
nyezésére egyperces néma fel-
állással adóztak a közelmúlt-
ban elhunyt em-
lékének, aki a

vezetõje volt.

közmûvelõdési szakreferens
bemutatta a tisztelt zsûrit,
majd a felvezetõ szavakat
követõen a népdaloké és azok
elõadóié lett a fõszerep.

Pápai János
Csatári Pávakör

Egyesület Török
Károlyné Miszori Mariann

„Mindenik embernek a lel-
kében dal van…” hirdette a
színpadi díszlet, amelynek elõ-
terében megkezdõdött a meg-
mérettetés. Ily módon bemu-
tatta dalos összeállítását a lisz-
lói Viola Népdalkör, a német-
falusi Egyed Józsefné, aki
Horváth Károly és Vajda József
gyûjtésébõl származó párosító
dalokat adta elõ szépen csen-
gõ hangján. Népviseletbe öl-
tözött vidám társaság alkotta
Mákvirág Citerazenekar Póka-
szepetkrõl érkezett, tagjai a
hangszerek kíséretében hol
vidám, hol bús dalokra fakad-
tak : „Sej a Csertának, mindkét

ága befagyott” és a „Szép Za-
lában születtem” címû dalok
elõadásával. Eljött a megmé-
rettetésre a pókaszepetki Vad-
körtefa Énekkar, a szepetneki
Veseli Zbor (Vidám kórus), a
botfai Válicka Citerazenekar,
valamint a pakodi Margaréta
Dalkör és a Hévízi Tiszta For-
rás Dalkör. Lendváról, Völgyi-
faluból a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Egyesület Népdalköre
jött el, majd színpadra lépett a
Besenyõ 2000 években Alapít-
vány Szivárvány Dalköre, a Za-
laegerszegi Honvéd Klub Ének-
kara, a szintén megyeszékhelyi
Õszirózsa Nyugdíjas Klub Dal-
köre, a letenyei Mákvirág Nép-
dalkör és a Kiskanizsai Polgári
Olvasókör Árvácska Dalkör.
Fityeházáról a Hagyományos
Népdalkör, Alibánfáról a Lila
Akác Dalkör, valamint a Lak-
hegyi Daloskör mutatta be
tudását. Gál Emese és Ertl
Zsófia Gyenesdiást képvisel-
ve adták elõ dalcsokraikat. A
búcsúszentlászlói Szabóné Is-
tenes Melinda, a cserszegto-
maji Lénárd Gábor, a hévízi
Lajkó Ivett és a novai Gubi-
necz Ákos is elhozta kedvenc
dalait, nótáit.

A délutánba nyúló kultu-
rális rendezvény az izgalmak
és csodás dalok elõadásának
együttes átélésével, a minõsí-
téseket meghatározó zsûri ér-
tékelésével, baráti találkozá-
sok, tapasztalatok, ismeretek
megszerzésével zárult idén
Gellénházán, a népdalos talál-
kozón.

Török Irén

„Szép Zalában születtem…”
Népdalosok bemutatója és megmérettetése Gellénházán



4 2012. szeptemberKözép-Zala

Az elmúlt évek-
hez hasonlóan

tartotta
ünnepi közgyûlé-
sét a

. A
két éve felavatott

szep-
tember 8-án az

és a
csoportjá-

nak énekével kez-
dõdött az ünnep-

Za-
laváron

Zala Megyei
Önkormányzat

Millenniumi Em-
lékmûben

Öveges József ÁMK
Katicák Vad-
körtefa

ség. , a
elnöke kö-

szöntötte az egybegyûlteket,
beszédében megemlékezett a
megye nagyjáról, az épületet
tervezõ ,
akinek munkásságát két éve
díszpolgári címmel ismerték
el. „Csak a munka fejti ki, csak
az tartja fel a testnek és lé-
leknek erejét, csak munka tesz
hasznossá magunk és polgár-
társainkra nézve” – idézett a
haza bölcsétõl,

, akinek szavait útmutatásul
állította a jelenlévõk elé. Be-
szédében kiemelte az önkor-
mányzatok fontosságát, ame-
lyeknek az aprófalvas Zalában
az átalakult állami és közigaz-
gatási rendszerben is minden-
ütt van létjogosultsága. A já-
rások kisebb városai közpon-
tilag erõsödhetnek, a közpon-
tosítás célja, hogy az ügyinté-
zés közelebb, „járásnyira” ke-
rüljön az emberekhez. A me-
gyei önkormányzat szerepe
megváltozott, intézményátadá-
sok történtek, de a kisebb hi-
vatal pénzügyi tartozások nél-
kül és a megye életét továbbra
is befolyásolva mûködik tovább.

Manninger Jenõ Zala
Megyei Közgyûlés

Makovecz Imrérõl

Deák Ferenc-
tõl

– A fejlett nyugat-dunántúli
régió részeként jelentõs a le-
maradás a másik két megyéhez
képest, így komoly munka vár
ránk megyei gazdaságfejlesz-
tésben. Fontos lehetõséget rej-
tenek Zala kedvezõ turisztikai
adottságai, ezek kihasználásá-
ban városaink élen járnak.
2014-2020 között az uniós for-
rások hatékony lehívása, me-
gyei gazdaságfejlesztési terv ki-
dolgozása a cél. Az egészségtu-
rizmus fontos húzóágazat, az
ipari tengelyre épülhet a felsõ-

oktatási szakképzés, támogat-
juk a vidékfejlesztés falumeg-
tartó tényezõit is. Horvátor-
szág uniós tagsága új lehetõsé-
geket nyújt, a letenyei logisz-
tikai központ átadása bizako-
dásra ad okot. Rengeteg mun-
ka vár ránk, melyben a me-
gyében élõ emberek tudására,
munkájára, képzettségére, em-
beri kvalitására tudunk tá-
maszkodni. A mai ünnepségen
köszöntjük azokat az embere-
ket, akik példamutató tevé-
kenységükkel, munkájukkal elér-

ték, hogy az elmúlt években kü-
lönös figyelem irányuljon rá-
juk – összegzett Manninger Jenõ.

A közgyûlés elnöke ezt kö-
vetõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyúj-
tók elismerését. Idén

fogorvos, hosz-
szútávfutó kapta a

kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettségé-
vel, hosszútávfutásban elért ha-
zai és nemzetközi szintû kima-
gasló eredményeivel, valamint
a sportágban végzett kiváló tel-
jesítményével járult hozzá a me-
gye jó hírének növeléséhez.

Az eseményt
, valamint

és
mûsora tette ünnepélyessé.

dr. Lu-
bics Szilvia

Zala Megye
Díszpolgára

ifj. Horváth Ká-
roly és zenekara Jan-
dovics Viktória Salamon At-
tila

Pataki Balázs

Lapunk megjelenési kör-
zetében kitüntetést kapott:

Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díj: , a
tófeji Támasz Alapszolgáltatási
Intézmény szociális gondozója

Vajda Lajos Díj:
bocföldei szobrász, a zala-

egerszegi Ady Endre Általános
Iskola és Gimnázium tanára

A kitüntetettek teljes név-
sora olvasható honlapunkon –
www.zalatajkiado.hu – az „El-
ismerték munkájukat” címmel
szereplõ cikkünkben.

Soós Lászlóné

Farkas Fe-
renc

Elismerték munkájukat
Megyenapi díjátadás Zalaváron

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937.
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala
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A nyári forró, események-
kel teli heteket követõen az
egyik õszi hangulatú hétvégén
került sor a

. A sokszínû programok
a faluház udvarán várták a fa-
lubelieket és a szomszéd telepü-
lésekrõl idelátogató vendégeket.

– Faluházunk 2000. szep-
tember 15-én került átadásra,
így minden évben ekkortájt
rendezzük meg a falunapot.
Ezekben a napokban a csalá-
dok nagy része a szüreti mun-
kákat végzi, így talán ezzel ma-
gyarázható, hogy egy kicsit ke-
vesebben jöttek el a délutáni
összejövetelre, de bízunk ab-
ban, hogy az esti kulturális mû-
sor több érdeklõdõt vonz majd
– hallottuk pol-
gármestertõl.

A faluház mögötti impo-
záns kerti pavilonban egyre
gyûltek kicsik és a nagyok,
engedve e közösségi ünnepre

nagylengyeli falu-
napra

Scheiber Ildikó

„… Ebben a percben mindenki barát”
Sokrétû alkotómunka a nagylengyeli falunapon

való felhívásnak, amely Bakay
Gergely sorait idézik: „Nincse-
nek határok, elmosódik a táj,
Ebben a percben mindenki ba-
rát, A zene összefolyik a szikrá-
zó éggel, Lelkem pedig szá-
guld a kihaló fénnyel.”

– A Nagylengyelért Közala-
pítvány pályázatot nyert, „Fia-
talok lendületben” címmel,
amelynek keretében tudjuk a
mai kézmûves foglalkozást meg-
rendezni. Ami újdonságnak szá-
mít, az a homokkép készítés,
amely láthatóan érdekli a gye-
rekeket és felnõtteket egya-
ránt. Felhívással fordultunk a
helyiekhez, hogy lehet jelent-
kezni az immár hagyomá-
nyossá vált fõzõversenyre,
amelybe idén öt csapat neve-
zett be. Kérésünk az volt, hogy
hús, kolbász és burgonya fel-
használásával készüljenek az
ételek, de azt, hogy milyen
formában használják fel az

alapanyagokat, azt mindenki
szabadon dönthette el – tudtuk
meg , a telepü-
lés mûvelõdésszervezõjétõl.

A zsûri döntése alapján a

alkotta
Nagylengyeli Polgárõr Egye-
sület csapatának sertés-marha
pörköltje bizonyult a legfino-
mabbnak.

A gyerekek számára tram-
bulin, vattacukor és játszótér,
míg a nagyobbaknak és a fel-
nõtteknek képzõ-
mûvész csodás színeket felvo-
nultató kerámia medáljai, és
„kék madarai” kínáltak kikap-
csolódást és látnivalót. A mû-
vésznõ agyagozásra várta az ér-
deklõdõket, így sok-sok kosár-
ka, ládika és egyéb tárgyak, álla-
tok lettek megformálva az ügyes
kezek által. A helyi

lakóinak
különbözõ kézmûves terméke-
it is elhozták erre az alkalomra.

– A futballpályán a megyei
bajnokság keretében kerül
majd megrendezésre a Pacsa-
Nagylengyel mérkõzés, ezt kö-
vetõen vendégül látjuk a focis-
tákat. A faluházban „egészség-
sarok” keretében szûrõvizsgá-
latra kerül sor, így vércukor–
és koleszterin–szintet, testzsír-
és vérnyomásmérést lehet
igénybe venni. Az esti kultu-
rális program a színház és a
humor jegyében fog eltelni. Itt

Hóbor Beátától

Góczán Viktória, Góczán Ni-
kolett, Szekér Norbert

Págyi Zsóka

Szent Csa-
lád Szociális Központ

lesznek a Teskándi Amatõr
Színjátszók, a nagylengyeli al-
kalmi színjátszók kabaré jele-
nettel lépnek színpadra, vala-
mint a helyi ovisok mesejáté-
kának és a kisiskolások által
elõadott színdarabnak is örül-
het a közönség. Fellép a nagy-
lengyeli Tini Girls és Szalay
Ráchel is énekelni fog, majd a
Hip-Hop Tánccsoport gazda-
gítja a produkciók sorát. Tom-
bolajegy megvásárlására is le-
hetõség van, amelyhez a fel-
ajánlásokat fõként helyi vállal-
kozóktól kaptuk, többek közt a
Farkas Pálinka Kft.-tõl és a
Nagylengyeli Pékségtõl-folytat-
ta Beáta.

Mindeközben a bajnoki
mérkõzés a vendégcsapat, Pa-
csa gyõzelmét hozta. A község
hagyományos ünnepét meglá-
togatta a

is. A mókás, kreatív,
ügyességet és képzelõerõt pró-
bára tevõ programok végezté-
vel, a település vendéglõjében,
a folytató-
dott a vigalom.

– A mai falunapi eseményt
követõen, októberben lesz te-
lepülésünkön ismét rendez-
vény, melyet a szüret jegyében
fogjuk majd megrendezni,
bállal, kosárfonással, és tök-
lámpás készítéssel – vetítette
elénk a következõ hetek ter-
veit a község kultúrfelelõse.

Zalai 76-os Motoros
Egyesület

Kerékkötõ Klubban

Török Irén

A homokkép kontúrjának megrajzolása kedvenc feladatnak bi-
zonyult.

A nyári szünet utolsó nap-
ján

játékos délutánra ke-
rült sor . Az IKSZT
nagytermében és a tornate-
remben szórakoztató, játékos
programok várták a kicsiket és
a nagyokat egyaránt. Az ügyes
fiúk és lányok gólrúgó verse-
nyen mutathatták meg tehetsé-
güket, asztalitenisz versenyen
mérhették össze tudásukat.

Közben fa-
zekas iparmûvész segítségével

Szünidõzáró- tanévkö-
szöntõ

Kisbucsán

Turbucz Hedvig

Szünidõzáró - tanévköszöntõ
Egy tartalmas rendezvény Kisbucsán

kipróbálhatták a korongozást
és az agyagozást is. (képün-
kön) Készültek a szebbnél
szebb kerámiák: vázák, mécses-
tartók, gyertyatartók, hamutá-
lak, melyek kiégetés után ter-
mészetesen készítõikhez ke-
rülnek. A

tagjai vendégül
látták a rendezvény résztvevõ-
it, gofrival és lángossal kínál-
ták a közben megéhezõ gyere-
keket. A rendezvényt este a
TRASH zenekar mûsora zárta.

Kisbucsa Községért
Közalapítvány

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Az egész azzal kezdõ-
dött, hogy tönkrement a tv
a nappaliban. Péter ezt a pil-
lanatot várta. Végre vehet
egy nagyon nagy tv-t! Fele-
sége, Nóra pedig úgy érez-
te, itt az ideje a designváltás-
nak a nappaliban. Azonban
mindenkinek más volt a
fontos, nem tudtak dönteni.
Ezért egy barátjuk ajánlásá-
ra felhívtak, hogy találkoz-
zunk, segítsek dönteni a
nappali átrendezésében.

Az elsõ 10 perc után át-
láttam a helyzetet. Nóra azt
szerette volna, hogy minél
szebb legyen, míg Péter egy
nagy tv-t és egy irodasarkot
akart magának. Olyannyira,
hogy egy pillanat alatt, kés-
hegyre menõ vita közepébe
kerültem:

– Az szerinted ott jól fog
kinézni?!

– Ezt nem gondolod ko-
molyan?!

Elõször kényelmetlenül
éreztem magam a családi vi-
tában. Aztán rájöttem, hogy
ez a helyzet azért alakult ki,
mert csak olyan megoldá-
sokban gondolkodnak, ami-
ket lakberendezési áruhá-
zakban láttak. Ez pedig a le-
hetséges megoldásoknak az
elenyészõ része.

Van egy ötletem! – szakí-
tottam félbe a vitát és felvá-
zoltam a megoldást. Nóra és
Péter meglepõdött, hogy
ezt mégiscsak össze lehet
hozni, mert arra számítot-
tak, hogy valakinek enged-
nie kell az igényeibõl.

– Hol tudjuk ezt meg-
venni?

– Ezt egyedileg kell le-
gyártani.

Egy olyan lakberendezés
tudja legyártani, amelynek
van gyártó üzeme, mint ne-
künk. Mert egyedül még ne-
künk sem megy!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Egyedül nem megy…

Szelíd sugárzás cirógatja a
Táncsics utcai ház homlok-
zatát, amikor befordulok

bácsi portájára. Az
elõszoba délre nézõ ablakának
függönye elhúzva, mint ké-
sõbb megtudom, Gyula bácsi
itt szeret leginkább olvasgatni,
napvilágnál. A közelében áll az
olvasólámpa, arra az esetre, ha
a nappali világosság elõbb bú-
csúzna, mint ahogy õ letenné a
könyvet.

A születésnapját augusztus
24-én ünneplõ Gyula bácsi
1913-ban látta meg a napvi-
lágot , s azóta is
itt éli immár 99 esztendõt
számláló életét. Feleségével,

1946-ban
„kerültek össze”, 54 esztendeig
tartó boldog házasságukból
két gyermek született. A való-
ban „szép korú” Gyula bácsi
dacolva a két „kilencessel”, na-
gyon jó fizikai állapotban van.
Kitûnõ étvággyal fogyasztja
gondoskodó családja nõtagjai-
nak paraszt gyomorba való
fõztjét, s vacsora után egy po-
hárka bort is elkóstolgat.

Jó fizikai valóján túl, szel-
lemi frissessége méginkább
meghazudtolja a lepergett év-
tizedeket. Bizonyos

nevezetû tanítókisasz-
szony tanította az elsõ betûket
Gyula bácsinak, s alighanem
egy életre elültette a hajdani

Ká-
mán Gyula

Nemeshetésen

Tuboly Karolinával

Bors Ma-
riska

Gyula bácsi 99!
Bensõséges családi ünnep Nemeshetésen

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

kisdiákban az olvasás szerete-
tét. A hat elemit végzett pa-
rasztember most éppen a No-
bel-díjas lengyel író, Henryk
Sienkiewicz Quo vadis címû
regényét ütötte fel újra, mert
valamely részletére nem emlé-
kezett egészen pontosan. Ked-
venc olvasmányai a földrajzi, il-
letve a történelmi témájú írá-
sok és a vallási tárgyú könyvek.
A tévében csak híradót néz, de
abból minden este hármat…
Fia, mosolyogva jegyzi
meg, hogy édesapja szemlélõ-
dés vagy imádkozás közben

Elemér

megesik, hogy elbóbiskol, de
az éppen olvasott könyv lapjai
órák után sem húzzák le a
szempilláit.

Nagy bánata Gyula bácsi-
nak, hogy a hallása az évek so-
rán szinte teljesen elhagyta, s
így „tolmácsra szorul”. Elemér
mondja közvetlen közelrõl hal-
lókészülékébe a beszélgetõ-
partner szavait. A beszéd vi-
szont nem fárasztja. Szépen
szabott mondatokban szól ré-
gen eltávozott emberekrõl, el-
feledett történeteket idéz fel a
tíz évtizednyi múlt ködébõl.

Augusztus 24-én összejött a
család, hogy köszöntsék a
megbecsült, gondoskodó sze-
retetnek örvendõ családfõt. A
nagy család, Nemeshetés kö-
zössége nevében

polgármester és
körjegyzõ köszön-

tötte Gyula bácsit, aki nem sze-
reti a „felhajtást” maga körül. –
Minek a 99. születésnapot ün-
nepelni? Az nem egy kerek év-
forduló – szabadkozott a kö-
szöntõk során.

Meglesz az a szép kerek év-
forduló is, Gyula bácsi! Már
csak egy évet kell aludni…

Magyar Kál-
mán Weidin-
ger Andrea

f.l.

Az ünnepelt családtagjaival és a polgármesterrel.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Ússzon! Szaunázzon!
Teskándon!

SZABADÚSZÁS

USZODABELÉPÕ:

Szaunahasználat:

Mozdulj Teskánd!

JELENTKEZZEN PROGRAMJAINKRA!
– babaúszás:

– óvodások, iskolások oktatása, edzése

– nyári úszótanfolyam, úszótábor, medence-parti
– felnõttek oktatása (senkinek nem késõ elkezdeni):

Oktatás:

Vízitorna (Aquafitness):

Szerda:

reggel: hétfõtõl - péntekig: 6.30 - 8.00
este: hétfõn és kedden: 18.00 - 20.00

szerdán: 19.00 - 20.00
pénteken: 16.00 - 20.00

Felnõtt, gyermek: 1.200 Ft/alkalom
10 alkalmas bérlet: 9.000 Ft

kombinált (infra vagy finn):
(A szív edzése, a bõr szépítése, a vérkeringés javítása, a stressz, a
fáradékonyság leküzdése!)
hétfõtõl-péntekig: 6.30 - 20.00
szauna-belépõ: 1.200 Ft/nap
10 alkalmas bérlet: 9.000 Ft

a játékos vízhez szoktatás kitûnõ alkalom a víz
megszerettetésére

A kitartó, fegyelmezett tulajdonságok elérése az úszás megtanulásá-
val, gyakorlásával válik teljessé.

1 alkalom: 1. 500 Ft/óra
10 alkalmas bérlet: 13. 000 Ft
Csoportok kedvezménnyel!
(Csoportokért igény esetén buszt küldünk.)

nem kell úszni tudni
Jobb teljesítõképesség, stresszoldó hatás, formásabb alak: segít meg-
szabadulni a felesleges kilóktól!

18.00 - 19.00
Ára 1 alkalommal: 1. 500 Ft/óra
10 alkalmas bérlet: 9. 000 Ft

Címünk: Teskánd, Rákóczi u. 22. Telefon: 92/570-084

Az uszodát minden csütörtökön 18-20 óra között ingyen láto-
gathatják a helyi lakosok!

Alkalmanként bérelhetõ a teljes medence. Ára: 10.000 Ft/óra

(lakcímkártya bemutatása szükséges)

Jelentkezni lehet egyénileg, vagy csoportosan!

A mozgás öröme, a test és lélek egészsége, a tehetség sikere!

A teskándi tanuszoda 18 m hosszú,
29-30 C fokos feszített víztükre,

75-90-140 cm mélysége

egészséges idõtöltést kínál.
A mozgásban gazdag

életmód feltételei adottak,
használja ki, éljen a lehetõséggel!

o

minden korosztály számára

Az ünnepélyes átadása
2011. szeptember 10-én volt,
ám hivatalosan november 1-jé-
tõl fogadja látogatóit a

Az elmúlt egy évet felidéz-
ve közös-
ségszervezõ elmondta, hogy
mi mindennek adott otthont a
ház. Rendeztek itt fõzõtanfo-
lyamot, kézimunkaszakkört, an-
gol nyelvoktatást, szerveztek
adventikoszorú-kötést, de volt
közmeghallgatás is, s itt tartja
összejöveteleit a helyi nõklub.
Segítettek az idõsek és a vér-
adók köszöntésének megszer-
vezésében és a karácsonyi ün-

tes-

kándi Kemence-ház.

Salamon Ferencné

Közel egy éve
– várja látogatóit a teskándi Kemence-ház

nepség lebonyolításában. Részt
vettek a falunapi feladatok
szervezésében és a szüreti fel-
vonulás megrendezésében. A
jeles ünnepekrõl sem feledkez-
tek el, s volt tojásfestés, kirán-
dulás és szalonnasütés is. Meg-
próbálkoztak a három év alatti
gyermekek részére programo-
kat szervezni, de erre még
nem volt kellõ a fogadókész-
ség. A nagyobb gyermekek
azonban szorgalmasan hasz-
nálják az internetet, idõnként
a felnõttek is igénybe veszik.

Salamon Ferencné elmond-
ta, hogy a látogatók jelenleg az
alábbi szolgáltatások közül vá-

laszthatnak: sakk, csocsó, asz-
talitenisz, internetelérés, tár-
sasjátékok (Gazdálkodj oko-
san, Monopoly, Activity), kár-
tya-játékok (magyar-kártya, fran-
cia-kártya, Uno), olvasóterem,
tv-nézési lehetõség, DVD le-
játszó, filmvetítés, Duruzsoló
minden szerdán 10.30-tól.

Mindezeken túl a ház bérel-
hetõ is különbözõ elõadások-
ra, rendezvényekre (konyhá-
val, kemencével), baráti beszél-
getésre.

Salamon Ferencné kihang-
súlyozta: - Kérjük a teskándia-

kat, hogy osszák meg velünk
ötleteiket, elképzelésüket, hogy
milyen programra jönnének el
szívesen!

Salamon Ferencné várja a teskándiak ötleteit, javaslatait.

A teskándi Kemence-ház
nyitva tartása:

Hétfõtõl - csütörtökig:
13.00 - 19.00

Péntek: 13.00 - 21.00
Szombat - vasárnap:

13.00 - 19.00
Telefon nyitva tartási
idõben: 92/737-780

Teskánd, Rákóczi u. 3.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
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Izgatottan készülõdött a fa-
lu apraja-nagyja, hogy elindul-
hassanak a hagyományos szü-
reti felvonulásra .
Már a délutáni óráktól szorgal-
masan díszítették a lovaskocsi-
kat, traktorokat, amelyekkel
végigjárták a település fõutcá-
ját az iskola udvarától egészen
a Kemencés-házig, ami a falu
nemrégiben felavatott közös-
ségi háza.

polgármes-
ter kérdésünkre elmondta: a
helyiek a szüreti felvonulást
már a 60-as évektõl folyama-
tosan megtartják minden esz-
tendõben, szeptemberben. Ez
annak ellenére fontos számuk-
ra, hogy Teskánd nem nevez-
hetõ kimondottan szõlõtermõ
vidéknek, bár a helyi gazdák
szívesen ültetnek szõlõt és
gondozzák azt. A polgármester
hozzátette még azt is, hogy év-

Teskándon

Tóth Istvánné

Fergeteges szüreti parádé Teskándon
rõl-évre egyre inkább megfi-
gyelhetõ, hogy a fiatalabb ge-
neráció is szívesen részt vesz a
szüreti felvonulás és az ahhoz
kapcsolódó programok szerve-
zésében és kivitelezésében
egyaránt.

A teskándi szüreti felvonu-
láshoz kapcsolódó programo-
kon nemcsak a helyiek mutat-
ták meg képességeiket, de a
környékbeli hagyományõrzõ
csoportok is felléptek. A kö-
zönség elõtt nagy sikerrel sze-
repelt a becsvölgyei Cserta

Néptáncegyüttes Németfalu-
ból Vadvirág Népdal-
kör nagylengyeli Tinik

Örömi
Barbara Dormán Krisztina

társa

Odonics Beáta

, a
érkezõ
és a is

számíthattak a publikum elis-
merésére. A helyi tehetségek
közül színpadra lépett

és
és .

A jó hangulatú, több száz
fõt megmozgató esemény zárá-
saként egy igazi batyus, szüreti
buliba várták a helyieket és a
vendégségbe érkezõket Tes-
kándon.

Indul a szüreti menet...

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának

!
kötelezõ

közzététele kedvezményesen

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu



92012. szeptember Közép-Zala

Hegyeket nézek, és erdõket látok,

Emberek jönnek felém, és mind jóbarátok

(Ismerõs Arcok)

Hívjuk, várjuk az ország

agarászait, agárkedvelõit

kutyatartóit és minden állatbarátot

a 2012-ik év októberének

hatodik napjára 10 órától

egy egész napos kutyafuttatásra,

lovasagarászatra, a vadászagarak

tehetségének bemutatására.

Bödébe

Az õsz eljövetele magával
hozza a szüret idejét és az ez-
zel járó teendõket, valamint a
hagyományokra épülõ kedves
szokásokat is. Ismét megélén-
külnek a szõlõhegyek és a
több napos munkákat a szüreti
mulatság gazdagítja. Így tör-
tént mindez is,
ahol a Nap sugarai gyengéb-
ben tûztek ugyan, de jókedv és
sok-sok nevetés kíséretében fi-
atalok, idõsek serege készült e
napra. A kora délutáni órákban
a település „repterén” gyüle-
keztek a felvonulók, ahol a kis
és nagy traktorok, terepjárók
feldíszítésére került sor, majd
a falu apraja és nagyja talált
magának helyet a különbözõ
jármûveken. Az elsõ kocsiban
a falu kisbírója a polgármester
asszony társaságában vezette a
vidám menetet.

– Községünkben hagyo-
mány a szüreti felvonulás.
Ilyenkor az egész falut átölelõ
utat teszünk meg, minden ut-
cát végigjárva, meg-megállva.
A lakók borral, pogácsával kí-
nálnak meg bennünket, majd
visszatérünk a mûvelõdési ház
elé és itt folytatódik tovább a
szüreti mulatság – hallottuk a
lelkes szavakat
polgármestertõl.

Hangos zeneszó közepette
útjára indult a színes, sallan-
gokkal dekorált karaván min-
den utcát, a falu körútját és
strandját is érintve, hogy Gel-
lénháza mind több lakója ré-
szesülhessen a szüreti vigasság
hangulatából. Egy óra eltelté-

Gellénházán

Farkas Imréné

Szüreti felvonulás és mulatozás Gellénházán
vel a felvonulók sora megérke-
zett a

elé,
ahol a kisbíró kidobolta a szü-
ret híreit, elárulta a jó bor tit-
kát és rímekbe szedve tudatta
az összegyûlt falubeliekkel a
napi szórakozás lehetõségeit,
melyre szeretettel invitált min-
denkit. A mûvelõdési ház elõt-
ti téren a helyi iskola mazso-
rett csoportja tartott bemuta-
tót, tagjai jelenlétükkel színesí-
tették a felvonulók tarka me-
netét is. Mindeközben a kicsi-
ket ugrálóvár és édességárusok
várták, az épületben pedig kez-
detét vette az õszi kultúr-
esemény. Az évszakra jellemzõ
színeket és terméseket magán-
viselõ „Õszi termésképek” ké-
szítésének felhívására sok-sok
kreatív pályamunka érkezett, s
került kiállításra az intézmény
nagytermében. A számos ötle-
tes életkép mind-mind a gel-
lénházi gyerekek ügyes kezeit
dicséri, melyek a zsûri értéke-
lését követõen e nap emlékére
oklevéllel lettek jutalmazva.

igazgató
üdvözölte a vendégeket, szava-
ival – történelmi áttekintés kí-
séretében – utalt a szüret sok-
rétû tevékenységére, a szõlõs-
gazdák ilyentájt fontos ese-
ményére.

A település mûvelõdésszer-
vezõje, ismer-
tette a helyi és a vendégcso-
portok névsorát, amelyek az
õszi dekorációt magánviselõ
színpadon mutatták be
produkcióikat és egy kedves

dr. Papp Simon Álta-
lános Mûvelõdési Központ

Horváth László

Selmeczi Zsófia

bordal soraival kívánt jó szóra-
kozást mindehhez. Elsõként az
iskola kisdiákjai táncos-zenés
mûsorszámmal álltak a nagyér-
demû elé. A falu gazdag prog-
ramjainak állandó résztvevõi a
helyi mûvészeti csoportok is
dalra fakadtak e napon, így az
Arany Páva díjas

és az arany minõsí-
tésû ,
valamint kórus-
vezetõ. A gellénházi iskolások

Vajda József
Népdalkör

Orchidea Kamarakórus
Kincses Ildikó

alkotta
, a becsvölgyei

, majd
is emelte

az esti hangulatot.
Az idei gellénházi szüreti

mulatozás az esti órákban, a
mûvelõdési ház környéki utcá-
kon folytatódva utcabállal zá-
rult, amelyre a helyi

és a
közös rendezésében került sor.

Galagonya Citerazene-
kar Cserta Nép-
tánccsoport Babos Atti-
la és népi zenekara

Három
Fenyõ Vendéglõ presszó

Török Irén

A traktorok, terepjárók feldíszített sora visszatért a központba.



Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kor-
mányhatározat – az úgyneve-
zett zsebszerzõdésekkel szem-
beni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközei-
nek kidolgozása és a kapcso-
lódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcso-
latban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.

Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanak-
kor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 1994-
95-ben…

Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a ne-
vüket. Nem azért, mert valót-
lan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, en-
nél nagyobb a tét: olyan jövõ-
beni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami min-
dent megér egyeseknek. Töb-
bet, mint egy „ártatlan” bíró-
sági kereset.

A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez va-
lamivel komolyabb és veszélye-
sebb ügy, mint serdülõ leá-
nyok küllemversenyével fog-
lalkozni.

– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy ki-
derüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben el-
ment! Az osztrák odajött Z.-ra

Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszer-
zõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?

Fotó: Sári Zoltán

(helységnév a szerkesztõség-
ben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekek-
tõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjo-
got, viszont az aggastyán ma-
gyarnak két év alatt sem. Egy-
szerûen kihasználták a joghé-
zagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.

Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a föld-
hivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.

– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Há-
rom évet meghaladóan Ma-
gyarországon kellett élni, me-
zõgazdasági tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Ter-
mészetesen adóbevallásra kö-
telezték. Az eredeti tulajdo-
nost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, al-
kotmányos jog, hogy tulajdo-
nával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik fel-
vásárolták a földet, bérbe ad-
ták, s felvették a földalapú tá-
mogatást. Ha a bérlõ tiltako-
zott, hát repült. Sorban álltak
földért…

– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –

mondja újabb beszélgetõpart-
nerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megje-
lenik az újságcikk: „Magyaror-
szágon nincsenek zsebszerzõ-
dések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló doku-
mentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de várat-
lanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõ-
ségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõ-
dés-gyanús ügyeket, az orszá-
gos fõfalugazdász letelefo-
nált a megyei fõfalugazdász-
nak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõfa-
lugazdász akkor, amikor 2001.
július 17-én a Zala megyei Ká-
lócfán tartott kihelyezett kor-
mányülés egyik központi té-
mája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterel-
nök kijelentette, hogy a kor-
mányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gye-
pü menti” osztrák vircsaftnak.

A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt vi-
szont nagy felzúdulás a beje-
lentés miatt külföldön, külö-
nösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Ri-
portalanyunk egyébként fel-
szólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem ka-
pott mikrofont. A harcot azon-
ban nem adta fel:

– Azt hittem, hogy a fõjegy-
zõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tu-
dok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma ország-
gyûlési képviselõ – E.E.) eljut-
tatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!

Riportalanyom e keserû sza-
vak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselek-
vésre van szükség. S azok fe-
lelõsségre vonására is, akik ed-
dig hátráltatták a felderítést.

– Három nap alatt fel le-
hetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de sza-
vaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgató-
erõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagy-
mértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyono-
sodási vizsgálatot kell lefolytat-
ni. Honnét volt pénz a vásár-
lásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcs-
kérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszont-
szerzõdést keresni, ami a föld-
moratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampol-
gárságot, kik voltak a felter-
jesztõk, s megfeleltek-e min-
den szempontból a követelmé-
nyeknek. Igen fontos az ügy-
védek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk má-
solat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek for-
dultak leggyakrabban a föld-
hivatalokhoz. Az ügyvédek fel-
esküdtek a törvényesség betar-
tására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határo-
zottan és következetesen. Kü-
lönben semmi sem lesz a fel-
derítésbõl. S amint a mora-
tórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olaj-
maffia áldatlan tevékenységé-
hez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.

A téma boncolgatását kö-
vetkezõ számunkban folytatjuk.

E.E.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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A hagyományoknak megfele-
lõen idén is megtartották

a szüreti felvonulást.
Szeptember 29-én, délután a há-
zaikból kikandikáló lakosok már
várták az utcákon végigvonuló
ifjakból és felnõttekbõl álló
díszes menetet.

A felvonulók és az õket fo-
gadó háziak kölcsönösen megkí-
nálták egymást, a menet végén
haladó alkalmi cigányasszonyok
pedig jövõbe látó kártyáikkal
szórakoztatták az utca népét.

és
feldíszített traktorjairól messzi-
rõl hallatszottak a harmonika
dallamai, játéká-
nak köszönhetõen. A mulatsá-

Kis-
bucsán

Németh Imre Fincza László

Simon Ferenc

Szüreti felvonulás Kisbucsán
gon kisbíró beszá-
molt a falu közelmúltbeli törté-
néseirõl és a sikeres falunapról.
A szüreti felvonulás illeszkedett
az Integrált Közösségi és Szol-
gáltató Tér (IKSZT) programjai-
ba, melyeket

vezetõ és
munkatárs a falu alapítványával
közösen szerveznek a lakosság
számára.

– Minden hónapra készítünk
faluházi programajánlót, mely-
ben a gyerekeknek és felnõttek-
nek kínálunk programokat. A
gyerekek játszóházba járnak, az
idõseknek szerdánként számító-
gépes foglalkozást tartunk, emel-
lett gyógytornát szervezünk, és

Vizsi Anett

Kozmáné Gál Ber-
nadett Hegedûs Márta

segítséget nyújtunk álláskeresés-
hez, önéletrajz íráshoz. A felvo-
nulásra a Kisbucsáért Közalapít-
vány tagjai süteményeket sütöt-
tek és a szervezésben is aktívan
részt vettek. A szürettel kapcso-
latban a gyerekeknek rajzver-
senyt hirdettünk, ahol a techni-
kát õk választották, az elkészült
munkákért ajándékban részesül-
tek. A színjátszó csoporttal már
készülünk az idõsek napjára, a
gyerekekkel pedig hamarosan
madáretetõt készítünk – árul-

ta el Kozmáné Gál Bernadett
IKSZT vezetõ, programszervezõ.

A felvonulást követõen a falu-
házban kulturális mûsor várta a
falu népét, ahol a

tagjai és a
szórakoztatták az

egybegyûlteket. Az éhes szájak a
pincepör-

költjével laktak jól, a program
szüreti báljával

és fellépésével
zárult.

búcsúszent-
lászlói népdalkör ba-
ki néptáncosok

Karaván Vendéglõ

Németh Tamás
Dömötör Balázs

Pataki Balázs

A díszes menet a faluközpontból indult.



Közép-Zala 2012. szeptember12

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ÕSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

Keresse egynapos adventi programjainkat is!

RÓMA- ORVIETO - TIVOLI

PRÁGA GAZDAGON

VELENCE ÉS SZIGETEI:Murano-Burano-Torcello

A FELVIDÉK történelmi városai

PLITVICEI TAVAK

ADVENT PRÁGÁBAN

ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN

VELENCEI KARNEVÁL

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Okt. 3-7. 74.610Ft/fõ

Okt. 5-7. 35.910 Ft/fõ

Okt. 12-14. 38.610 Ft/fõ

Okt. 19-23. 49.050 Ft/fõ

Okt. 13. 6.900 Ft/fõ

Nov. 30 - Dec.2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

2013. Febr. 8-10. 32.900 Ft/fõ

- Szakács
- Pincér

- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó

- Kereskedõ boltvezetõ

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:

Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.

Ny.sz.:20-0229-05
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 4 hónap!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-

punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes

témával, oknyomozó riporttal találkozhat.

Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,

a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p
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