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Háromnapos forgatag Zalalövõn
A Zala Menti Napok huszonkilenc éve fogalom a
térségben, és ha a pénzügyi
helyzet engedi, talán jövõre is
elmondhatjuk a harmincéves
jubileum alkalmából. Nehezen
indult be a gépezet, és voltak
olyan pillanatok, amikor már
szinte lemondtunk a rendezvény megvalósításáról, de a
támogatások segítségével eseménydús napokat tudhatunk
magunk mögött.
A
rendezvénysorozatnak
évek óta megvannak a hagyományos programjai, mint a
pénteki megnyitó ünnepség,
ahol idén V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár köszöntötte a vendégeket, mél-

tatva az elmúlt évtizedek gazdag kulturális örökségét.
Két díj átadására került sor,
így Josef Mandl zalalövõi mezõgazdasági vállalkozó támogató tevékenységéért Zalalövõért
díjat, Radics Rozália, a Zalalövõi Általános Iskola igazgatóhelyettese pedagógiai munkájáért Zalalövõ Szolgálatáért díjat kapott. A kitüntetettek tiszteletére a Salla Kórus, valamint az osztrák testvértelepülésrõl érkezett Trachtencapelle
fúvósegyüttes adott mûsort.
Kiállítások megnyitójával
folytatódott a péntek esti
program, ahol Gál István zalacsébi lakos öntöttvas - kályha
(Folytatás a 2. oldalon)

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY
1,7 m3-es kalodás,

kályhakész tûzifa
házhoz szállítva
megrendelhetõ a

kemendollári
fafeldolgozóban

Érdeklõdni: 30/901-97-97
LYONESS
Your Cashback Company

Termékpartner

A kitüntetettek: Josef Mandl, Radics Rozália. Vertetics László
és V. Németh Zsolt adta át a díjat. Balra az elsõ két személy
Oberaic képviselõi.

Kis falu nagy napja
Felújították a hagyárosböröndi templomot
A Bagodi Római Katolikus
Egyházközség 2009-ben olyan
pályázatot nyújtott be az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében, mely a hagyárosböröndi templom felújítását célozta. A pályázat sikerrel járt: a támogatás végösszegérõl (36 687 euró) szóló
értesítés 2010 jún. 30-án érkezett meg. Kivitelezõnek a zalaegerszegi Németh és Társai
Kft.-t választották ki, mûszaki
ellenõrnek pedig Kustány
Kálmánt jelölték. A munka

KERESKEDÉS

• Autóalkatrészek, szûrõk, akkumulátorok,
SIMSON kismotoralkatrészek,
• CASTROL, MOBIL, Q8, MANNOL, OPEL, FORD, MOL
kenõanyagok versenyképes árakon!
• Motorkerékpár és jármûalkatrészek beszerzése
egyéni igény szerint is.
KOCSIS AUTÓALKATRÉSZ
8999 Zalalövõ, Bem u. 2/a
Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szo:8-12.30-ig
Tel.: 92/372-600, Fax.: 571-069, Mobil: 30/610-6707
E-mail: kocsisautoalkatresz@citromail.hu

További kedvezmények

sok elõkészítést igényelt: a szigorú pályázati feltételek miatt
a felújítás csak ez év márciusában kezdõdhetett meg. Zsigray József polgármester a munkálatok idejére a szentmisék
számára rendelkezésre bocsátotta a kultúrházat és felajánlotta a hivatalsegéd, a falugondnok és a közfoglalkoztatott munkások segítségét is. Felesége, Bauer Barbara a pályázat pontos lebonyolításában vállalt szerepet, Varga Katalinnal
(Folytatás a 3. oldalon)

Zalaboldogfán
2

108 m alapterületû, felújított családi ház eladó.
A ház az elmúlt években
teljesen átalakult: újak a
nyílászárók, a vizesblokkok,
új a teljes vízvezeték és villamosvezeték rendszer. A fûtés gáz- és vegyes tüzelésû
kazánnal is megoldott.
Tel.: 06-30/24-54-283
Irányár: 14,4 millió Ft
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Háromnapos forgatag Zalalövõn
(Folytatás az 1. oldalról)
gyûjteménye mellett számos
használati tárgy került bemutatásra. A Mûvelõdési Központ
galériáján megnyílt a II. Sajtófotó kiállítás, ahol Katona Tibor, Ohr Tibor, Pezzetta Umberto, Seres Péter és Varga
György fotóiból készült tárlatot láthattak a vendégek. A
klubterem a Zalalövõi Modellezõ Klub 60 évét mutatta be
számos régi fotóval, egyéb relikviákkal. A konferencia teremben a Borostyánkõút
Gazdaságfejlesztési Klaszter
tagjainak termékbemutatóját
tekinthették meg az érdeklõdõk.
Az iskola udvarán telepítésre került egy különleges
smaragd fa, melyet V. Németh
Zsolt ültetett el, ezzel is felhívva a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Vásár, zenés, táncos programok, gyermekmûsorok, kispályás foci, horgászverseny, fogathajtás, tekeverseny és soksok más színvonalas rendezvény váltotta egymást a hétvé-

gén, ahol mindenki talált magának megfelelõ szórakozási
lehetõséget.
Új helyet kapott a vasárnapi fogathajtó verseny, mely
egy arra alkalmas pálya kialakítását vonta maga után. A pálya kialakításában többnyire
helyi vállalkozók vettek részt:
Lebics István, ifj. Kámán László, Szabó László, a B-M Speed
Kft., Gyõrfi Transz Kft., Horváth László, a Zalalövõi Tûzoltó Egyesület, valamint Bakon Jenõ mikekarácsonyfai vállalkozó. A munkálatokat Pintér
Antal, a mûvelõdési központ
igazgatója fogta össze.
A vasárnap esti Bikini koncert és tûzijáték a háromnapos
rendezvény méltó zárása volt.
A mûvelõdési központ ezúton szeretné megköszönni
azt az anyagi és fizikai támogatást, mely lehetõvé tette a
rendezvény megvalósítását.
Tisztelettel adózunk azon vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, akik lehetõvé tették,
hogy ne kelljen megszakítani
egy közel harmincéves hagyo-

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!
Ajánlott konfiguráció:
Asus P8H61 alaplap, Intel G630 2,7 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW,
400 W Ház 67.500 Ft
Gigabyte H67MA USB3 alaplap, Intel Core-2100 3.1 GHz CPU,
4 GB 1333Mhz DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
HD6670 1 GB DDR5 VGA 120.600 Ft

Lebics István és lánya, Lebics Éva zalalövõi fogathajtók, az
akadályhajtás elsõ helyezettjei.
mányt. Külön köszönet az önkormányzat karbantartóinak,
akik oroszlánrészt vállaltak a

rendezvények technikai megvalósításában.
(BHK)

Tisztelt Jóakarók!
A zalalövõi Kerecsen Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület
2012.09.03-10.26. adománygyûjtési akciót szervez a Böjte
Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc
Alapítvány otthonaiban élõ gyermekek javára.
Kérünk minden kedves adományozót,
hogy lehetõségeikhez képest segítsenek:
- tisztítószerekkel (mosogatószer,
fertõtlenítõ, mosópor, öblítõ stb.)
- tisztálkodási szerekkel
(tusfürdõ, sampon,
szappan, fogkrém stb.)
Adományát leadhatja:
a Zalalövõn kihelyezett
plakátokon megjelölt helyen.
Köszönettel:
Kerecsen Hagyományõrzõ
és Kulturális Egyesület,
Zalalövõ
További információ:
+36/ 30 9010 650
kerecsenzalalovo@freemail.hu

Notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, MSI, HP, Samsung, Toshiba, Fujitsu-Siemens!

Pl.: ASUS X55A-SX044D 15,6"/Intel Celeron Dual-Core B820
1,7GHz/2GB/320GB/DVD író notebook 89.900 Ft
ASUS X54HR-SO086D 15,6"/Intel Pentium Dual-Core B960
2,2GHz/4GB/500GB/DVD író notebook 119.900 Ft
ASUS K55VD 15,6"/Intel Core i5-3210M 3,1GHz/ 4GB/
500GB/DVD író notebook 169.900 Ft

Használt márkás számítógépek széles választéka, 15.000 Ft-tól! Kétmagos használt számítógépek 30.000 Ft-tól
Notebook szervizpont!
Eredeti és utángyártott patronok
Notebook számítógépek
javítása!

és tonerek!
Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz
És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Digitális fotókidolgozás!

Samsung 40" UE40EH5300 50Hz SMART LED TV 169.990 Ft!
8 GB Kingston Flash Drive: 2.390 Ft!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

www.bestbyte.hu

A Zalalövõi Általános Iskola
vállalja

családi, civil és céges
rendezvények
(lakodalmak, közgyûlések, bankettek, osztálytalálkozók, stb.)
rendezését.
Érdeklõdni:
az iskola titkárságán vagy a 30/386-81-95-ös telefonon lehet!

2012. augusztus
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Kis falu nagy napja
Felújították a hagyárosböröndi templomot
(Folytatás az 1. oldalról)
és Kónya Zsuzsanna térségfejlesztési menedzserrel együtt.
A famunkákat Koller László
bagodi mester végezte, a falak szigetelését az orosházi
Dér István cége, a padfûtést
a csákánydoroszlói Horváth
Sándor, a nyugati oldalon levõ
kovácsoltvas-kerítést pedig a
helyi Fém-Szer Gép Kft. készítette el. A technikai lebonyolításban szerepet vállalt Miszori Andrea volt polgármester is. A tornyot lefestették, a
rajta levõ keresztet és gombját
beezüstözték. Az udvaron parkolóhelyeket alakítottak ki,
díszbokrokat és díszfákat ültettek, szeméttárolót, padokat és
új virágtartókat helyeztek el. A
lakosság is sok társadalmi munkát végzett, fõleg a templom
belsõ festése utáni takarításkor és díszítéskor. A nemes
célra sok kisebb-nagyobb pénzügyi felajánlás érkezett, a legjelentõsebbek a következõk:
A faluból elszármazott és
jelenleg az Egyesült Államokban élõ Léránt Mária több,
mint 1 millió forintnak megfelelõ USA-dollárral, Takács Jánosné Hévízrõl 500 ezer forinttal, a szombathelyi egyházmegye 1,5 millió forinttal, a
hagyárosböröndi egyházközség pedig a volt paplakás eladásából származó 2,8 millió
forint önerõvel járult hozzá a
költségekhez. Ezekbõl az öszszegekbõl a pályázatban nem

szereplõ munkákat (pl. fûtésrendszer) lehetett finanszírozni. Elismerést érdemel a templommal szemben lakó Bakycsalád, melynek tagjai folyamatosan figyelemmel kísérték
és segítették az építkezést.
A templommal csaknem
egyidõben történt a községben 3 útszéli kõkereszt teljes
felújítása is, Farkas László bagodi plébános és több magánszemély anyagi felajánlásával.
Ezt Kovács László vaspöri
szakember végezte el.
Az avatási ünnepségre 2012.
augusztus 12-én került sor, a
templom búcsúját (Urunk Színeváltozása) emiatt egy héttel
késõbbre idõzítették. Délelõtt
fél 10-kor 160 helyi lakos és
meghívott vendég várta a magyar és a vatikáni zászlókkal
feldíszített templomban és az
udvaron dr. Veres András megyéspüspököt, akinek autója
10 óra elõtt gördült be a
kapun. Az ünnepség narrátora
Vásár Katalin volt, közremûködött a zalaszentgyörgyi Örömzene egyházi gyermekkórus.
Czigány Alexandra és Paksa
Gergely szavaltak verset, utána
Paksa Imre, a helyi egyházközség világi elnöke arról beszélt, hogy mennyi nehézséget
kellett legyõzni ahhoz, hogy
végre megérhessék a mai napot a helyi hívek. Zsigray
József a falu legfontosabb, központi helyének nevezte az
Isten házát, melynek tiszteletét

A megújult hagyárosböröndi templom.
unokáinkra kell hagyományoznunk. Vígh László parlamenti képviselõ, Horváth Zoltán,
az MVH Zala megyei
vezetõje és Farkas László plébános együtt vágták át a bejárat elé kifeszített szalagot, a püspök pedig szenteltvízzel hintette meg az épület falait. Ezután az ünnepi mise következett.
Dr. Veres András szentbeszédében a templom
alapvetõ fontosságáról
szólva Tiszaújvárost (korábban Leninváros) hozta fel példának, ahol –
„szocialista város” lévén
– egészen 1991-ig nem
volt templom és az
emberek úgy érezték, Dr. Veres András szentelte fel Isten
nincs igazán lelkük! A házát.
püspök a Királyok elsõ köny- pályázaton elnyert összeget a
vében szereplõ Illés prófétát minisztérium várhatóan csak
állította a hallgatóság elé: le decemberben fogja átutalni,
kell küzdeni a nehézségeket, ezért a helyiek hálával tartozahogy Illés is kitartással, Isten nak a püspökségnek, hogy azt
erejével érte el 40 nap múlva a megelõlegezte számukra. A
Hóreb hegyét. A mise után távlati tervek között szerepel
mindenki kapott egy, az al- az északi kerítés kicserélése, a
kalomra készült képeslapot, többi külsõ fal átfestése, a
majd díszebédet tartottak a távirányítású kapu motorjának
kultúrházban, ahol Vigh Lász- beszerzése és a jövõben a régi
ló mondott pohárköszöntõt. padok helyett újak beállítása.
A püspök és a fõ adomá- Jelenleg mintegy 700 ezer fonyozók emlékül átvették a rint áll rendelkezésre.
templom kinagyított díszkereA nap búcsúi bállal ért vétes képét.
get: a HB sörözõben a Gold
Paksa Imre elnök kérdé- együttes húzta a talpalávalót a
sünkre elmondta: a folyamat vendégeknek.
még nem zárult le, mert a
Ács László

S.O.S.

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
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Traktorbemutatótól a Babszem Jankóig
Zalacsébi falunap vetélkedõkkel, kitüntetésekkel

A hagyományoknak megfelelõen színvonalas volt a falunapi
mûsor.
Mozgalmas, háromnapos
programot állítottak össze a
szervezõk a 17. alkalommal
megtartott falunapra Zalacsé ben, augusztus elsõ hétvégéjén. A sportpályán megtartott
színvonalas rendezvényre a kánikulai forróság ellenére nagy
érdeklõdés mellett került sor,
az elõadók pedig ennek megfelelõen kitettek magukért. A
falunapi hagyományok immár
17 esztendõre nyúlnak vissza,
amikor Zalacséb fennállásának
750. évfordulóján útjára indították eme újkori hagyományt.
A rendezvénysorozat egyébiránt már pénteken délután
megkezdõdött a délutáni és éjszakai túrával. A túrázó gyermek és felnõtt résztvevõknek
két túrát is indítottak a szervezõk. A program sokakat vonzott, a délutáni túrán 59, az éjszakain 159 résztvevõ indult, a

szervezés feladatain pedig 31en osztoztak. A nagyszámú
résztvevõ végigjárta a zalacsébi hegyhátakat. A séta persze
korántsem volt eseménytelen,
hiszen a hegyi pincéknél és a
túraútvonalon felállított öt állomáson tréfás feladatokkal –
például gumicsizma-hajításban, biciklidinamó-hajtásban,
kvíztotóban és egyéb megmérettetésekben – kellett megküzdeniük a csoportoknak. A
rajthelyet és a célállomást
egyaránt a sportpályán alakították ki, ahol a programot szalonnasütés zárta. A túrázás
iránt kevéssé fogékonyak Éder
Gabee buliján szórakozhattak
a kultúrházban, de akik jobban
igyekeztek, mindkét programból kivehették a részüket.
Szombaton délután kézmûves bemutatók, ételkóstolók és
nem utolsósorban színvonalas

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

mûsor várta a sportpályán felállított rendezvénysátorhoz érkezõket. A sátor színpad mögötti falára stílszerûen múltidézõ helytörténeti emléktárgyak is kerültek, látványukkal
megadva a rendezvény alaphangulatát. A látogatók csipkeveréssel, fazekasmunkával, ékszerkészítéssel, nemezeléssel
és virágkötészettel ismerkedhettek meg, s megízlelhették
az egykori paraszti konyha remekeit, a málét, puliszkát, lepényt és a réteseket.
Miután a rendezvénysátorban Tóth Alexandra és Gaál
Péter felkonferálta a nap programját, Pecsics Zoltán polgármester mondott ünnepi köszöntõt. Beszédében visszatekintett a 17 évvel ezelõtti elsõ
falunap sikerére, amely megteremtette az alapot a további
ünnepségek megszervezésére
és a népi kultúra, a hagyományok õrzésére, ápolására. A
falu elsõ embere méltatta a
szervezésben és az ünnepség
elõkészítésében részt vállalók
munkáját, amelyért köszönetet
mondott nekik és a fellépõknek egyaránt.
Az ünnepség adta a keretét
a „Tiszta udvar, rendes ház”
verseny plakettjeinek átadására, amelyet hosszú évek óta a
településhez kötõdõ Szabolcs
Péter Munkács-díjas szobrászmûvész, Zalacséb díszpolgára
bírál el, és ad át. Ahogy hagyományosan kialakult, az
idén is ketten vehették át a kitüntetõ címmel együttjáró emlékplakettet. Az elismerést Rajnai Miklósék és Armin Gander portája érdemelte ki. Az
önkormányzat képviselõ-testülete ezen ünnepségen ismeri
el, és jutalmazza azon személyek munkáját, akik nagyon
sokat tettek, tesznek a település fejõdésért, és példamutatóan veszik ki részüket a közéleti munkából. Idén „A Zalacsébért kitüntetõ cím” legmagasabb elismerõ fokozatát – az
oklevelet és a vele járó arany
pecsétgyûrût – Gyalog János
vehette át Pecsics Zoltán polgármestertõl.
A hivatalos protokollon túl
délután a népzene és néptánc
jegyében, helyi csoportok köz-

remûködésével megrendezett
színvonalas elõadássor vonta
magára a tisztes számú közönség figyelmét. Fellépett a
helyi vegyeskar és a nyugdíjas
kórus, s bemutatkoztak az óvodás és iskolás néptánc csoportok egyaránt. A Csébi Csávók
néptánccal léptek színre, a 17
éve alakult Csébi csajok formáció pedig ezúttal is nagy sikert
aratott. Mûsort adott a szombathelyi Boglya Népzenei
Együttes is, amely zenét szolgáltatott, mind a Salla Táncegyüttes, mind a Kutyakölykök lendületes mûsorához.
Táncház is várta az erre fogékony vendégeket, akiknek Gaál József, a zalalövõi Salla Táncegyüttes tagja tanított magyaros lépéseket.
Vasárnap reggel biciklitúrára indult a zalacsébiek sportos
csapata a vasútállomástól Bagodig és vissza, kora délután
pedig kispályás focimeccseken
mérték össze erejüket a környezõ települések fiataljai. Délután a helyi traktorok és munkagépek bemutatóját láthatták
az érdeklõdõk, akik akár ki is
próbálhatták a járgányokat. A
gyerekeket ugyanakkor a csúszda, aszfaltrajz, ügyességi verseny, csikósimogatás, lovaglás
és KRESZ vetélkedõ vonzotta –
ez utóbbira a Zala Megyei Polgárõr Szövetség jóvoltából került sor. Nagy küzdelmet hozott a szekér szét- és összeszerelési verseny, amelynek már
az elsõ feladata is jelentõs volt
a rendezõk számára: az, hogy a
falunapot megelõzõen igazi
szekeret találjanak a településen. Végül kettõt is leltek, így
nem volt akadálya a küzdelem
lebonyolításának. A nap során
Gál Roland munkáiból összeállított fotókiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk, és a
helyi asszonyok által készített
gulyás várta a közönséget. Virág Benedek szakács tanuló
prószát sütött, ami osztatlan sikert aratott.
A bábozás iránt érdeklõdõknek a Zyrano Színház elõadásában a Babszem Jankó
nyújtott szórakoztató programot. A tartalmas ünnepségsorozatot esti tábortûz zárta.
Farsang Lajos

A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zalalövõi Csoportja
értesíti tagjait, hogy a következõ
összejövetel idõpontja és helyszíne:
2012. szeptember 21. 14 óra
Borostyán-tó
Salla DSK ifjúsági tábora
Belsõ Jánosné Marica csoportvezetõ
Telefon: 92/371 601
Mobil: 20/967 8599
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Népszerû falunap „nulla” forintból
Háromnapos program Salomváron
Salomváron minden évben három napig tart a Salomvár Napok elnevezésû rendezvény, mely idén augusztus 24én, pénteken kezdõdött. Hagyományosan a Lutter Sándor
által szervezett teniszversenynyel indult a program, amit
este Éder bállal folytattak.
Szombaton délelõtt gyermekprogramokra ébredt a falu apraja, ahol egyaránt népszerûségnek örvendett az ugrálóvár,
a lufihajtogatás, íjászkodás és a
TÁMASZ által szervezett arcfestés, kavicsszínezés. Donáczy
Dezsõ és a helyi polgárõrség
kerékpáros ügyességi pályát
állított össze, s csak remélni
lehet, hogy Salomváron is fedeztek fel tehetséges gyerekeket. Délután az éhes szájak a
település fõszakácsa, Viziné
Márti és csapata által sütött
lángosból csemegézett, melyhez az alapanyagot felajánlásként kapták.
– Szerencsére évrõl évre
ilyen sok az érdeklõdõ, az
emberek kíváncsiak arra, hogy
mit csinálunk. Nem egyszerû
egy ilyen rendezvénysorozatot
létrehozni úgy, hogy nem áll

rendelkezésünkre semmilyen
forrás, és válságköltségvetésbõl
mûködünk. Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy nulla forintból,
támogatók segítségével, nagyon sok társadalmi munkával
sikerült összehozni a falunapot. Idén elõször rendeztük itt
a falu közepén a programot,
így a futballcsapat pályája is
szabad maradt a mérkõzésre –
emelte ki Árvay Sándor polgármester.
Délután három órától az
önkéntesek egyik fele vért
adott, a másik fele pedig nekilátott halból, birkából, vadhúsból megfõzni a falu vacsoráját.
A pörkölteket helyi, a halászlevet alföldi specialisták fõzték. Az illat belengte a sátor
környékét. A fõzetek mellé becsületkasszát helyeztek, melynek bevételét jótékony célra
fordítja az önkormányzat. A
kulturális mûsor alatt megtelt
a rendezvénysátor, ahol a zalaháshágyi Dance Mix, a Csébi
Csajok, az óvodások, iskolások adtak elõ mûsort, de legnagyobb taps a cigánytánccal
fellépõ helyi asszonyoknak
jutott. Este a Revans Rock

Hiányzó milliók nyomában…
Renitens adósok Zalaháshágyon

Befizetetlen csekkekkel könnyû autókat fenntartani.
Természetesen senki se
szeret sárga csekket kapni, de
így vagy úgy, eleget kell tenni a
fizetési kötelezettségnek. Zalaháshágyon 386-an laknak, az
adómorál az országoshoz hasonló: sokan becsületesen, határidõt betartva fizetnek, egykét renitens „nemfizetõ” itt is
akad. A településen súlyadók-

ból 5 millió forint kintlévõség
van:
– Ketten tartoznak nagyobb összeggel, ami négy és
fél millió forintot tesz ki, kamatokkal számítva ez a hátralék már 6 millióra rúg. Ebbõl a
tartozásból a faluban a járdát
végig meg lehetne csinálni.
Többször kaptak már felszólí-

A közönség tapssal jutalmazta a szórakoztató mûsorokat.
Band és a Hevesi Sándor
Színház mûvészei szórakoztattak, majd Vörös Pisti bálja és
tombolasorsolás zárta a szombat éjszakát.
Vasárnapra több évi próbálkozás után sikerült hazai
pályára szervezni a helyi csapat meccsét, ahol a közönség jól szórakozott a salomvári gyõzelemmel végzõdött
mérkõzésen. Közben Gyõrfi
Barbara és lelkes csoportja

tartott zumba bemutatót, így a
lakosság is látta mivel foglalkoznak hétköznap a falu
hölgyei. Emellett a zárónap
látogatói parasztolimpiával, lovaglással, Merics Nikolett operett mûsorával, valamint Németh Csaba báljával kapcsolódtak ki.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

tást, az autójuk is ki lett vonatva a forgalomból, akkor az
adóhatóságnál kértek halasztási kérelmet. Az engedélyt
megkapták, gyorsan megszüntették a vállalkozást, ami helyett újat alapítottak. Ezzel szeretnék az adófizetést megúszni, de az új vállalkozásban sem
fizetnek, gyûlik a tartozásuk.
Viselkedésükkel demoralizálják a falu tisztességes többségét, akik közül sokan az egy
személyautó után is nehezen
fizetik be az adót. Sajnos az
országban is sokan sportot
csinálnak a „nemfizetésbõl” –
jegyezte meg Büki József, Zalaháshágy polgármestere.
Egyes információk szerint
a két hátralékosnak az adóhatóság felé is tartozása van,
egyikük a megszûnés elõtt 5,5

milliót nem fizetett be. Érthetetlen, hogy miként indíthattak új vállalkozást az eladósodottak helyett. A vállalkozók
nevét a zalaháshágyi faliújságon is közzétették, egyikük
más településrõl is (súly)adósan költöztette át vállalkozását
Zalaháshágyra. A településen
takarékosan gazdálkodnak, így
a kintlévõségek ellenére sincsenek anyagi gondok. Önerõbõl utakat újítottak fel, jelenleg is folyik az urnafal kiépítése, õsszel elkezdik a pályázaton nyert játszótér építését.
Ugyancsak beadványt nyújtottak be a sportöltözõ tetõterének turisztikai szállásként való
hasznosítására, és sokadjára
pályáztak a szennyvízhálózat
kiépítésére.
pb

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Megoldás elõtt?
Zalaboldogfa tulajdonába kerülhet a volt iskolaépület
szönhetõen a jelenlegi válságos idõszak ellenére is jó a
pénzügyi helyzete, mûködése
hitel nélkül is biztosított,
stabilan áll a lábán az egyre nehezedõ terhek mellett is. Az
önkormányzat csak biztos és

megtérülõ beruházásokat vállal, ezért az iskolával kapcsolatos projekt is csak akkor jöhet
létre, ha biztosítottak lesznek a
feltételek (pályázati támogatás,
bérbe adásból származó bevétel stb.)

A polgármester tájékoztatása alapján az épület eladása lakás célra, vállalkozásra, üzemi helyiségnek,
szálláshely kialakításra is szóba jöhet teljes közmûvel,
központi fûtéssel, milliós értékû cserépkályhákkal. A
közel háromszáz négyzetméteres épület nyolc helyiségében konyha, fürdõszoba is ki van alakítva. A háromezer négyzetméteres ingatlanhoz kocsibeálló mûhely
is tartozik. Az irányár: 8 millió forint
Érdeklõdni: 06/92/460-009, 06/30/670-8609-es telefonon lehet.
Hasznosításra vár a volt iskolaépület.
2011 júliusi lapszámunkban már megjelent, hogy az
egykor szebb napokat látott iskolát a hetvenes években „fillérekért” eladták Zalaboldogfán, azóta a magántulajdonban
lévõ ingatlan kézrõl kézre vándorol. A jelenlegi tulajdonos –
aki távol él – az önkormányzatot bízta meg az épület gondozásával vagy értékesítésével.
Tavaly a Nemzeti Erõforrás Minisztérium kezdeményezte, hogy azok a kistelepülések, amelyek megszüntették az iskolát, pályázati segítséggel újraindítsák az alsó
tagozatot.
– Terveink között volt,
hogy visszavásároljuk az épületet és helyben tartanánk az alsó tagozatosokat – mondta lapunknak Luter Péter polgármester. – Sajnos, mint sok más
okos terv, a reklám szintjén elhalt. További egyezkedés után
a tulajdonos úgy határozott,
hogy ha nem sikerül új gazdát
találni, akkor több kedvezõ
megoldást is felajánl az önkormányzat részére. A jelenlegi
gazdasági helyzetben stagnál
az ingatlanvásárlási kedv. A magán, a vállalkozói, s a közszférában is bizonytalanság alakult
ki, ezért a beruházások is leáll-

tak. Ha továbbra sem sikerül
értékesíteni az ingatlant, akkor
a gazdátlan, de értékes épületnek tovább romlik az állaga,
ami a tulajdonosnak veszteséget jelent, az önkormányzatnak pedig megmarad az épület
és a hozzá tartozó ingatlan
gondozása és karbantartása.
– Mit lehet tenni ebben a
helyzetben?
– A tulajdonos belátva,
hogy ez senkinek sem jó, hajlandó az ingatlant kedvezõ feltételekkel az önkormányzatnak átadni, ezzel visszakerülhetne a falu tulajdonába a helyieknek eszmeileg is nagyon értékes épület. Amennyiben viszszakapja a település a tulajdonjogot, akkor lehetõsége nyílik
pályázni, így olyan szolgáltatást kialakítani benne, ami a település javát szolgálná. Ilyen
lehet például a szociális otthon, a falusi turizmus, a gyermektábor, a szállásoltatás, vagy
vállalkozói befektetõvel munkahelyteremtés, így a helyi foglalkoztatást lehetne növelni.
Az épület méretei és felszereltsége bármelyik szolgáltatásnak megfelel. A zalaboldogfai önkormányzat mindig az
ésszerû, a takarékos gazdálkodás elvét követte, ennek kö-

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

Színes programok Keménfán
Köszöntötték az idõseket

Hagyomány Keménfán az idõsek köszöntése.
Keménfa közösség szépkorú lakossága összegyûlt 2012.
augusztus 4-én 16.00 órakor a
mûvelõdési házban. A résztvevõket Könczöl György polgármester köszöntötte, és indította el a délutáni programot.
A vendégeket vadpörkölttel és
süteményekkel várták.
Szokás szerint nagy örömmel a falu fiataljai verseket szavaltak az idõseknek, amelyekben
köszönetet
mondtak,
hogy velünk vannak, és szeretetükkel, tapasztalataikkal terelgetnek minket a jó útra és
segítenek át minket az élet
minden pillanatában.
Ez remek alkalom volt özvegy Szita Istvánné tanárnõ

90. születésnapjának megünneplésére. Vilma nénit egy
volt tanítványa, Pintér Dezsõné
„Ilike”
köszöntötte
verssel.
A program részeként a falu új plébánosa is bemutatkozott. Tóth Gábor augusztus 1-tõl tart miséket Keménfán.
Zárásként Reál Norbertnek, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
munkatársának
bûnmegelõzési tájékoztatójára
került sor. Az elõadás keretében felvilágosította a falu lakosságát a biztonságos környezet kiépítésérõl és értékeink megõrzésérõl.
Hajdu Noémi

Zalalövõ és Környéke

2012. augusztus

7

A Gyertyafény Kórus vendégszereplése

Együtt a színpadon a Gyertyafény és a Violin Kórus.
2012. augusztus 11-én, Zsuppán Ernõ polgármester meghívására, a boncodföldei falunapon adta elõ a Gyertyafény
Kórus a Szent György lovag és
Klára hercegnõ szerelmérõl
szóló ez évi mûsorát.
Boncodföldén a falunapi
program fellépõi voltak még –
többek között – a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház színmûvészei, Hertelendy Attila és
Foky Veronika, akik népszerû
operett slágereket énekeltek,
valamint a szintén zalaszent-

györgyi Falurossza színjátszó
csoport, Móricz Zsigmond
Dinnyék címû tréfás darabjának elõadásával.
A Gyertyafény Kórus mûsorát a 2012. július 21-i zalaszentgyörgyi falunaphoz hasonlóan
ezúttal is a kávási Violin Kórus
tagjaival közösen adta elõ. A
két kórus szoros együttmûködése az egész évre jellemzõ,
már áprilisi tavaszi fesztiválunkra közös produkcióval készültünk, és második alkalommal mutattuk be Szent György

Elismerték munkáját

Magas kitüntetést kapott
Hideg Zoltán András zalalövõi
lakos, aki augusztus 20-a alkalmából a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át. A kitüntetett a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Gazdasági Szervek Ellátási és Fenntartási Osztálya Ellátási Csoportjának vezetõjeként dolgozik, és eredményes és lelkiismeretes munkája alapján
érdemelte ki a kitüntetést. Az
elismeréshez levélben gratulált a Vas Megyei Közgyûlés
vezetõi kara is. A kitüntettet
kérdeztük.
– Mi a munkája tulajdonképpen ?
– Ruházati elõadó vagyok,
beszerzéssel és vagyonnyilván-

tartással foglalkozok. 10 éve
dolgozok a jelenlegi munkahelyemen, úgy látszik meg voltak
elégedve elöljáróim a munkámmal.
– Tudott-e a felterjesztésrõl ?
– Hivatalosan nem, de elõzetesen alá kellett írni egy bizonyos nyilatkozatot, melybõl
sejtettem, hogy nem ok nélkül
kérik.
– Hol vette át a kitüntetést ?
– A Belügyminisztériumban vettem át hivatalos ünnepség keretében Tállai András önkományzati államtitkártól.
– Lakóhelyén csak kevesen
tudják környezetébõl, hogy
milyen magas elismerésben
részesült. Hogyan ünnepelték
meg ?
– A baráti, ismerõsi kör
azért tud róla. Sokan köszöntöttek, akikhez eljutott a hír. A
munkahelyemen mindenki gratulált, meg is ünnepeltük.
– herczeg –

lovag és Klára hercegnõ románcáról szóló elõadásunkat.
A darab szövegét alapító kórustagunk, Jordán Ádám írta,
és õ állította össze a betétdalokat is, melyek a hetvenesnyolcvanas évek magyar slágerei közül kerültek kiválasztásra. A cselekmény a két település (Zalaszentgyörgy és Kávás) szoros kapcsolatát a két falut megszemélyesítõ stilizált
személyek (Szent György lovag és Klára hercegnõ) egymásra találása révén ábrázolja,
a kapcsolat kezdeti nehézségeivel, de természetesen pozitív
végkifejlettel.
– Sajnos az erõs szél nehezítette a hangosítást, de a közönség a kapott visszajelzések
alapján így is jól szórakozott.
Bízunk benne, hogy a továbbiakban is sikeresen tudunk
majd együttmûködni a boncodföldeiekkel, mind a település kulturális életének, mind a
Gyertyafény Kórus fejlõdésének érdekében – értékelte a
hétvégét Horváth Zoltán, a
Gyertyafény Kórus Alapítvány
kuratóriumának elnöke.
Következõ fellépéseink:
2012. szeptember 8-án
13.30-tól, a pusztacsatári „Kisasszony” napi búcsú alkalmából rendezett ünnepi szentmisén fog közremûködni a
Gyertyafény Kórus.
2012. október 13-án 15 órától, a Gyertyafény Kórus idei
15 éves jubileuma alkalmából,
több mint egy éves szervezõmunka eredményeként, Pál
Ferenc atya budapesti katolikus pap, ismert spirituális és
mentálhigiénés
szakember
lesz vendégünk országos elõadássorozata egyik állomásaként, és tart elõadást a zalaszentgyörgyi kultúrházban.
Rendezvényeinkre, fellépéseinkre minden érdeklõdõt
szeretettel várunk.
(gy)

www.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!
Te is lehetsz sofõr…
Nyár végén a barátaimmal mindig megtartjuk az
Apák buliját. Ilyenkor a családot, feleséget, gyereket
hátrahagyva elmegyünk bulizni. Rendszerint korán
érünk haza. Korán reggel.
Tavaly azonban a buli majdnem elmaradt. A szervezés
során egy lényeges ponton
elakadtunk. Nem akart senki sofõr lenni. Mindenki lapított, érthetõ okokból. Andi érkezett meg a kávéval.
Látva a tanácstalanságot, rákérdezett:
– Mi a gond?
– Nem tudjuk eldönteni,
ki vezessen, nincs sofõr.
– Én szívesen elviszlek
benneteket!
Az apák elõször a döbbenettõl köpni-nyelni se tudtak. Az apák buliján egy feleség lesz a sofõr! Ezért férfiakhoz illõen ellenõrzõ kérdéseket tettek fel:
– Odaviszel bennünket,
ahova mondjuk? Akkor indulunk haza, amikor mi
mondjuk? Egész éjszaka
fent leszel velünk és végig
nem iszol alkoholt?
Mivel minden kérdésre
igen volt a válasz, az apák
egymásra nézve, – miért ne
tekintettel – elfogadták a segítséget. Este a buli napján,
a feleségek hitetlenkedve
többször is megkérdezték
Andit, hogy tényleg elviszed
õket bulizni? Te leszel a sofõr? Szegény, hogy fogod
bírni? Így sajnálkoztak.
Másnap délben, amikor
felébredtünk a közös reggeli alatt felidéztük a buli eseményeit. Jó volt. Együtt nevettünk az éjszaka eseményein. A feleségek irigykedve hallgatták, hogy mibõl
maradtak ki. Ezért egyre
több feleség ajánlotta fel,
hogy jövõre õ is szívesen
lenne sofõr...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Példás összefogás a ravatalozóért Káváson

bõvült, belsõ szerkezete módosult, a terasz fölé új elõtetõ
készült. Ezután a hozzátartozók
a faluképhez illeszkedõ, impozáns fatoronnyal díszített épületben vehetnek végsõ búcsút
szeretteiktõl. Július elejétõl a
falu több mint harminc lakosa,
közmunkások, fiatalok, aktív
tagok, nyugdíjasok összefogtak,
otthoni dolgaikat félretéve sokat szorgoskodtak társadalmi
munkában itt. Az alap kiásásától kezdve, a faluból származó
fák faanyaggá válásáig minden
momentum önkéntesek segítségével folyt. Aki erre jár, mind
elismerõen tekint a település új
gyöngyszemére, melynek megújulását a jövõ számára egy
képarchívumban is eltárolják.
– Sok turista jár a falu jelképeként is említhetõ tájházaknál, melyek állami tulajdonban
vannak, de önkormányzatunk
az üzemeltetõ. A kistérségi társulás pályázatának köszönhetõen szakemberi irányítással
diákok munkája nyomán újult
meg a ház melletti pitvar, mely
most már jobban illeszkedik a
házakhoz. Az épületek külsõbelsõ meszelését, a régi szerszámok konzerválását a közmunkásaink végezték. A muzeális látnivalók melléképületében szeretnénk egy konyhát
régi bútokkal, ahol sparhelten
készíthetnénk
hagyományos
étkeket a látogatóknak – tette
hozzá a faluvezetõ, aki örömmel számolt be Budapestrõl
idelátogatókról, iskolás, óvodás
csoportok érdeklõdésérõl.
Pataki Balázs

A közelmúltban
szinte minden településen beindult a
közmunka program,
nem volt kivétel Kávás sem. A faluban
három fõt foglalkoztatnak idén szeptember végéig, akikkel az
értékteremtést, hagyományõrzést tûzték ki
fõ feladatként. A szakmunkákat Fábián János kõmûves szakember irányításával
végezték, így készült
el a tájházakhoz vezetõ lépcsõsor a falu
központi helyén. A
feljáróhoz az anyaA kávásiak, a közmunkások büszkék lehetnek munkájukra.
got önkormányzat adta és Hegyi István is aktívan zsákfalu jelleget megtartva, ki- is több bevétele lenne. A közvett részt a 68 fok rögzíté- használva a csendes környeze- munkában az volt a fõ cél, hogy
sében. A készítõk nevét az tet, kikapcsolódjon és érdekes a falu javára értéket teremtegyik lépcsõfokon rögzített dolgokra bukkanjon az idelá- sünk, amihez képest a fûnyírás
réztábla hordozza, mely pél- togató vendég. Egy hátrányunk csak tizedrangú feladat. Sokat
dát hagy örökül az utókor van, hogy egyelõre kevés a köszönhetünk Fábián Jánosnak,
turistaszálló, de a Kulcsos-ház aki kiváló szakember, és remészámára.
– Abba az irányba szeret- vizesblokkal való bõvítésével lem a közmunka után is kap
nénk a falut fejleszteni, hogy a elõre léphetnénk, és a falunak munkát és kiválthatja saját vállalkozását – fejtette ki Fekete
Heribert László polgármester.
Régi vágya teljesült a falunak a szeptember elejére saját
erõbõl megszépülõ ravatalozó
felújításával. A bruttó 2,8 millió
A XXIX. Zala Menti Napok bok, harmonika, sípok, stb…), forint összköltségû munkák
folytatásaként, huszadik alka- tánckoreográfiákkal rövid idõ- anyagi fedezetének java a képlommal köszönthettük augusz- re átérezhettük a mediterrán viselõk fel nem vett tisztelettus 17-én a Nemzetközi Nép- világ tüzes vérmérsékletét, szen- díjából állt össze. A régi épület
tánc Gála résztvevõit, szám vedélyes életérzését.
a munkák során hõszigeteléssel
Akinek nagyon tetszett a
szerint 150 táncost, köztük a
helyi Mûvészeti Iskola néptán- mûsor, másnap Körmenden is
cosait és a Salla Néptánccso- találkozhatott a csoportokkal
portot. Az egyes nemzetek kép- az augusztus 20-i ünnepség
viselõi bõ fél-félórás összeállí- keretében.
Tevékenység:
Legközelebbi nagyrendeztásban mutatták be színes tánckultúrájuk egy darabkáját. Az vényünk október 12-én lesz a
liszt, búzakorpa,
idei gálán betekintést nyerhet- már hagyományossá vált õszi
takarmányliszt elõállítása,
tünk Szerbia, Albánia, Görög- ünnep, a Murcifesztivál keretéértékesítése
ország népszokásaiba, zenei vi- ben, melyre tisztelettel hívunk
lágába. A hagyományos hang- minden kedves érdeklõdõt.
Telefonszám: 06/30/9018-052
(BHK)
szereik megszólaltatásával (do-

Nemzetközi Néptánc Gála

Magyar Malom Kft.
Faxszám: 06/92/373-833
E-mail:
nagylaszlo@kelekabel.hu

HIRDETÉSÉT
feladhatja a
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Összesen 150 táncos lépett fel.

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Erzsébet táborban voltunk”…
A zalalövõi iskola 20 tanulója egy pályázatnak köszönhetõen július 30-tól augusztus 4ig Balatonberényben nyaralt.
A vasárnapi rossz idõ kissé
megijesztett bennünket, de hétfõn reggel már ragyogó napsütésben gyülekeztünk az iskola elõtt. Kilenc órakor megérkeztek a szállító jármûvek,
majd Berkiné Õri Márta és
Szabó Józsefné, Jutka néni
vezetésével megkezdtük a beszállást a buszokba. Végre indultunk a Balatonra!
Két óra utazás után izgatottan szálltunk ki a tábor udvarán. Hamarosan elfoglaltuk a
szobáinkat. A lányok mind a
tizenhárman egy szobába kerültek, így kissé zsúfoltan vol-

tak, még pótágyat is kellett
betenni, hogy mindenkinek
jusson hely. A fiúk viszont nagyon kényelmesen elfértek,
mivel heten voltak a tizenkét
személyes szobában. Ki is próbálták mind a tizenkét ágyat,
volt aki majdnem minden este
más ágyon aludt. Mire kipakoltunk, és felhuzatoltuk életünk elsõ ágynemûjét (kis tanári segítséggel), már mehettünk is ebédelni. Közben megérkezett a többi táborlakó is.
Közel kétszázötvenen voltunk
az ország minden részérõl. Az
elsõ nap, vacsora után ismerkedõ estet tartott a táborvezetés, ahol minden iskola bemutatkozott a többiek elõtt. A
miénk nagyon jól sikerült, a

Családi Napközink felvételt hirdet
kisgyermekek részére
a 2012/13-as évre!
Elérhetõség: Napfény Családi Napközi,
8999 Zalalövõ Széchenyi u. 4.
Telefon: 30/387-38-54

Várják a folytatást…
lányok még egy rögtönzött
táncot is elõadtak.
Az öt nap a rengeteg programnak köszönhetõen nagyon
gyorsan elrepült. Részt vettünk táncházban és színházi
elõadáson, amelyben gólyalábasok szerepeltek. Volt tábori
olimpia, ahol értékes helyezéseket szereztünk. Lehetett kerékpározni, teniszezni, pingpongozni, és természetesen az

úszás és strandolás sem maradt el a mindennapi tevékenységeink közül.
Nagyon jól éreztük magunkat, és várjuk a folytatást!
Köszönjük a szállításban segítõ felnõtteknek, Radics Endrének, Ostrom Jánosnak és
Sütheõné, Gabi néninek, hogy
biztosították számunkra a kényelmes és biztonságos utazást.
a táborozók

A lakosság is kárát látja a hulladéklopásnak

Európai uniós elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony
megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a kormány által is preferált házhoz menõ
gyûjtési rendszer bevezetésére már számos lépés történt Zalaegerszegen.
A Zala-Depo Kft. szolgáltatási területén idén májustól lehetõség van a mûanyag flakonok mellett a papírhulladékok házhoz menõ zsákos gyûjtésére is. E gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére.
Míg a közszolgáltató cég milliókat költ a házhoz menõ szelektív gyûjtés megszervezésére, bõvítésére, válogatásra, addig

sajnos nem egyedi eset, hogy lopják a szelektív hulladékot,
nemcsak a fémet, hanem a papírt és a mûanyag palackokat is.
Egyre több lakossági bejelentés szól az összegyûjtött cégemblémás zsákok tolvajok általi gyûjtésérõl, utánfutón való fölhalmozásáról.
A helyzetet nem könnyíti, hogy a multinacionális cégek
mellett inkorrekt módon már a konkurens Zalai Huke Kft. és
kisebb vállalkozások is fizetnek a leadott hulladékért, melyet a
Zala-Depo Kft szolgáltatási területérõl gyûjtenek össze a lakók.
A legfõbb gond az, hogy a papír és pillepalackok lopásának
a lakosság is kárát látja, mert minél több a szelektív hulladék,
annál gazdaságosabb a begyûjtése, s az ágazat eredményessége
kihat a lakossági szemétdíjakra is. Emellett sok kellemetlenséget okoz a mellédobált szemét, illetve hogy csak az kap üres
zsákot, akinek a Zala-Depo Kft. szállítja el a szelektív hulladékát.
Az utcára kitett zsák nem szabad préda, ZMJV Önkormányzatának rendelete tiltja a szelektív hulladékgyûjtõ edényekbõl és zsákokból az elhelyezett hulladék eltávolítását.
Ugyanígy a guberálás és a szelektív szigetek tartalmának eltulajdonítása is szabálysértésnek minõsül. A hulladék begyûjtése ráadásul csak engedély birtokában végezhetõ.
A Zala-Depo Kft. megköszöni a lakossági bejelentéseket és
kéri, jelezze, aki információval rendelkezik a tolvajokról.

www.zaladepo.hu;
info@zaladepo.hu,
92/598-940
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Zsebhektárok
Egy és öt év közötti börtönbüntetésre ítélhetõk azok a
vevõk és eladók, ügyvédek és
közjegyzõk, akik közremûködtek külföldi állampolgárok illegális földtulajdon-szerzésében Magyarországon, a 2013.
június 1-jétõl hatályos új Btk.
szerint – jelentette ki Budai
Gyula államtitkár nemrég.
A parlamenti államtitkár elmondta, a jogi következmények alól mentesülhetnek azok,
akik jövõ júniusig hajlandók
feltárni az illegális földtulajdon szerzésrõl szóló szerzõdéseiket. Az államtitkár hozzátette, az elmúlt húsz év joggyakorlatai szerint külföldiek Magyarországon 17 féle módon
szerezhettek földhasználati jogot, s a terület az egységes
európai szabályozás életbelépését követõen, 2014. június
15-tõl egyszerû adásvétellel a
tulajdonukba kerül. A zsebszerzõdésekkel lefedett terület
nagyságáról számháború folyik, egymillió hektárról is beszélnek, megközelítõen pontos adatok a törvény végrehajtását követõen lesznek.
A zsebszerzõdések kifehérítésérõl és a külföldiek földtulajdon szerzésének korlátozásáról szóló komplex törvénycsomag négy minisztériumot
érint, a belügyi-, a közigazgatási és igazságügyi, a vidékfejlesztési és nemzetgazdasági
tárcákat, a büntetõ törvénykönyvön túl változik a polgári
törvénykönyv, az ingatlan-nyilvántartási törvény és a földtörvény. A jogszabályok végrehajtásában a földhivatalokra
hárul majd a legnagyobb feladat, náluk tárható fel és követhetõ nyomon a külföldiek
földhasználata. Példaként említette az Õrségi Nemzeti Park
esetét, ahol a helyi földhivatalokból érkeztek az elsõ jelzések arról, hogy magyarországi
bejegyzésû, osztrák tulajdonú
cégek használnak természetvédelmi oltalom alatt álló területeket az Õrségben. A tulajdonszerzés megakadályozása
érdekében a magyar állam 450
millió forintot biztosított a természetvédelmi oltalom alatt
álló területek kisajátítására.
Az idõ sürget. Ennek az elprivatizált, kiárusított országnak nem sok kincse maradt a
földjén és az ivóvízkészletén
kívül. Legalább ezeket mentsük meg. Nem lesz könnyû feladat, hiszen óriási erõvel dolgozik az ellenérdek.
Lapunk már 15 évvel ezelõtt foglalkozott gyanús ügyletekkel, konkrétan zsebszerzõdésnek minõsülõ tranzakciókkal. Nyomon követtünk egy

olyan esetet, ami az ügyészséget és a bíróságot is megjárta. Idézzük fel az esetet 1998.
november 11-én megjelent cikkünk segítségével!
***
„Legálisnak feltüntetett, annak álcázott, ezzel szemben
erõsen gyanítható, hogy törvénytelen termõföld-eladások
hátterével foglalkozik lapunk
immár hetek óta. Ezelõtti számunkban beszélgettünk egy
magyar anyanyelvû, de külföldi férfival, aki egy Lentihez
közeli faluban telepedett le a
rendszerváltást követõen.
Riportalanyunk korábban
maga is közremûködött – egy
osztrák kft. megbízásából – a
földvásárlások lebonyolításánál, ám amikor a kulisszák mögé látott, illetve vitába keveredett korábbi partnerével, kiszállt a »buliból«.
Elõzõ számunkban utaltunk arra, hogy – felkeresve az
illetékeseket – beszámolunk e
gyanúsnak tûnõ tranzakciók
ügyében indított vizsgálatokról. Elsõ utunk a Lenti Városi
Ügyészségre vezetett, ahol dr.
Kancsal László vezetõ ügyész
lapunkat tájékoztatva elmondta, hogy ezeknek az ügyeknek
a felgöngyölítése, az igazság
kiderítése, a törvények, a jogszabályok érvényre juttatása
tökéletesen beleillik a kormányzati elképzelésekbe, vagyis meg kell akadályozni a
törvénytelenségeket. Ennek érdekében az ügyészség már eddig is megtette, s ezután is megteszi a szükséges lépéseket.
A folyamatban lévõ ügyekrõl dr. Horváth Sándor ügyész
elmondta, hogy 1998. januárjában állampolgári bejelentés alapján indult elõször vizsgálat.
– A bejelentõt meghallgatva – aki azzal fordult hozzánk,
hogy külföldiek nagymértékben vásárolnak fel termõföldeket a térségben –, az általa elmondottakat »elsõ körben« leellenõrizve valószínûsíthetõ volt,
hogy a bejelentésnek van valóságalapja. A szükséges eljárásokat lefolytatva az ügyészség eddig kilenc pert kezdeményezett, de érdemi döntés még
egyikben sem született.
– Mi volt az eljárás alapja,
vagyis a per tárgya?
– Minden esetben az adásvételi szerzõdések semmisségének megállapítása. Az ügyek
egyébként rendkívül komplikáltak és hosszadalmasak. Viszszatérve a szerzõdésekre: kiderült, hogy ezek az okmányok
nem kerültek át a földhivatalhoz a tulajdonjog átvezetése
céljából, hanem utólagosan haszonbérleti, illetve elõadásvéte-
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Mindenki jól jár...

Rajz: Farkas László
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– Jóska bátyám, én megvenni maga legelõ és tehenek,
zsebszerzõdés. Maga megveszi tõlem tej, jön vissza forint
zsebembe nekem...!
li szerzõdések készültek, mintegy legalizálva a korábbi szerzõdéseket. Mivel a szerzõdési
akarat az adásvételre irányult,
mi megtámadtuk ezeket az
egyezségeket is, hiszen ugyanazon helyrajzi számú ingatlanokra vonatkoztak, mint a korábbi szerzõdések.
– Mi az oka az eljárások elhúzódásának?
– Az átlagos polgári pereknél sokkal nagyobb a bizonyítási teher a hatóságok vállán,
ugyanakkor rendkívül bonyolultak a körülmények is.
– Egy-egy ilyen ügynél felmerülhet az ügyvédi csalafintaság, a visszadátumozás, az
okirathamisítás, a hamis tanúzás gyanúja is – vélekedik dr.
Kancsal László. – Jogos a kérdés: hogyan lehet a zsebbõl
elõcsalogatni a zsebszerzõdéseket?”
***
Az azóta már nyugdíjba vonult ügyész kérdésfelvetése egyre indokoltabb. Az idõ sürget,
közeledik az egységes európai
szabályozás idõpontja, 2014.
június 15. Kormányhatározat
született a zsebszerzõdések elleni küzdelem kidolgozására.
Ennek keretében tárcaközi bizottság alakult. A bizottság szerint a földhivatalok által kezelt
nyilvántartásokra támaszkodva
segítséget kell nyújtani az
ügyészi szervezetnek a jogellenes megállapodások feltárása
és felszámolása érdekében.
Az elsõ ütemben Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Somogy és
Zala megyére terjed ki a vizsgálat. Nem véletlenül, hiszen a
zsebszerzõdéseket
tekintve
ezek a legfertõzöttebb megyék. A cikkünkben idézett, 14
évvel ezelõtti riport is alátá-

masztja azt, hogy Zala kezdettõl fogva a külföldiek célkeresztjében van.
No, de mi lett a 14 évvel
ezelõtti ügyekkel?!
A Lenti Városi Ügyészség
1998-ban 6 ügyszám alatt 20
ügyben nyújtott be keresetet a
Lenti Városi Bírósághoz. A
Zalaegerszegi Törvényszéken
a napokban dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ volt segítségünkre, aki visszakeresve a régi aktákat tájékoztatta lapunkat az akkori döntésekrõl. A
tényállás szerint egy kerkaszentkirályi kft. 1994-ben szerzõdést kötött magánszemélyekkel földvásárlással kapcsolatban. Ezeket a szerzõdéseket
benyújtotta a Földhivatalhoz,
de az 1994. július 26-án életbe
lépett törvény alapján, amely a
termõföldrõl rendelkezett, a
hivatal megtagadta a bejegyzést, így a tulajdonjog nem
szállt át a kft.-re. A tranzakció
azonban ezzel nem zárult le,
hiszen az érintettek haszonbérleti, illetve elõadásvételi
szerzõdést kötöttek, a vételárat
bérleti díjjá változtatva.
Az akták egyesítése miatt
gyakorlatilag 3 ügy tárgyalására került sor. Az egyiknél elutasították a kérelmet, mivel a
szerzõdés megkötése még az
1994. évi földtörvény életbe
lépése elõtt történt. Az ezt követõ haszonbérleti és elõadásvételi szerzõdéseket viszont
érvénytelenítette a Lenti Városi Bíróság. A benyújtott fellebbezés során egy ügy elállással
zárult, egy pedig jogerõre
emelkedett.
A zsebszerzõdésekkel folyamatosan foglalkozunk. Várjuk
olvasóink észrevételeit.
E.E.
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Jelentõs fejlesztések pályázatokból Bagodban
Bagodban a közelmúltban
a település fejlesztése céljából
több beadványt is benyújtottak
a LEADER-hez, az önkormányzat két, a Bagodért Alapítvány
egy pályázatot készített, melyeket mostanára nyertesnek
nyilvánítottak. Két másik projekt ügyében májusra várták az
eredményhirdetést, de máig
sem tudni a belügyminisztériumi kiírások eredményét.
– Sajnáljuk a két elhúzódó
bírálást, amibõl az egyik az
óvodánk felújítását célozza
meg, a másik az iskolai sportpálya futópályával, kézilabda
pályával való felújítására irányul. Nyáron pont ideális lett
volna a végrehajtásuk… Két
nyertes pályázatunkkal a Szellemi örökséget bemutató kiál-

lító tér felújítása és Információs pont kialakítása valósul
meg. Mindkét beadvány száz
százalékban támogatott, nekünk az ÁFÁ-t kell biztosítanunk – számolt be Mogyorósi
József polgármester.
A helyi szellemi örökség
bemutatása a faluházban elhelyezendõ kiállításokkal válik
elérhetõvé a lakosság számára,
melyhez az épület részeit,
nagytermét is felújítják. Szeptember elsõ napjaiban álltak
neki a tetõszerkezet felújításának, ahol lecserélik az idáig
beázásokat okozó palát. A
4,606 millió forintos fejlesztés
mellett szintén az épületben
jön létre az információs pont,
ahol részmunkaidõs foglalkoztatására is lehetõség nyílik
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

Elkezdõdött a faluház felújítása is.
majd. A 2,322 milliós támogatásban megvalósul az infopont
vizesblokkjának kialakítása és
az épület akadálymentesítése
is. A legnagyobb, 15 millió forintot felölelõ fejlesztésre az
alapítvány pályázott, Vállalkozási környezet komplex fejlesztése Bagod mikrotérségben
beadványát az önkormányzat
is segítette. A projektben a
sportöltõzõ épületénél úgynevezett vállalkozóbarát részt alakítanak ki irodával, elõadóteremmel és figyelõrendszert is
kiépítenek:
– A pályázat keretében településünkön olyan kamerarendszer épül ki, amellyel az

átmenõ és a vállalkozások környéki forgalmat is figyelni tudjuk majd. Némelyik cég már
kiépítette saját területének kamerarendszerét, de ezzel a fejlesztéssel még inkább biztonságban érezhetik magukat –
érvelt a fejlesztés fontossága
mellett a polgármester.
A közelmúltban indult el a
már ismertetett több mint 3
milliós iskolai nyertes pályázat
megvalósítása, ezzel szemben
a két éve benyújtott közel
nyolcvanmilliós iskolai projekt
kisebb huzavona után bagodi szempontból sajnos eredménytelenül zárult.
Pataki Balázs

Zalalövõ és Környéke
Közéleti
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VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello
Szept.7-9.
42.900,-Ft/fõ
PRÁGA - KARLOVY VARY
Szept.20-23.
49. 900,-Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900,-Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500,-Ft/fõ
RÓMA - ORVIETO - TIVOLI
Okt.3-7.
82.900,-Ft/fõ
ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD
Okt.18-23.
91.900,-Ft/fõ
A FELVIDÉK történelmi városai
Okt.19-23.
54.500,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

2012. augusztus

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely

• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Rövid határidõ,
• Röntgendiagnosztika
magas minõség,
• Fogászati kezelések
megfizethetõ ár!
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
• Zirconium
Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu

„Szárnyaló” receptek
Pulykamell gombáskolbászos raguval

Hozzávalók: 60 dkg pulykamell, 10 dkg füstölt szalonna,
15 dkg füstölt házikolbász, 1
nagyobb fej vöröshagyma, 20
dkg gomba, trappista sajt, liszt,
tej, só, fehérbors, vaj, mexikói
zöldségkeverék, fokhagyma.
Elkészítés: A pulykamellet
felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk, és elõsütjük kevés olajon.
Ha ez megvan, tepsibe rakjuk
egymás mellé a szeleteket
(majd ezekre megy rá a ragu).
Elkészítjük a mártásunkat
is: a hús elõsütõ zsírjában kiolvasztjuk az apróra vágott szalonnát. Ha kiolvadt, rárakjuk az
apróra vágott vöröshagymát,
üvegesre dinszteljük. Ezután a
felkarikázott házikolbászt és a
szeletekre vágott gombát is
hozzátesszük. Ha lepirult, megszórjuk 4 evõkanál liszttel, és
annyi tejjel engedjük fel, hogy
olyan sûrû mártást kapjunk,

BANK, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN KÖZVETÍTÉS
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól, Kötelezõ gépjármû biztosítások, Casco
• Élet és balesetbiztosítások, Munkanélküliség biztosítás, Sportbiztosítás, Utasbiztosítás
• Vállalkozói vagyon, és felelõsségbiztosítás, Ipari biztosítás,
• Mezõgazdasági, növény, állat és õstermelõi biztosítások
• Biztosítását weboldalunkon online is megkötheti
• Kárfelvétel helyben, nem nálunk kötött biztosításokra is
• Hitelközvetítés: Személyi kölcsönök, Építési,- Vásárlási és Szabad felhasználású
jelzáloghitelek, Gépjármû hitelek
• Ingatlan közvetítés közvetítõi jutalék és kizárólagos közvetítõi szerzõdés nélkül!
48 hazai és 13 külföldi weblapon hirdetjük ingatlanát
• Ingatlan értékbecslés, Lakás takarékpénztári szerzõdések
• Lyoness Pont: utalványértékesítés, tanácsadás
H-Kontakt Group Kft.
Horváth József
8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Tel / Fax: 92/371-371
Mobil: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
e-mail: horvath.jozsef@h-kontakt.hu

ami nem folyik le majd a húsról. Sóval, fehérborssal ízesítjük. Lassú tûzön 10-15 percig
fõzzük, ha kész, levesszük a
tûzrõl, és rárakjuk az elõsütött
hússzeletekre. Megszórjuk reszelt sajttal, és 15-20 percre berakjuk a sütõbe.
Elkészítjük a köretet is. Vajban megfuttatunk egy kevés
apróra vágott fokhagymát, és
összekeverjük vele a sós vízben
megfõzött zöldséget. A húst
ezzel a zöldséggel és hasábburgonyával tálaljuk.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös utcai
baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb
hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák
termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pénzvisszatérítés minden vásárlás után

Pacsa, Ipari Park

