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Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata 2018-ban pályáztatás
útján 6,55 millió forintért érté-
kesítette a Batthyány utca 8-10
szám alatti ingatlanokat. Az
önkormányzat „az értékesítésre
szánt területen a történelmi vá-
rosszerkezetbe illeszkedő, kis-
városi hangulatot, a környező
beépítés visszafogottságát meg-
tartó, minőségi anyagokat al-
kalmazó fejlesztés megvaló-
sítását követelte meg, amelyet a
Két Tarbuza Kft., mint az ered-
ményes pályázati eljárás nyer-
tes ajánlattevője kötelezettség-
ként vállalt. A szerződés a fen-
tieken túl további kötelezettsé-
get támasztott a vevővel szem-
ben, köztük kötbérfizetési köte-
lezettség mellett a pályázati aján-
latához csatolt projekt-ütemterv
alapján három ingatlanfejlesz-
téssel kapcsolatos határidőt ha-
tározott meg. Ezek az alábbiak:

A város szeretné visszavásárolni
Miért késik a Batthyány utcai építkezés Zalaszentgróton?

– szerkezetépítési munká-
latok megvalósítás határideje:
2020. január 31.

– szakipari munkák megva-
lósításának, valamint a gará-
zsok és parkolók kialakításának
határideje: 2021. június 30.

– külső járulékos munkák
megvalósításának, a társasház
külső környezete kialakításának
határideje: 2021. június 30.”

A Két Tarbuza Kft. 2020.
január 13-án kelt levelében a
határidők módosítását kérte. A
képviselő-testület megtárgyalta
a kérést, s a következő hatá-
rozatot hozta:

„Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét ké-
pező, Két-Tarbuza Kft. által
2020. január 13-án benyújtott
kérelemben foglalt indokokat
elfogadja, és a Zalaszentgrót

Város Önkormányzata és a
Két-Tarbuza Kft. között 2018.
május 7-én megkötött ingat-
lan adásvételi szerződésben
szereplő ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos, alábbi építési ha-
táridők módosításához elvi
egyetértését adja az alábbiak
szerint:

– az ingatlanfejlesztési pro-
jekt építési munkálatainak
megkezdéséhez az e-építési
napló megnyitásának és a mun-
katerületen építési munkák
tényleges megkezdésének ha-
tárideje 2020.06.30.

– szerkezetépítési munkála-
tok megvalósítás határideje
2022.01.31.

– szakipari munkák megva-
lósításának, valamint a gará-
zsok és parkolók kialakításának
határideje 2023.06.30.

– külső járulékos munkák
megvalósításának, a társasház
külső környezete kialakításá-
nak határideje 2023.06.30.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületé-
nek kiemelt érdeke fűződik a
Két Tarbuza Kft. által, önkor-
mányzattól megvásárolt terü-
leteken a kiírt pályázat alap-
ján vállalt városfejlesztési pro-
jekt megvalósulásához, mely-
nek érdekében 2020. március
31-ig megkötendő megállapodás

Foghíjas a Batthyány utca Szentgróton.
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módosításában rögzíteni kíván-
ja a kiegészített és módosított
részteljesítési feladatokon és ha-
táridőkön túl az új, jóváhagyott
időtartamra vonatkozóan elké-
szített projektütemterv szerinti
építési munkálatok folyamatos
elvégzését és a műszaki-tech-
nológiai indokkal nem igazolt
késedelmes teljesítéshez fűző-
dő garanciákat és a szerződés
teljesítését erősítő biztosítékokat.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
fenntartja azon jogát, hogy a
megállapodás módosítás 2020.
március 31-ig történő aláírásá-
nak elmaradása esetén az ere-
deti szerződésben foglalt, a
Két-Tarbuza Kft.-t terhelő kö-
telezettségek teljesítését és biz-
tosítékok érvényesítését tekinti
irányadónak.”

A határidő módosítást a tes-
tület elfogadta, ám ezt köve-
tően sem haladt normális me-
derben a beruházás, hiszen az
előírt következmények közül töb-
bet nem teljesített a Két Tarbuza
Kft., az önkormányzat szerint
nem tanúsított együttműködést,
s a határidőket sem tartotta be.
Ezért Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzata polgármestere – a
járványügyi veszélyhelyzetre

A város szeretné visszavásárolni
Miért késik a Batthyány utcai építkezés Zalaszentgróton?

való tekintettel – 2021. február
15-én döntött a következő
módon:

„Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzata Képviselő-testü-
letének feladat- és hatásköré-
ben eljárva a polgármester – a
Kormány 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendeletének 1. §-a alap-
ján kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel, a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete tagjainak írásbeli vélemé-
nyére figyelemmel – úgy dönt,
hogy Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzata és a Két Tarbuza
Kft. között 2018. május 7-én
megkötött ingatlan adásvételi
szerződésben kikötött vissza-
vásárlási jogot a határozat
meghozatalának napjával gya-
korolja a következő feltéte-
lekkel:

– a visszavásárlási ár az in-
gatlan adásvételi szerződésben
kikötött eredeti vételár,

– az önkormányzat érvé-
nyesíti az ingatlan adásvételi
szerződésben kikötött késedel-
mi és meghiúsulási kötbért,

– a Két Tarbuza Kft. által
érvényesíteni kívánt, megvaló-
sított műszaki tartalomnak az
írásban többször megkért,
azonban számlákon kívül meg-
felelő iratokkal tényszerűen és
hitelt érdemlő módon nem
igazolt költségei megfinanszí-
rozását elutasítja.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a
visszavásárlási jog gyakorlásá-
hoz a 2.000.000 Ft fedezetet
a 2021. évi költségvetésében
biztosít.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Baracskai József

polgármestert a további intéz-
kedések megtételére, eljárások
megindítására.

Felelős: Baracskai József
polgármester

Határidő: 2021. május 31.”
Természetesen megkerestük

a Két Tarbuza Kft. képviselőjét,
Tarbuza Attilát, aki ígéretet tett
arra, hogy a Szentgrót és
Vidéke következő számában
részletesen kifejti véleményét
az üggyel kapcsolatban.

z.t.
(Forrás: Indoklás Zalaszent-

grót Város Önkormányzata
Polgármesterének 2021. feb-
ruár 15-re tervezett döntéséhez)

Vajon mikor kezdődik az építkezés?

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint a zalaszentgróti
önkormányzat is ellátta megbí-
zással a Czeglédy Ügyvédi
Irodát. Éppen abban az ügyben,
ami a Batthyány utca 8-10.
számú ingatlan visszavásárlá-
sával kapcsolatos.

Úgy tűnik, Gyurcsány Fe-
renc DK-elnök ügyvédje – aki-
nek működését 2020 október
21-től a Vas Megyei Ügyvédi
Kamara felfüggesztette – nem
csak az ellenzéki fővárosi ke-
rületi önkormányzatoktól kap
jól fizető megbízásokat, hanem
most már vidéken is.

Nincs abban semmi megle-
pő, hogy Zalaszentgrót is Czeg-
lédy Csaba „térképére” került,
hiszen a zalai kisváros köztu-
dottan a Demokratikus Koalíció
egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város

Czeglédyék a zalaszentgróti önkormányzatnak is dolgoznak
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-
hamisításért és a számviteli fe-
gyelem megsértéséért (Forrás:
Index, 2020. 10. 22.) elítélt
ügyvéd irodájával van üzleti
kapcsolatban. Aki és társai
ellen egyébként jelenleg külö-

A levél szerint a Czeglédy Ügyvédi Iroda dolgozik a zalaszent-
gróti önkormányzatnak.

Czeglédy Csaba személyesen
kereste fel a Két Tarbuza Kft.
képviselőjét.

Fotó: MTIFotó: MTI

nösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bün-
tette és más bűncselekmények
miatt folyik eljárás. A vád sze-
rint 6,215 milliárd forint va-
gyoni hátrányt okoztak az
állami költségvetésnek.

Az említett Batthyány ut-
cai ingatlanfejlesztés ügyé-
ben egyébként Czeglédy Csa-
ba személyesen kereste fel a
Két Tarbuza Kft. képvise-
lőjét.

E.E.
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A februári esőmentes na-
pokat igyekeztünk kihasználni
Tekenyén és a szabadban vé-
geztük el az aktuális felada-
tokat. Egy visszatérő problé-
mára jelent megoldást a temető
melletti parkolási lehetőség bő-
vítése. A földmunka elvégzésé-
re és a kövezéssel még szá-
razabb napokra várunk. A bejá-
rathoz a hídgyűrűk a helyükre
kerültek. A faluba vezető út így
mentesül a parkoló autóktól,
amelyek a temetések alkalmá-
val eléggé megnehezítették a
közlekedést, különösen a szé-
lesebb járművek számára. A
gyalogos forgalom részére sze-
retnénk egy ösvényt kialakíta-
ni, ahol az úttal párhuzamosan,
biztonságosan lesz lehetőség
megközelíteni a falut. A közle-
kedési problémák mérséklésé-
vel egyidőben a falukép is ked-
vezőbb arculatot mutat. A kö-
zeljövőben néhány pihenő pad
elhelyezését tervezzük, amely
még hangulatosabbá teszi a
területet. A barátságos környe-
zettel reméljük hozzájárulunk
ahhoz, hogy a hozzánk érkező
vendégek jó benyomással tá-

Tekenyei történések…
voznak és szívesen térnek
vissza.

Erre van jó tapasztalatunk.
A közelmúltban Tekenyén járt
Molnár Ferenc (Midesz) íjász,
aki meleg szavakkal emlékezett
a szíves fogadtatásra, köszönt-
ve a faluban élő barátját, Tho-
mas Fischert is. Megemlítette,
hogy magyar zászlóval a vállán
kétszer is állhatott az Európa-
bajnokságon a dobogó legmaga-
sabb fokán, s hallgathatta a Him-
nuszt. Elismerően szólt a teke-
nyei íjászpályáról, ami állandóan
fejlődik, s itt mindig új célokat
fogalmaznak meg. Jó volt itt ed-
zeni, köszönet érte – fogalmazott.

A másik örömteli esemény
a könyvtár új helyszínre köl-
töztetése. Jelenleg méltó kör-
nyezetben tudjuk fogadni az ér-
deklődőket. Csoportos foglal-
kozásokra a felújított kultúrház
épülete megfelelő helyszín. Az
udvaron elhelyezkedő játszótér
széleskörű szórakozásra, aktív
időtöltésre nyújt lehetőséget. A
Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárral kö-
tött megállapodás alapján a

Lapunk februári számában
adtunk hírt az elmúlt időszak
zalabéri fejlesztéseiről. Több
fotó is illusztrálta a változáso-
kat, ám helyhiány miatt ezek-

Zalabéri gyarapodás
nek csak egy részét tudtuk
megjelentetni.

Most ezekből a felvé-
telekből adunk közre né-
hányat.

Új tetőt kapott a könyvtár.

Korszerűsítették a díszkivilágítást.

Padok kerültek kihelyezésre az iskola udvarán. Járdák készültek.

Fejér György Városi Könyvtár
(Keszthely) támogatásával mű-
ködik. A bútorzat, a könyvek, a
dokumentumok gondozása, prog-
ramok szervezése terén kifejtett

lelkiismeretes munkájukat ez-
úton is köszönjük, továbbra is
számítunk rá.

Sinka Imréné
polgármester
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Nap-
közben rendel valami menüt,
este meg ott van a hűtő. Hét-
végén rohanni kell a szü-
lőkhöz. A párjával úgy dön-
töttek, itt az ideje, hogy a
konyhabútorukat kicseréljék,
mert már a szomszédban is
megtették. Felhívtak egy asz-
talost. Kijött, felmért, félóra
alatt megbeszélték milyen
lesz az új konyha. Szerettek
volna pár dolgon változtatni,
de gyorsan arra jutottak,
vagy nem fér el, vagy nem
lehet megoldani… Az asztalos
lerajzolta, majd gyorsan mon-
dott egy árat. Egy hónap múl-
va kész is volt az új bútor.

Katalin és Andrea már
régóta barátnők. Andrea sze-
ret főzni, annak ellenére,
hogy rendkívül elfoglalt.
Este mindig főz a férjének,
aki egy nehéz nap után bol-
dogan ül az asztalhoz. Pilla-
natok alatt elfeledve a nap-
közbeni bosszúságokat. Fér-
je úgy döntött, hogy házas-
sági évfordulójukra meglepi
Andreát egy jó konyhával.
Felhívott egy szakembert,
aki a 2 órás helyszíni fel-
mérés és egyeztetés alatt el-
mondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó
konyhája legyen. Két hét
múlva elkészültek a látvány-
tervek. Döbbenetes volt a
változás. Andrea férje hír-
hedten alapos volt, de még ő
se talált hibát. Két hónap
múlva elkészült az új kony-
habútor. Andrea lelkesen mu-
tatja az új konyhát Katalin-
nak. Katalin udvariasan hall-
gatja, majd kezd egyre job-
ban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb,
mint az övé. Keserűen meg
is jegyezte:

– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Kár érte…

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
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Papp Sándor kehidakus-
tányi esztergályos műhelyébe
látogattunk. Vele beszélgettünk.

– Hogyan kezdődött?
– Ez egy hosszú történet…

Gyakorlatilag autószerelőként
végeztem Zalaszentgróton. A
szakmunkás bizonyítvány meg-
szerzése után, mint kezdő se-
géd, Budapestre mentem dol-
gozni, vagyis az addig tanulta-
kat bővíteni. Igyekeztem olyan
céget keresni, amely az elkép-
zelésemnek megfelelő munkák-
kal, motorok javításával foglal-
kozik. Ez a Közlekedési Épí-
tőipari Vállalat motorfelújító
műhelye volt. Amikor már úgy
éreztem, hogy szakmán belül
megfelelő tudással rendelke-
zek, úgy döntöttem, hogy meg-
próbálok a magam ura lenni.
Ez azért nem volt olyan egy-
szerű, mert a kezdéshez szer-
számok is kellettek. Az ecseri
piacon vettem villáskulcsokat,
egy kézzel hajtós fémfúrót,
satut és a szakmához szükséges
egyéb eszközöket. A vágyam
mindig az volt, hogy eljussak a
motorfelújítás lehetőségéhez,
de ehhez még nagyon sok szer-
számra, gépre volt szükség.
Először egy sorozatgyártó re-
volver esztergagépet sikerült
vennem, s alkatrészeket gyár-
tottam különböző gyáraknak.
Ahogy pénzhez jutottam, igye-

A jó pap is holtig tanul

Lázár István polgármester Papp Sándor műhelyében.

keztem további gépeket és
eszközöket beszerezni. Mikor
minden összeállt, elindítottam a
robbanómotorok felújítását.

– Aztán dönteni kellett…
– Ötvenéves lettem, így már

nem akartam nagyobb vállal-
kozásba kezdeni. A műhely fel-
szereltsége megvan ahhoz, hogy
az ügyfél megrendelését ki
tudjuk elégíteni. A mondás
szerint a jó pap is holtig tanul.
Ma is böngészem a szakmához
tartozó irodalmat, mindig talá-
lok új dolgokat, azon kívül a
barátok egy része szakmabeli,
és ha találkozunk, társalgásunk
fő témája a szakma.

– Mikor kezdődött vállal-
kozói pályafutása?

– 1966-ban kezdtem a vál-
lalkozást. Akkor nem volt könnyű
vállalkozói engedélyhez jutni.
Ebben segített Boldizsár Lász-
ló, édesapám barátja. Így kezd-
tem, aztán mestervizsgát tet-
tem, először géplakatosságból,
majd autószerelésből.

– A folytatás?
– A lányom majd eldönti,

hiszen gépészmérnök. Nem áll
messze tőle ez a szakma.

Kovács-Horváth Renáta

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nemrég rangos karatés ese-
ményre került sor Zalaszentgró-
ton. A zalai kisvárosban került
megrendezésre a helyi karate
egye-sület és a Zalaegerszegi
TORIKI karate sportegyesület
szervezésében – Bátaszék, Buda-
pest után – a HAYASHI WKF
Karate Liga III. fordulója.

A WKF szabályrendszer az
olimpiai sportkarate szabály-
rendszere. A versenysorozatot a
Magyar Karate Szövetség hozta
létre azzal a céllal, hogy a jár-
vány ideje alatt is versenykö-
rülmények között tudjanak gya-
korolni a karate egyesületek
sportolói.

Zalaszentgrótra a 27 WKF
karatét gyakorló egyesület jött
el, összesen 288 versenyzővel.
Az első nap a hivatalos WKF
korosztályok versenyszámait bo-
nyolítottuk le, a második napon
a 14 év alattiak versenyeztek.

Országos karatés esemény Zalaszentgróton
Az olimpiai kvalifikációban

érdekelt felnőtt válogatott ver-
senyzők közül többen is eljöt-
tek, köztük a VB ezüstérmes
Tadissi Martial Hárs-(UTE) és
pataki Gábor (MTK), aki több
versenyszámban is indult és győ-
zött, valamint az MTK U21-es
válogatottja, is, akiBaranyi Zsófia
szintén sikerrel zárta a szent-
gróti versenyt. A zalaiak is szép
sikert értek el, hiszen a TORIKI
egyesület versenyzője, Pekovics
Jázmin második helyezést ért el
korcsoportjában. A ligasorozat-
ban 2.,Osbáth Hanna Osbáth
Lora 3. lett.

A törvényi szabályozásnak
megfelelően a rendezvény szigo-
rú biztonsági szabályok betartá-
sa mellett zajlott, nézők nem jö-
hettek be, csak igazolt, egészsé-
ges sportolók. A beléptetésnél hő-
mérsékletmérés és fertőtlenítés
történt. A sportcsarnokban csak
a versenyzők, edzőik, a bírók,
orvosok és a rendezők lehettek
jelen, minden mérkőzés előtt fer-
tőtlenítésre kerültek a védőfel-
szerelések. Három küzdőtéren zaj-
lottak egy időben a versenyszá-
mok, szigorú időrendi beosztás
alapján. Az indulók nagy létszá-
ma miatt az esemény két napig
tartott.

Komáromy József

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

27 egyesület képviseltette magát.

Egy idős, Nagykanizsán élő
férfi tett bejelentést a rendőrség-
re, hogy lakásán megjelent két
ismeretlen személy, akik azt ál-
lították, hogy a körzeti orvosi ren-
delő megbízásából mentek, és az
új koronavírus miatt kialakult ví-
rushelyzettel kapcsolatos oltási re-
gisztációhoz szükséges iratok van-
nak náluk, amit alá kell írni, hogy
bekerüljön az oltási listára. A gya-
nútlan idős férfi aláírta a doku-
mentumot, majd az ismeretlen
személyek elmentek. Később gya-
núsnak találta a körülményeket,
ekkor felkereste a körzeti orvo-
si rendelőt, ahol elmondták neki,
hogy senkit nem küldtek ki azért,
hogy regisztrációt készítsenek.

A Zala Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a hasonló esetek meg-
előzése érdekében felhívja az ál-
lampolgárok figyelmét, hogy az
oltási regisztráció érdekében sen-
kit nem keresnek meg szemé-
lyesen a lakásán, azt kizárólag
a https://koronavirus.gov.hu ol-
dalon tehetik meg azok, akik él-
ni kívánnak az ingyenes oltás le-
hetőségével.

Amennyiben úgy érzi, csalás
áldozatává vált, tegyen bejelentést
bármely rendőrnél vagy rendőri
szervnél, illetve névtelensége meg-
őrzése mellett a nap 24 órájában
elérhető 06-80-555-111-es Tele-
fontanú zöldszámán, vagy a 112-es
díjmentes segélyhívó számon!

Visszaélnek az oltási regisztrációval

Már a járványhelyzetet is kihasználják...

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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„A mennydörgés azt mond-
ja: Le térdeidre, ember, az Isten
beszél! A nép szava is megdör-
dült és azt monda: Föl térdeid-
ről, rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először
megszólalt. Március 15-e az,
írjátok föl szívetekbe és ne fe-
lejtsétek. A magyar nemzet sza-
badsága e naptól kezdődik.”

Jókai Mór 1948. március
19-én vetette papírra ezeket a
sorokat. Négy nappal az után,
hogy a forradalom fáklyalángja
fellobbant . Négy nappalPesten
március 15-e után, mely nap
föliratott a magyar szívekbe, s
minden hatalmi ellenkezés da-
cára a nemzet ünnepnapja lett.

Százhetvenhárom éves régi-
ségből fényesen világol mind-

„Föl térdeidről, rabszolga!”
máig az a nap, amikor az ak-
kori „pesti srácok”, Petőfi, Jó-
kai, Bulyovszky, Egressy, Vas-
vári, Irinyi és társaik, egy ká-
véházi reggelen fellobbantották
azt a lángot, amely futótűzként
terjedt Pesten és Budán. S a
forradalom lángja átterjedt az
egész országra. Gyorsforgalmi
postakocsik utasai vitték a vi-
déki városokba a pesti forrada-
lom híreit, kötegszámra oszto-
gatták a Landerer és Heckenast
nyomdájában kinyomtatott 12
pontot Nemzeti dalt.és a

A forradalom féktelen viha-
ra napok alatt végigsöpört az
országon. S napok alatt foga-
lommá váltak szavak: ,Pilvax
Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics,
Landerer és Heckenast nyom-
dája, 12 pont, Nemzeti dal,

Nemzeti Múzeum, forradalom.
A fogalommá avanzsált szavak
magukba foglalják a magyar
szívekbe íródott nap történé-
seit. Azt a lelkesült közhangu-
latot, amelyben a polgárok túl-
lépve a zsarnokság okozta, zsi-
gerekbe ivódott félelmükön,
együtt harsogták Petőfivel:
„Esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” Megdör-
dült a nép szava.

Fölemelkedett térdeiről a
magyar.

f.l.
Jókai Mór: „…írjátok föl szíve-
tekbe és ne felejtsétek.”

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

A 12 pont, vagyis „Mit kíván a magyar nemzet.”

Kutyának se kellő, pocsék reggelre ébredt azon a napon a vá-
ros. A dermesztő szél ólomszürke felhőket hajszolt az égen, időn-
ként eleredt a havaseső. A viszont jó melegPilvax-kávéházban
volt, ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a nagy márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a és érkező híreket.Párizsból, Bécsből Pozsonyból

A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi
és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot.
Csak a szikra hiányzott, ami Párizs és Bécs után Pesten is lángra
lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni kezdte új versét, a Nemzeti dalt. És
innentől kezdve nem volt megállás. és ura-Landerer Heckenast
mék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a hagyomány szerint
Landerer mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára:
„A magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a do-
log el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti dala elő-
zetes cenzúra nélkül kinyomtatott.

A városban futótűzként terjedt a rendkívüli események híre, és
a délutánra, a kertjébe hirdetett gyűlésre hatal-Nemzeti Múzeum
mas tömeg verődött össze, ezrek skandálták Petőfi versének ref-
rénjét: „A magyarok Istenére esküszünk/Esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” A szent hevület csak fokozódott, amikor
valaki kiadta a jelszót: „Fel Budára! Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött szabaddá lőn.Táncsics Mihály

Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1848.
F.L.

Tizenötödike volt, március, 1848…

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Gránit Márvány SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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


