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(Folytatás a 2. oldalon)

Az állatok világnapja elõtti
napon, október 3-án rendez-
ték meg a negyedik

. A rendezvény
ötletgazdája , aki
1996-ban Somogyból kapta
elsõ agarát, s azóta hozzá kap-
csolódnak a fajta zalai képvi-
selõi. Kutyatenyésztõ-tartó tár-
saival együtt szeretnék, ha a
magyar agár vadászkutyaként
visszakerülne a méltó helyére.
Ezért tavaly megalapították a
Magyar Agár Tenyésztõ és
Hagyományõrzõ Egyesületet,
melynek bemutatkozó rendez-
vényét tartották. Idén

Bödében
Agármustrát

Tóth Zoltán

Göllén

Agárki agármit mond, Agár!
Kutyamustra és találkozó Bödében

újra Bödét célozták meg talál-
kozási pontjukként az agara-
sok, ahol az

mûsora és
kovácsbemutatója is

színesítette a programot.
– Az agarasoknak nagyon

kevés lehetõségük van, hogy
pályán gyakoroltassanak, így
idén minden agarasnak egész
nap szabad, kötetlen futtatási
lehetõséget biztosítunk. A ren-
dezvény összes résztvevõje
szavazhat az itteni kutyákra
úgy, hogy a gazdáknak odaadja
a voksát jelképezõ jegyet,
melyeket összesítve a nap vé-

ApátiCitera Szak-
kör Tóth Dávid
Kornél

gén eredményt hirdetünk. Saj-
nos, ami több száz éven ke-
resztül unikum volt, azt a
negyvenes években eltörölték:
azt szeretnénk, hogy a magyar
agárral újra ott lehessünk a
vadászatokon, minden megje-

lenésünket ennek a célnak
szenteljük. Szeretnénk a csalá-
di és hobbikutyaként is tart-
ható agarat a laikusoknak és
más fajták tartóinak is meg-
mutatni – taglalta Tóth Zoltán,

Sokan már reggel megmutatták kutyáikat.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Agármustra Bödében
aki színházi díszlettervezõként
is csillogtatja kreativitását, így
délután a kultúrházban Az
agarak dicsérete, avagy agárki
agármit mond, AGÁR! címû
kiállítását tekintették meg az
érdeklõdõk.

, Böde polgármes-
tere elmondta, hogy szívesen
karolták fel a rendezvényt, ami
jó hírét viszi a településnek is.
A következõ agártalálkozó már
a falu központjában, az új
sportpályán kaphat helyet.

Ahogy már több helyütt is
hallani lehetett, a ma-
gyar agár egyik õshazája, errõl
újfent megbizonyosodhattunk,
s ezt a érkezett

is megerõ-
sítette:

Ujj Tibor

Somogy

Csorvásról
Kecskés Zsófia

– Kaposvárra jártam egye-
temre, ahol egyik évfolyamtár-
samnak lett kutyája, ami ne-
kem is megtetszett. Második
alkalommal vagyunk itt, öt és
fél órát utaztunk, négy kutyát
hoztunk, köztük három agarat.
A legidõsebb agaram már el-
múlt nyolc éves, akivel min-
dent megnyertünk, mellette
van egy 7 éves, a legfiatalabb
három éves – mesélte szenve-
délyérõl a békés megyei ku-
tyatenyésztõ, aki mellett töb-
bek között

is érkeztek kutyatulajdo-
nosok.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Balmazújvárosról,
Budapestrõl, Hajdúszoboszló-
ról

Pataki Balázs

Idén , szakítva a
hagyományos szüreti felvonu-
lással, a must volt a fõszereplõ.
A Kemence-ház udvarán az em-
berek a szõlõpréselés folyama-
tának lehettek szemtanúi. Az eh-
hez való eszközök sem marad-
tak el, vagyis a kád, a daráló és
a prés. Az eszközök, a díszítés
és a hangulat azt az érzést kel-
tette, hogy az ember egy szüre-
ti pince közepén találja magát.

Amint kezdetét vette a da-
rálás, mindenki érdeklõdõen
szemlélte az eseményt, fõként
a kisebbek. Az érdeklõdés ab-
ból is fakadhat, hogy sokan
még nem tudták, hogy mikép-
pen nyerik ki a szõlõbõl ezt az
édes nedût, amibõl aztán a bor
készül.

Miközben folyt a préselés,
a sokaság a helyi , a

Teskándon

óvodások

Szüreti must ünnep Teskándon
Cserta Táncegyüttes Kishot-
tói Népdalkör salmovári
táncosok

Simonfi László
Szabó István

Takács József

T.B.

, a
és a

mûsorát nézhette
meg. A mustivászat után ter-
mészetesen a szilárd táplálék
sem maradhatott el. A helyi
fõzõklub asszonyai egy tál
szüreti gulyással és langalló-
val kedveskedtek az egybe-
gyûlteknek.

Miután mindenki csillapí-
totta éhségét, elkezdõdhetett a
szüreti bál. A tánchoz való ze-
nei kíséretet
harmonikás, gitá-
ros és basszus-
gitáros szolgáltatta. Amikor az-
tán a bálozók kitáncolták ma-
gukat, elfogyott minden étel és
ital, az emberek és a zenészek
is összeszedték sátorfájukat és
elballagtak hazafelé.

És kezdetét vette a darálás.

Majd következett a préselés.

Így hívta
2015. ok-

tóber 24-én délutánra a mûve-
lõdési házba az érdeklõdõket.
A cél az volt, hogy együtt ké-
szítsenek õszi termésekbõl bá-
bukat, dekorációt, és az alkotá-
sokkal újjávarázsolják a mûve-
lõdési ház elõtti tájházat (hi-
szen már idejemúlt az elõzõ,
szüreti életkép).

A felhívás nyitott fülekre
talált. A gyönyörû õszi napsü-
téses idõ ellenére számos csa-
lád, gyermek, felnõtt válasz-
totta ezt a szabadidõs progra-
mot. Már a hét elejétõl érkez-
tek a felajánlott termények,

Gellénháza Köz-
ség Önkormányzata

Õszi játszóház - nem csak gyerekeknek
fõleg tökök, amiket örömmel
farigcsáltak a gyerekek, felnõt-
tek. Az ügyes kezek nyomán
számos „remekmû” született,
mindenki elereszthette fantá-
ziáját. A legizgalmasabb perce-
ket a ház berendezése jelen-
tette. Benépesült a szoba, szin-
te életre keltek a kis figurák.
Még nevet is kapott az épü-
let: „GELLÉNHÁZA TÖK JÓ
HÁZA”.

Kellemes volt ez a délután.
Akik eljöttek, jól érezték ma-
gukat, közösen alkottak, s
munkájuk nyomán új köntös-
be öltözött a ház. Köszönik a
szervezõk mindenki munkáját.

Egy tök jó ház…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lehet, hogy október elseje
a naptárban nem piros betûs
ünnep, de akik tisztelik és be-
csülik az idõsebb generációt,
azok nem feledkeznek meg
errõl a napról, hiszen ekkor
van az

már régi
hagyomány, hogy az önkor-
mányzat köszönti a telepü-
lés 65 év feletti lakosait. Az
idén is névre szóló meghívást
kaptak, és szép számban meg-
tisztelték jelenlétükkel a ven-
déglátókat.

A mûvelõdési házban ke-
rült sor a vidám, családias han-
gulatú rendezvényre. Az ün-
nep polgár-
mester köszöntõjével indult,
melyben kifejezte tiszteletün-
ket, megbecsülésünket és sze-
retetünket a falu idõs emberei
iránt. Ezután színes mûsorral
kedveskedtek a szervezõk a
meghívottaknak. Elsõként két

Idõsek Világnapja.
Gellénházán

Vugrinecz József

Egy szép ünnep
Idõsek köszöntése Gellénházán

csörfös kisunoka,
és jelenete csalt
mosolyt a vendégek arcára.

egy szívszorí-
tó történetet mesélt el, majd a

két ifjú nö-
vendéke,
és kápráztatta el
tánctudásával az egybegyûlte-
ket. Ezen az estén felléptek a

is, akiket
és felesége,
képviselt. Színdarabjukból meg-
tudhattuk, hogy az idõs em-
berek mennyi áldozatra képe-
sek a gyermekeikért és a csa-
ládi békéért.

A mûsor kedves színfoltja
volt , aki gyö-
nyörû hangjával, ismert dalok-
kal szerzett örömet mindnyá-
junknak.

A köszöntõ végén az idõs
emberek nevében

néni mondott

Bedõ Csenge
Benkõ Dani

Takács Ádám

Gála Társasklub
Mészáros Zsombor

Illés Bettina

Gellénházi Amatõr Színját-
szók Herczeg Lajos

Vugrinecz Anita

Srágli Hajnalka

dr. Jáni Já-
nosné, Marika

néhány szívhez szóló gondola-
tot, és Vörösmarty versével kí-
vánt nyugdíjas társainak jó
egészséget, boldog éveket.

Az önkormányzat jóvoltá-
ból a finom vacsora sem hiány-
zott az asztalról.

, és két kuktája,
és

gondoskodott a ven-
déglátásról.

Az est baráti beszélgetéssel
folytatódott, majd elõkerült a

Soós Lajosné,
Marika Ko-
vácsné, Marika Kovács
Andrea

tangóharmonika is. A vendé-
gek közösen énekelték egymás
kedvenc nótáit.

Bizonyára megfogadják a
rendezvényen részt vevõ idõs
emberek az önkormányzat üd-
vözlõkártyáján szereplõ szép
idézetet:

„Ha elfáradtál, mert elmúl-
tak az évek,

Ne csüggedj,
keress a korodnak megfe-

lelõ szépet!”

Az önkormányzat ezúttal sem feledkezett meg az idõsekrõl.

Gellénháza Község Önkor-
mányzata szeretettel hívott
mindenkit az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 59.
évfordulója tiszteletére ren-
dezendõ megemlékezésre,
melyre 2015. október 22-én
került sor. A mûvelõdési ház-
ban tartott program kereté-
ben az ünnepi mûsort a dr.

'56-os emlékezés és kiállítás
Papp Simon Általános Isko-
la 8. osztályos tanulói (felké-
szítõ: tanár-
nõ) és az iskola énekkara (kar-
nagy: tanár-
nõ) adta.

A színvonalas, szívhez szóló
összeállítás megtekintése után
az ünneplõk közösen indultak
a Hõsi Emlékmûhöz, hogy tisz-

Kiss Rudolfné

Kincses Ildikó

telettel adózzanak azok elõtt,
akik életüket áldozták a nem-
zet szabadságáért. A kegyelet
koszorúját a Gellénháza Ön-
kormányzata részérõl

polgármester és
képviselõ he-

lyezte el. A dr. Papp Simon Ál-
talános Iskola nevében

igazgató és
igazgató-

helyettes asszony koszorúzott.
A nyugdíjas klubot

és képvi-
selte. Az egyházközség részé-
rõl plébános és

emlékezett
hõseinkre. A polgárõr egyesü-
let koszorúját

és
helyezte el.

Vugri-
necz József
Kovács Andrea

Hor-
váth László Teubl-
né Fitos Magdolna

Baranyai
Jenõ Szabó Dezsõ

Nagy Péter
Kovács Ferencné

Herczegné Vug-
rinecz Anita Tóth György

Ezen a napon még egy jeles
eseményre került sor Gellén-
házán, a mûvelõdési házban.
„1OO éves a magyar földgáz-
szállítás” címmel kiállítás nyílt,
mely a földgázszállítás fejlõdé-
sét mutatja be kezdetektõl
napjainkig.
verse, majd a

népdalcsokra után
Vugrinecz József polgármester
köszöntötte a megjelenteket. A
tárlatot , a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum igaz-
gatója és , a Gel-
lénházi Földgázszállító Üzem
nyugalmazott vezetõje nyitotta
meg és ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe.

A kiállítás december végéig
várja az látogatókat.

Ábrahám Nikolett
Vajda József

Népdalkör

Tóth János

Farkas László

Jobbról Vugrinecz József, mellette Tóth János.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Október elején
is megérkezett a pályázati

úton elnyert Wolksvagen mik-
robusz, melyet a
falu polgármestere,

falugondnok és
jegyzõ asszony

vettek át a zalaegerszegi autó-
szalonban. A gépjármûvet pár
héttel késõbb Bognár István
plébános szentelte fel.

A polgármester elmondta,
hogy igazán örülnek az új

Baktüttös-
re

Béres László
Toplak An-

tal Pappné
Varga Angéla

Új falugondnoki busz Baktüttösön
autónak és nagyon jól tudják
használni, hiszen például a
baktüttösi idõsek klubjában
igazán fellendült a társadalmi
élet és így nem okoz gondot a
jövõre tekintettel a tagok szál-
lítása esetlegesen egy-egy ki-
rándulásra.

Ezen kívül bízik abban,
hogy még sok hasznos pályáza-
tot sikerül megnyerniük az
elkövetkezõ idõszakban.

F.V.

Béres László polgármester, Pappné Varga Angéla jegyzõ
asszony és Toplak Antal falugondnok, amint átveszik az új
kisbuszt.

2015. október 22-én
az 1956-os forrada-

lom és szabadságharc hõsei
tiszteletére rendeztek megem-
lékezést a Hõsi emlékmûnél. A

helyi
diákjainak mûsora után

polgármester mon-
dott beszédet. Ezt köve-
tõen koszorút helyeztek el
az , a helyi

, a
és a

.

Nagy-
lengyelben

Himnusz és a dr. Papp Si-
mon Általános Iskola

Schei-
ber Ildikó

önkormányzat
egyházközség nyugdíjas
klub polgárõrség ne-
vében

Ünnepi megemlékezés és buszavató Nagylengyelben
Majd plébános a

faluház elõtt megszentelte a kis-
buszt, amit a Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Hivatal által meg-
hirdetetett, a „Vidéki gazdaság
és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztése”
címû nyertes pályázat összegé-
bõl vásárolt a

. A 9 személyes
Volkswagen Transporter kisbuszt,
ami fõleg a szociális szolgálta-
táshoz, a helyi óvodások, iskolá-
sok szállításához és a civil szerve-
zetek mûködéséhez járul hozzá.

Nagy Péter

Nagylengyelért
Közalapítvány

A helyi diákok adtak mûsort a megemlékezésen.

Az új kisbusz.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„A múlt emlék, a jelen aján-
dék, a jövõ titok…”- ezzel a
mottóval nyitotta meg az ün-
nepélyes délutánt

alpolgármester október
10-én , ahol a dalkör ti-
zedik évfordulója mellett a te-
lepülés szépkorú lakosait is kö-
szöntötték.

– A mi világunk önökkel,
apáink, nagyapáink munkássá-
gával kezdõdött. Megépítették
számunkra azt a jelent, amiben
a mi generációnk egy újabb
nemzedék jövõjét alapozhatja
meg. Mindennapi munkánk-
hoz az elõdök példáiból merít-
hetünk erõt, hitet és bátorsá-
got. Megtették, amit várt tõlük
a család és a nemzet és most
már a pihenés éveit töltik, kívá-
nom, hogy fiatalok támogatása
révén boldog és nyugodt nyug-
díjas évekkel gazdagodjanak.
Egy civil szervezõdés életében
a mai világban tíz éves évfordu-
lót ünnepelni elismerésre mél-
tó dolog. Ez a jubileum az össze-
tartozás, összetartás nagyszerûsé-
gét fejezi ki. További jó egész-
séget kívánok, és hogy fellépé-
seikkel az elkövetkezendõ idõk-
ben is gazdagítsák a környék
kulturális életét és mûsorait –
szóltak polgár-
mester köszöntõ szavai az idõ-
seknek és a dalkörnek.

Halász Ist-
ván

Hottón

Vincze Ferenc

10 év, 100 fellépés, 200 dal
Jubilált a Kishottói Dalkör

Bartók Béla

Kishottói Népdalkör

Simon Gyuláné,

Horváth Istvánné-
ról

mottójaként a
népzene a természet tünemé-
nye, ezek a dalok a mûvészi tö-
kéletesség megtestesítõi. Ezt
tolmácsolja immáron tíz éve a

és szerez
vele örömöt a hallgatóságnak.

a dalkör veze-
tõje, egyik alapító tagja törté-
nelmi visszatekintésében meg-
emlékezett

, Bözsi mamáról is, aki korát
meghazudtolva vett részt a dal-
kör életében.

– Egy beszélgetés alkalmá-
val jött elõ az ötlet Némethné
Rózsi néni felvetésével: hoz-
zunk létre egy dalkört, mi is
tudunk énekelni! Mindenki
tud énekelni, ki szépen, ki ke-
vésbé szépen és valaki a leg-
szebben. Egy-egy évforduló kap-
csán illik és jó visszaemlékezni
a kezdetekre, mi mindezt
örömmel tesszük, hiszen van
mire büszkének lennünk. 10
év nagy idõ egy ilyen kis dal-
kör életében, ezalatt összesen
huszonnégyen voltak valami-
kor is tagjaink. Többen sajnos
kényszerûségbõl távoztak tõ-
lünk és volt, akit mi hívtunk
közénk, így Tulipán Katalint és
Halász Istvánnét is – emléke-
zett vissza a kezdetekre a vezetõ.

Rózsi néni tudta, hogy a
templomba járó asszonykák

közül kire számíthatnak, így a
tagok összegyûjtését követõen
szakmai vezetõt kerestek. Vá-
lasztásuk a Nagykutasi Népdal-
kör vezetõjére,

esett, akivel népdal-
éneklés kulturált módját és
népszerûsítését tûzték ki cé-
lul. Elsõ próbájukat 2005.
október 5-én este tartották,
majd kitartó gyakorlás után rá
negyven napra, a nyugdíjas
napon volt az elsõ fellépésük.
Vezetõjük ismeretségének kö-
szönhetõen a következõ évben
már húsz fellépésük volt, alig
gyõztek eleget tenni a felkéré-
seknek. Ebben az évben eljött
az elsõ komoly megmérettetés,
részt vettek Gellénházán a KÓ-
TA országos minõsítõ térségi
szintû versenyén, ahonnan di-
cséretes fokozattal tértek haza.
A minõsítésnek köszönhetõen
a következõ évben indulhattak
a KÓTA Népzenei Együttesek
Országos Minõsítése verse-
nyen, ahol 2007-ben és 2009-
ben ezüst fokozatot érdemel-
tek ki. Indultak a Vass Lajos
Népzenei Minõsítõ versenyen
is, ahol bronz fokozatot sze-
reztek. A tíz év alatt több mint
200 dalt tanultak meg, mely-
hez száznál is több fellépés tár-
sult. A népdalok mellett az
utóbbi években a könnyedebb
mûfaj felé is kacsintgattak,
amiért rendre vastapsot kap-
tak a közönségtõl. Több al-
kalommal kérdezték tõlük,
hogy hol van Kishottó? Ke-
resték a térképen, de nem
találták. Válaszul csak annyit
mondtak: „Kishottó a mi nép-
dalainkban van, ne keressék
tovább.” Az éneklés mellett lel-
kesen készültek a falu prog-
ramjaira, s mellette a ha-
gyományõrzõ rendezvények-
nek is rendszeres részvevõi
lettek.

– A mi korosztályunk még
rendelkezik azzal az eszköztár-
ral és tudással, ami a rendezvé-
nyekhez szükséges. Már 2006-
ban részt vettünk a Novai
Arató és Cséplõversenyen, ahová
lelkesen készültünk. A tudás
bennünk volt, csak a régi moz-
dulatokat és a technikát kellett
felfrissíteni. Ezeket a rendezvé-
nyeket aratási ételbemutatók
is kísérték, ahol mindent be-
leadva negyedik helyezést si-
került elérnünk. Az elmúlt tíz
évben nyolcszor vettünk részt
az aratóversenyen, nagybandás
kategóriában második és ne-
gyedik helyünk is volt már, kis-
bandás versengésben idén el-
sõ helyezést sikerült elérnünk
– számolt be Simon Gyuláné a
csoport éneklésen kívüli tevé-
kenységérõl.

Gubiczáné Nagy
Rózsára

A csoport szép sikereket
ért el a kertbarátköri kiállí-
tásokon is, melyekre össze-
gyûjtötték a kert terméseit és a
kamra kincseit. Egyik alkalom-
mal fahéjas aszalt almájukért
különdíjban részesültek. Há-
rom alkalommal indultak a
Szép Zalában születtem pályá-
zaton, minden esetben dobo-
gós helyet értek el. Ezekbõl ki-
emelhetõ a házi szappanfõzés,
a nagymosás és az elsõ he-
lyezéssel elismert cséplés fo-
lyamatának dalokkal illusztrált
bemutatása. A számos ötlet,
emléktárgy egy elismert hely-
történeti kiállítás létrejöttét in-
dukálta, melynek elemeit a fa-
luból gyûjtötték össze. Rendbe
tették a hottói kovácsmûhelyt
és rendszeres résztvevõi voltak
a Falumúzeum programjainak.

– Mindazt, amit elértünk,
nagyban köszönhetjük a ben-
nünket elindító és népdalosok
családjába bevezetõ Gubiczá-
né Nagy Rózsának. Sok-sok
élménnyel szegényebbek let-
tünk volna a segítsége nélkül –
emelte ki a vezetõ, aki meg-
köszönte a dalkört patronáló
Halász István alpolgármester
segítségét.

Az ünnepélyes visszaemlé-
kezés után az önkormányzat
emléktárgyakkal ajándékozta
meg a dalkör tagjait, a kép-
viselõ-testület tagjai pedig a
népdalkört megörökítõ tabló-
val lepték meg a csoportot. A
nap hátralévõ része a közös
éneklésé és az ünneplésé volt,
ahol a helyi dalkör mellett a
vendég

csoport, valamint

és is szín-
padra lépett.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

nagykutasi, telekesi,
ságodi Pék
András, Pékné Orbán Julian-
na Töttõ Vilmos

Pataki Balázs

Köszöntötték a település szépkorú lakosait is.

Az ünnep közös éneklésre is alkalmat adott.

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

@
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KÉPZÉSEK
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Olvasni jó – tartja a mondás
és még sorolhatnánk az idéze-
teket a végtelenségig.

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében országszerte igye-
keztek felhívni erre a figyel-
met. Október 5-11-ig

is több rendezvény
várta a helybelieket.

Kedden és csütörtökön min-
denki elvihette elolvasott, hasz-
nált könyveit a könyvtárba és
elcserélhette általa érdeke-
sebb, értékesebb vagy ismeret-
len olvasmányra.

Szerdán délelõtt a helyi
óvodások – dacolva útközben
a rossz idõvel – népesítették
be az intézményt. Ezen a na-
pon találkozhattak
írónõvel, aki mesekönyvébõl, a
Répácska meséibõl olvasott fel
szebbnél szebb történeteket a
gyermekeknek. A kicsik tátott
szájjal hallgatták és kérlelték
az írónõt, hogy olvasson még.

Nagylen-
gyelben

Rép Erika

Országos könyvtári napok Nagylengyelben
De nemcsak a meséket ismer-
hették meg, hanem a mesék
keletkezésének történetét, a
könyvkiadás kalandos útját és
az írónõ életébe is bepillantást
nyerhettek. A mesedélelõtt si-
kerét mi sem bizonyítja job-
ban, hogy az ovisok maguk
kérték legyen még ilyen ren-
dezvény, s máris elfogadták a
könyvtár újabb meghívását.

Pénteken a nagyobb gyer-
mekek számára folytatódott a
programsorozat. Játékos vetél-
kedõn vehettek részt az általá-
nos iskolások, ahol már nem-
csak mese, hanem tudomány
is szerepelt az érdekesebbnél
érdekesebb kérdések között.

Szombati nap került sor a

által kiírt pályázat
eredményhirdetésére a zala-
egerszegi megyei könyvtárban.
A községbõl hét iskolás indult
a „Képes könyvajánló” kategó-

Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár

riában. Minden nevezõ pályá-
zatát sikeresnek bírálták el és
ajándékkal jutalmazták. Büsz-
kék lehetünk rájuk, hiszen
nem iskolai kezdeményezésre,
hanem önszántukból méretet-
ték meg magukat. A legjobb
eredményt Herczeg Viktória

nyerte el közülük, aki az elõke-
lõ harmadik helyezést érte el.
Mindenkinek gratulálunk!

A könyvtárt látogató olvasók
és az intézmény dolgozói remé-
lik, hogy hamarosan újabb ren-
dezvénysorozatra kerülhet sor.

T.T.

Olvasni jó!

Ifjabb Horváth Ferenc
Nemeshetés

– Mikor határoztad el,
hogy otthagyod a munka-
helyed, s egyéni vállalkozó-
ként próbálsz boldogulni?

– Egy platós Csepellel kezd-
tél. Mondanál néhány szót
arról, hogy is volt az immár
tizenöt évvel korábbi indulás?

– Késõbb kapcsolatba ke-
rültél az erdészettel, s már egy
komolyabb darus járgánnyal
folytattad a fuvarozást… Így a
fûtési szezon kezdetén évrõl-
évre hallunk, olvasunk róla,
hogy bizonyos „fakereskedõk”

vál-
lalkozóval, alpol-
gármesterével beszélgetek. Gyer-
mekkorától ismerem, mind-
ketten a faluban élünk, ezért
álságos dolog lenne magázód-
nunk, purparlénk során mara-
dunk a tegezõdésnél.

– 2001-ben váltottam élet-
formát – mondja beszélgetõ-
társam.

– Ma már talán kicsit ro-
mantikusnak tûnnek az elsõ
évek, ha visszagondolok – köz-
li egy félmosoly kíséretében
Feró. – Lakossági fuvarozással
kezdtem. Házhoz szállítottam
az erdõn összegyûjtött ágfát,
de tulajdonképpen minden fu-
vart elvállaltam, ami az öreg
Csepel „képességeit” nem ha-
ladta túl.

Egy öreg Csepellel indult…
a legrafináltabb trükkökkel
csapják be a jobbára idõs em-
bereket. Soha senkitõl sem
hallottam, hogy te bárkit is
megkárosítottál volna. Inkább
azt mondtad a segítõdnek,
hogy dobjon rá még egy-két
darabot, nehogy szó érje a
ház elejét… Lehet tisztessége-
sen is?

Csak?

– Kézenfekvõ, hogy a saját
példádat hozzuk fel. Hol is
tartasz most, már ami a gép-
parkodat illeti?

– Elég gyakran hallunk ar-
ról, hogy a kormány külön-
bözõ rendeletekkel, pályáza-
tokkal segíti a kis- és közép-
vállalkozói szektort –

– Sikerült-e nyerned vala-
milyen pályázaton?

– Lehet, persze. Csak…
– – várom, hogy bõ-

vebben kifejtse, mire is gondol.
– Szóval az a helyzet, hogy

nem lehet egyszerre nagyot
markolni, de meggyõzõdésem,
hogy a tisztesség hosszabb
távon mégiscsak kifizetõdõ.

– Jelenleg három kamio-
nom van – mondja partnerem.
Minden önteltség nélkül, de
érezhetõ büszkeséggel a hang-
jában.

vetem
fel.

– Nem. Pályázaton nem
nyertem. Most viszont van ez a
Növekedési Hitelprogram, ami-

re sikerült rástartolnom. Ala-
csony, mindössze 2,5 százalé-
kos kamatra vehetek fel köl-
csönt, ami további fejlesztések-
hez nyújthat segítséget – sorol-
ja Feró, s látszik, hogy már
rajzanak a gondolatai a jövõt
illetõen.

– Nem egyik napról a má-
sikra. Egy folyamat végén dön-
töttem úgy, hivatalos stá-
tuszban is segítsem a községet.
Korábban is részt vettem kö-
zösségi munkákban, de kell
egy kis idõ, mire benõ az em-
ber feje lágya – ezen nevet egy
aprót az alpolgármester úr,
viszont látszik, hogy komolyan
gondolja.

Az oláhvárosi kõkereszt kö-
rüli forduló kiépítését én in-
dítványoztam, csakúgy, mint a
bekötõút két oldalán felnõtt
akácos bozót irtását. Nemrég
Öreghegyen raktuk le egy fel-
járó út alapjait ahol saját jár-
mûvemmel segítettem a kivite-

– Csavarjunk egyet a be-
szélgetésünk menetén! Tavaly
indultál a helyhatósági vá-
lasztásokon. Bekerültél a kép-
viselõ-testületbe. Mikor hatá-
roztad el, hogy részt veszel a
községpolitikában?

– Mióta tisztségedet vise-
led, sikerült-e megvalósítani
valamilyen ötletedet?

lezést. – Kicsit elgondolkodik,
úgy mondja. – Tudom, nem nagy
dolgok ezek, de egy ilyen kicsi,
elöregedõ faluban minden
arrébb tett lapát föld számít,
ha az a helyi lakosok javát
szolgálja.

Ebben tökéletesen egyetér-
tünk. Búcsúzóul mit is kíván-
hatnék a fiatal vállalkozónak,
Nemeshetés alpolgármesteré-
nek? Legyen sikeres mind a
vállalkozásában, mind a közsé-
gi tisztségében. És persze tisz-
tességet, mert mint fentebb
mondta: úgy is lehet…

f.l.

Ifj. Horváth Ferenc



Kárvallott celebek

– Jól betett nekünk ez a migránshelyzet. Szinte a teljes
médiafelületet elveszi tõlünk!

Viszonyok

– Asszony, mindig hatalmas patáliát csapsz, ha a kelká-
poszta fõzelékedet merészelem kritizálni, itt meg azt olva-
som, hogy Németországban a migránsok már étlap szerint
szeretnének zabálni!...

Agitpropos újra akcióban

– Nekem elhiheti, Mihály gazda, hogy ez az egész mene-
kült-ügy nem is létezik... Az Orbán eszelte ki, hogy elfedjék
vele az újabb földmutyit!
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Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Az 1956-os forradalom hõ-
seirõl – és általában a telepü-
lés hõsi halottairól – tartottak
megemlékezést

a hõsök emlékére emelt
emlékkõnél. Az ünnep dél táj-
ban ökumenikus istentisztelet-
tel kezdõdött, ahol bemutat-
kozott az új evangélikus lel-
kész, , aki zala-
egerszegi lelkészi feladatai
mellett pillanatnyilag felesé-
gét,
is helyettesíti a pusztaszent-
lászlói lelkészségen, ahova a
település is tartozik. Az Igehir-
detés után úgy az evangélikus
lelkész, mint a katolikus lelki-
pásztor mély gondolatokkal
emlékezett azokra, akik életük-
kel, áldozatukkal oly sokat tet-
tek magyar hazánkért, a bé-
kéért, egy szebb jövõért.

Tiszteletük jeléül a pusz-
taedericsi, a és a

önkormányzat kép-
viselõi koszorúkat helyeztek
el az emlékhelyen, a falu gyer-
mekei és fiataljai is egy-egy

Pusztaederi-
csen

Zsugyec Kornél

Zsugyec-Klerivcs Katalint

tófeji bak-
tüttösi

Megemlékezés Pusztaedericsen

szál vörös rózsával rótták le
tiszteletüket.

, polgármes-
ter asszony beszédében köszön-
tötte a helyi lakókat és meghí-
vott vendégeket. Megemlítet-
te, hogy 24 éve már annak, mi-
kor a hõsi emlékmû közös
összefogással elkészült és fel-
avatták. Az eltelt 25 év alatt,
mióta önkormányzat vezeti a
települést, rengeteget fejlõdött
a falu, többek közt felújították
a pusztaedericsi kastélyt, víz-
és szennyvíz rendszer épült ki,
szélessávú internet és kábelte-
levízió lett elérhetõ bárki szá-
mára a faluban. Megújultak az
utak és a középületek. Megem-
lékezett a nehéz kezdetekrõl, a
rendszerváltás idején elõfordu-
ló akadályokról és kifejezte bi-
zakodását a jövõre tekintettel.

Végül meg-
áldotta az új Wolkswagen falu-
gondnoki kisbuszt, amit pályá-
zati úton sikerült elnyernie az
önkormányzatnak.

Gál Lászlóné

Bognár István

Fitos Veronika

A megkoszorúzott emlékmû, valamint Bognár István plébános,
Zsugyec Kornél lelkész és Gál Lászlóné polgármester.

Bognár István plébános megszenteli az új falugondnoki kis-
buszt.
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Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Október 16-án került meg-
rendezésre az Alkot-
mány út 3 szám alatt, az általá-
nos iskola mellett megépült
22x42 méteres mûfüves lab-
darúgó-pálya átadása, vala-
mint a tófeji és baktüttösi fa-
lugondnoki kisbuszok meg-
szentelése.

Az ünnepséget
, Tófej község polgár-

mestere nyitotta meg és kö-
szöntötte a vendégeket. Az ese-
ményen részt vett többek kö-
zött államtit-
kár, országgyûlési képviselõ,

a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke,

, a Zala Megyei Tankerület
igazgatója és ,
az MLSZ Zala Megyei társa-
dalmi elnökségének tagja.

Az új létesítményt dr. Pál
Attila adta át, aki beszédében

Tófejen

Horváth
Zoltán

Cseresznyés Péter

dr. Pál Attila,
Kajári Atti-

la
Kondákor József

Ünnepség, átadások Tófejen
kihangsúlyozta a sport fontos-
ságát a gyermekek életében,
valamint a testi-lelki egészsé-
gük megõrzésében és a közös-
ség építésében. Elmondása
szerint a különbözõ sportléte-
sítmények létrehozása hatéko-
nyan hozzájárulhat mindezen
lényeges értékek megtartásá-
hoz és fejlesztéséhez.

A ceremónia részeként
plébános meg-

áldotta a pályát, valamint az
újonnan pályázati úton elnyert
tófeji és baktüttösi közösségi
kisbuszokat.

A sportpályát az iskolás
gyerekek futballmérkõzések-
kel avatták fel, ahol elsõ he-
lyezettek a diákok let-
tek, a másodikak a tófejiek,
míg a harmadik hely a
tanulóké lett.

Bognár István

söjtöri

baki

F.V.
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Jövõkép?

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Ünnepélyesen átvágják a szalagot. A képen balról jobbra:
Bognár István plébános, Horváth Zoltán polgármester, dr. Pál
Attila, Kondákor József és Kajári Attila.

A baki, tófeji és söjtöri iskola focicsapata.

Az új tófeji és baktüttösi falugondnoki kisbuszok.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalko-
zunk, ezért nekem szegez-
ték a kérdést: miért is van
szükség lakberendezõre? Egy
pillanatra meglepõdtem a
kérdésen, majd eszembe ju-
tott Józsi, elmosolyodtam és
elkezdtem a történetet:

– Van nekem egy bará-
tom, Józsi. Aki a testtartásá-
nak és a pocakjának köszön-
hetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent meg-
próbált, járta az üzleteket az
olcsótól a méreg drágáig,
minden ruhát felpróbált,
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettõl
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divat-
tervezõt. Aki azért jó, mert
varrni is tud. Józsi hitet-
lenkedve ment el hozzá.
Amint belépett az ajtón egy-
bõl levették a méretet róla,
ajánlottak neki fazont, anya-
gokat, amibõl Józsi könnyen
tudott választani. Amint el-
készült a ruha, Józsi rezig-
nált nyugalommal nézett a
tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni raj-
ta, mint tehénen a gatya. De
legnagyobb döbbenetére
marha jól nézett ki. Nem
volt pocak, nem lógott rajta
sehol sem a ruha, de nem is
nézett ki úgy, mint a kötö-
zött sonka. Józsinak megjött
az életkedve, és a nõk is ész-
revették…

Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert külön-
ben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya, és
ezért még az élettõl is el-
menne a kedvünk…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint tehénen a gatya…

Október 3-án szüreti felvo-
nulás zajlott . A délután
két órakor kezdõdõ mulatsá-
gon körülbelül 60-70 fõ vett
részt, akik 4 szekéren, egy hin-
tón és egy traktoron foglaltak
helyet. Fõleg a civil szerveze-
tek és egyesületek tagjai képvi-
seltették magukat az esemé-
nyen. A , a

Tófejen

Szivárvány Dalkör

Szüreti felvonulás Tófejen

gyerek tánccsoportok bir-
kózó szakosztály

Mátay
Károly

és a
fiataljai mel-

lett természetesen helyi érdek-
lõdõk is részt vettek a felvo-
nuláson.

A kisbíró szerepét
töltötte be. A vidám

felvonulók több helyszínen is
megálltak és énekszóval, tánc-
cal szórakoztatták a lakosságot.

Az eseményt közös vacsora
követte a közösségi házban.
Majd aki még bírt táncolni és
énekelni, az ze-
néjére tovább folytathatta a
mulatást.

Jordán Zsolt

F.V.

A vidám társaság bejárta a falut.

Szüreti mulatságra várták
október 3-án

a lakosságot. A Paj-
taszínháznál tartott programra
mûsorral készült a

, a
és citeraszólót adott elõ

. A vendégeket az
önkormányzat egy-egy tál ser-

Hottó-Zalaszent-
mihályfán

Kishottói
Népdalkör Telekesi Népdal-
kör
Tamás István

Szüreti mulatság és keresztavatás Hottón

tésraguval kínálta meg és a
báljával éjfélig

folytatódott a mulatozás.
– Több éve hagyomány ez a

program nálunk, melynek ke-
retében mindig kulturális mû-
sorral indul a program. A dél-
után baráti beszélgetésekkel
telt, amire batyus alapon min-

Magic Zenekar

denki hozott magával süte-
mény és italt – foglalta össze

alpolgármester.
A szürethez kapcsolódóan el-
mondta, hogy az emberek
többsége saját szükségletére
még termel bort, pálinkát me-
lyekbõl a szüreti mulatságon
volt is kóstoló.

A településrész büszkesége
és egyben ékessége volt a ha-
rangláb mellett évtizedekkel
korábban állított kereszt, mely-
nek állaga az elmúlt években
úgy megromlott, hogy baleset-
védelmi okokból el kellett
bontani. Õsszel a lakosság egy
megújulásnak lehetett tanúja:
szorgos kezek munkájának kö-
szönhetõen újra kifaragták a
keresztet, melyet október 4-én
a falubeliek jelenlétében szen-
telt fel plébános.

– Ahogy önök közül sokan,
gyerekkoromban szüleim Per-
jászló-hegyen lévõ birtokára
tartva jómagam is sokszor el-
haladtam e kereszt mellett. Ál-
lítójának személye ismeretlen,
de ahogy minden kereszt, az
itteni is védte, oltalmazta a he-
lyieket és a szõlõhegyre tartó-
kat is. Két éve szembesültünk
azzal, hogy a kiborult régi
kereszt megóvására nincs lehe-
tõség. Akkor már felmerült a
gondolat a helyiek és az önkor-
mányzat részérõl, hogy új ke-
resztet állítsunk. Bízva a tele-
pülésen élõket jellemzõ ön-
kéntes, önzetlen segítségben,
anyagi támogatás nyújtásával
közösen megvalósítottuk az új
kereszt elkészítését és felállítá-
sát. Eljött az avatás napja, s re-
mélem, hogy mától újra min-
denkit oltalmaz a felállított fa-
kereszt – hangzottak Halász
István tolmácsolásában a ren-
dezvényt elfoglaltsága miatt
kihagyó pol-
gármester szavai. Az új ke-
reszt létrehozásában és felál-
lításában tevékenyen részt vet-
tek:

Halász István

Szalai Attila

Vincze Ferenc

Luter Tibor, Horváth
Szilveszter, Mándi-Fitos Pé-
ter, Vassné László Bernadett,
Vass János, Markó Dorina,
Málics Márton, Tolvaj László,
Török Attila, Hottó Önkor-
mányzata.

Pataki Balázs

A falu ékessége a megújult kereszt.
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Az akció a megjelenéstõl 2015. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretein belül, a helyi könyv-
táros vezetésé-
vel, 2015. október 10 és 11.-én
kézimunka kiállítást szervez-
tek .

A kiállítás a helyi lányok,
asszonyok, nagymamák kézzel
készített szépségeit volt híva-
tott bemutatni. Egyben a mû-
vek készítõinek is alkalmat nyúj-
tott egy kisebb „szakmai kon-
zultációra” és nagy eséllyel töb-
bekben feltámadt a kedv ha-
sonló kézimunkákat készíteni.

A látogatók elismerõen nyi-
latkoztak a közvetlen környe-
zetünkben a házimunkát, kerti
munkát is tökéletesen ellátó
kezek között született reme-
kekrõl.

Ki gondolná mennyi egye-
di, kultúránkat õrzõ szépség

Huszár Mária

Nemeshetésen

Kultúránkat õrzõ szépségek
Kiállítás Nemeshetésen

lapul szomszédaink fiókjában,
mely mind képzeletük sokszí-
nûségérõl árulkodik.

S vajon mi az indító gondo-
lat amikor egy szép terítõ vagy
karácsonyfadísz megszületik?

Nyilván a hölgyek gondos-
kodó természete és vágya arra,
hogy az otthont otthonossá, él-
hetõvé tegyék.

– Az alkotások méretét,
alakját és színvilágát pedig a
készítõ fantáziája, lelkiállapota
vagy egy jeles alkalom apropó-
ja alakítja, sokszor éppen me-
net közben – mondja egy ki-
állító.

Köszönjük a hölgyeknek,
hogy egy ilyen kiállítás pusz-
tán helyi alkotásokból létre-
jöhetett és, hogy kreatív
lényük színessé teszi vilá-
gunkat.

A kiállítás egy részlete.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

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

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február
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Kinõtt téli kabátok, rugda-
lózok, cipõk és játékok találtak
új gazdára, ugyanis most került
sor a szokásos õszi bababör-
zére a

. A vásár napján aztán min-
den egyes négyzetcentimétert
megtöltöttek az árusok, majd a
dobozokból különbözõ és sok-
színû ruhák, játékok lepték el
az asztalokat. Természetesen a
vevõk sem maradtak el, szin-
tén édesanyák személyében,
akik a kisgyermekükkel együtt
érkeztek. A tél közeledtével
melegebb ruhákból és csiz-
mákból került inkább a sza-
tyorba, de azért ha a kis lurkó-
nak megtetszett egy játék, azt
sem lehetett ott hagyni. Több
szempontból is hasznosnak
bizonyul ez az esemény. Egy-
részt a már kicsinek bizonyult
ruhák nem kerülnek a kukába,
hanem más valakinél haszno-
sul. Másrészt közösségformá-
lós hatással is bír, hiszen az
édesanyák információkat, ta-
pasztalatokat tudnak egymás-
sal cserélni.

– Immár ez a hetedik alka-
lom, hogy bababörzét tartunk

teskándi Kemence-ház-
ban

Bababörze a Kemence-házban

a településen – mondta
, a börze szervezõje –

Mind a õszi, mind a tavaszi
idõszakban nagyon népszerû
ez a program. Mi magunk sem
gondoltuk volna, hogy ekkora
az érdeklõdés és az igény erre
a rendezvényre. A népszerû-
sége miatt jövõben is tervez-
zük megtartani.

Benõ
Nikoletta

T.B.

Immár hetedik alkalommal került sor a börzére.

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Dodó és Brumi a Mókusban

– Én bizony sok migránssal cserélnék, Dodókám!
– ???
– Azt olvastam, hogy ezrével van náluk euró, s az fröccs
egyenértékre átszámolva, kimondhatatlan szám...

Október 3-án avatták fel a
Da-

rányi Ignác pályázaton elnyert
Suzuki Vitaráját. Az ünnepé-

nagylengyeli polgárõrség

Új autó segíti a nagylengyeli polgárõrök munkáját
lyes átadáson tiszteletét tette

, a polgárõrség
megyeszékhelyi koordinátora
és címzetes al-

Donáczi Dezsõ

Bolla Csaba

ezredes, a gellénházai rendõr-
õrs parancsnoka is.

A helyi polgárõrség veze-
tõje, elmondta,
hogy a már 15 éve önkén-
tesekkel mûködõ egyesület
számára nagy mérföldkõ ez,
hiszen a modern felszereltség-
gel rendelkezõ gépjármûvet
nagyon jól tudják majd hasz-
nálni. A 2000-ben alakult cso-

Góczán Gábor

port jelenleg 39 fõbõl áll és
próbálják a fiatalokat is bevon-
ni a polgárõri életébe. A jár-
õrözésen kívül rendezvénye-
ken is rendszeresen besegí-
tenek.

Az új autót atya
szentelte fel, majd a polgár-
õrök birtokba vették a jár-
mûvet.

Nagy Péter

F.V.

Nagy szükség volt a gépkocsira.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

A Zala Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt a KEOP
5.6.0-12-2013-0037 „A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházása” kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülõ lakossági fórumára.

: Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. fsz. 5. terem

: 2015.november 18., szerda 9 órától 11 óráig

Kérjük részvételi szándékát legkésõbb 2015. november 16.
napjáig jelezze e-mailben titkarsag@zalakozig.hu, vagy a
ritecz.balazs@zalakozig.hu címen, vagy a 06 92/507-750 te-
lefonszámon.

Sok szeretettel várjuk a rendezvényre!

08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ

09:00 - 09:10 KÖSZÖNTÕ
Rigó Csaba, kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal

09:10 - 09:20 A KEOP-5.6.0 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE
Héder Miklós, fõosztályvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal

09:20 - 11:00 KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

PROGRAM:

Helyszín

Idõpont

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: (36 92) 507-700 Fax: (36 92) 507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
szám alatt, míg az

szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a

Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fek-
vése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.

Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya
(Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a
földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a me-
zõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított
igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztá-
lyainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdek-
lõdhetnek.

Zalaegerszegen
Mártírok útja 35-39. Nagykanizsán Erzsébet
tér 1.

Zala Megyei Kormányhivatal

A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében

F E L H Í V Á S

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


