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„Újra élet költözött a falvakba”
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (1.)
Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének elnöke ötödik alkalommal méretteti meg magát az április harmadikán
sorra kerülő országgyűlési választáson. A Fidesz politikusa 2006
május 15.-a óta tagja a parlamentnek. 1994 és 2014 között
szülőfaluja, Felsőrajk polgármestere is volt, így van rálátása az
ellenzék miniszterelnök-jelöltje által lenézett vidéki Magyarországra. Választókerületében 76 település, döntő többségében
falu található.
– Az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a kistelepülések
aranykorának – mondja elöljáróban a képviselő. – A Magyar
Falu Program, a vidékfejlesztési pályázatok, a Leader-pályázatok, a falusi CSOK kapcsán számos lehetőséghez jutottak a
községek s a kisvárosok. Arról tájékoztattak a polgármesterek
látogatásaim során, hogy amíg korábban szinte csak külföldiek
vásárolták meg az üres ingatlanokat, most már az ilyen épületek

Fotó: Facebook

Vigh László szerint az elmúlt időszakot joggal nevezhetjük a
kistelepülések aranykorának.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor bejelentése kedvezően érinti a gazdákat.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

elfogytak. Újra élet költözik a falvakba, mert már itt is olyan az
infrastruktúra, hogy emberi módon lehet élni. Mindehhez társulnak a kormány újabb intézkedései: a 25 éven aluliaknak nem kell
személyi jövedelemadót fizetni, akiknek gyermekük van, azok
visszakapták az elmúlt évben befizetett SZJA-t. Vonzó lett
vidéken, falvakban élni. A körzetemhez tartozó valamennyi polgármester figyel a települése tisztaságára, rendezettségére, infrastruktúrával való ellátottságára.
– Mi az, ami fontos tennivaló a következő időszakban.
– A szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiépítését fejlesztenünk kell. Orbán Viktor miniszterelnök azt ígérte, hogy a következő uniós ciklusban minden kimaradt településen ez meg fog
történni.
– A falvakban is egyre nagyobb az igény az óvodákra, sőt a
bölcsődékre…
– A falvakra nem volt jellemző korábban, hogy bölcsödét
építenek. Mivel egyre több fiatal választja lakóhelyéül a falut, s a
házaspár női tagja, az anya is szeretne dolgozni, elindítottuk ezt a
programot. Nagyon sok meglévő óvoda és bölcsőde újult meg az
elmúlt időben, ezt a folyamatot folytatni szeretnénk.
– Március 5-én fontos bejelentést tett a miniszterelnök, ami
elsősorban a vidéken élőket, a mezőgazdasági vállalkozókat
érinti…
– A kormány 17,5 százalékról 80 százalékra emeli az agrártámogatások nemzeti kiegészítésének mértékét. Ez azt jelenti,
hogy a következő években 9000 milliárd forint jut majd az
agráriumnak.
Ekler Elemér
(Folyatjuk)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése.
Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitöltését várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.
További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.
A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áramszolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.
A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazgatásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élethelyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciójában.
Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.
Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival V. Tófeji Disznótoros
Tanulékony kuncsaft

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e erről a
lőréről?!
(2015.03.19.)

Dodó és Brumi a Mókusban

– Dodó! Te tudod, hogy mi az a dzsidipi?
– Nem. Dzsinfizzt már ittam, de az a zalai vegyeshez képest
csak köpedelem…
(2015.03.19.)

Ellenzéki szerkesztőségben

– Azt írják, hogy még emelkedett is a forgalom a vasárnapi
zárva tartás óta. Pedig leírtuk ezerszer, hogy tízezreket
fognak kirúgni…!
(2015.04.16.)

A közösségi disznóvágás immár a falu hagyományos rendezvényei közé tartozik.

Február 26.-án került megrendezésre – immáron ötödik
alkalommal – a Tófeji Disznótoros. Kora reggeltől zajlott a
sertés feldolgozása, készültek a tradicionális disznótoros
fogások.
A kezdetektől fogva nagy
népszerűség övezte Tófeji Disznótoros az eredeti szándékok
szerint már a falu hagyományos rendezvényei közé tartozik. A disznóvágás az egykori
paraszti világban is ünnepi alkalom volt, mely összehozta a
rokonságot, a szomszédságot és
a barátokat. A hagyományok
ezen szép vonulatát is őrzi a
helyi disznótoros, mely természetesen a sertés feldolgozásának, tartósításának technikáját
is hívatott éltetni.
A helyi és környékbeli érdeklődők reggel hét órától lehettek részesei, vagy maradhattak csendes megfigyelői a munkálatoknak. A böllér, Németh
János kése alatt a hízott jószág
olyan természetességgel vált
egy-egy csülökké, szalonnává,

hurkává, kolbásszá, mintha
eleve így lett volna teremtve. A
segítő – részben gyakorlott,
részben szűz – kezek között
pedig hamarosan elnyerték
végső formájukat, ízüket, illatukat az ilyenkor szokásos fogások. Pecsenye, hurka, kolbász, töltött karaj, disznósajt,
tepertő, friss kenyér, no meg az
áldomás már kora este asztalra
került és a szervezők minden
érdeklődőt szívesen láttak vacsorára. A teltházas lakoma
mintegy százhatvan résztvevője
jóízű beszélgetéssel zárta az
estét, melyhez Virrasztó Laci
bácsi harmonikájával biztosított zenei kíséretet.
Mint azt Kiss Balázs, a közösségi ház vezetője elmondta,
az önkormányzat szervezésében, helyi civil szervezetek és
civil helyiek hathatós segítségével valósult meg az idei
program. A szervezők ezúton is
köszönetüket fejezik ki a felajánlásokért, illetve a lebonyolításában nyújtott segítségért.
Gellén Szilárd

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Tornacsarnok és termelői piac avatása Zalaegerszegen
S a folyamatnak nincs vége…
Ünnepélyes keretek között
adták át február utolsó napján
Zalaegerszegen a Dózsa György
Általános Iskola új tornacsarnokát, ami az intézmény történetének fontos állomása.
Korábban 324 millió forintos költséggel felújították az
iskolát, majd parkolót alakítottak ki, február 28-án pedig átadták az 1,2 milliárd forintos
kormányzati támogatással épült
Dózsa-tornacsarnokot.
Az átadási ünnepségre népes meghívotti körben került
sor. Részt vett dr. Kocsis Máté,
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnöke, országgyűlési képviselő, frakcióvezető, dr. Juhász
Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért
felelős helyettes államtitkár,
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Balaicz
Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei

közgyűlés elnöke, ifj. Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, Kajári Attila tankerületi
igazgató, Pacsa András iskolaigazgató, Drávecz Csabáné korábbi iskolaigazgató, valamint
a kivitelező zalaegerszegi B&G
Építő Kft. képviseletében Benke Gábor ügyvezető.
Balaicz Zoltán beszédében
megemlítette, hogy Zalaegerszeg nagyon jól áll sportlétesítmények tekintetében, ráadásul márciusban átadják az Alsóerdőn létesített élményparkot,
valamint a városi sport- és tanuszodát is.
Vigh László a kormány azon
döntését méltatta, amellyel bevezette a mindennapos testnevelést.
Az átadási ünnepségen rövid beszédet mondott Sárfalvi
Péter, Juhász Roland és dr.
Kocsis Máté is.
Két nappal később egy
újabb létesítmény avatására került sor Zalaegerszegen.
A kormány vidékpolitikájának egyik célkitűzése, hogy

A tornacsarnok avatása az iskolafelújítási és bővítési folyamat
újabb fontos állomása.

Balaicz Zoltán szerint a piac erősíti a térséghez való kötődést.

minden lehetséges eszközzel
támogassa a kistermelőket, az
értékesítési és a fejlesztési lehetőségeiket. A magyar vidék
gerincét és önbecsülését ugyanis hosszú távon a sikeres családi vállalkozások adják –
mondta Bognár Lajos a Helyi
termelői és kézműves piac Göcsej tudásközpont március
másodiki megnyitóján.
Az országos főállatorvos a
nemzeti vidékpolitikával kapcsolatban kifejtette, a kormány
abból indul ki, hogy az eredményes nagyvállalatok mellett
a vidék másik tartóoszlopát, a
kis és közepes vállalkozásokat kell ösztönözni. „A
kormány törekvése nemcsak a
vidék megtartóképességét növeli, de ösztönzőleg hat a
mezőgazdaságban egyre sürgetőbb nemzedékváltásra is” –
tette hozzá.
Megemlítette, hogy a közétkeztetés javítása érdekében egy

tavalyi
kormányrendeletben
meghatározták, hogy a közétkeztetésben 2022-től legalább
60 százalék, 2023-tól legalább
80 százaléknak kell lennie a
rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi
élelmiszerek aránya.
Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta: a kormány
tíz éve úgy döntött, hogy országos szinten támogatja a termelői piacok létrejöttét, a lépésnek köszönhetően Zala megyében összesen tíz új piac
létesült.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere ismertette:
a most átadott piac 718 millió
forintos beruházásból készült
el. Segít abban, hogy erősítse a
Zala megyéhez, Göcsejhez való
kötődést. Bemutatja e vidék
természeti gazdagságát, és segíti a helyi termelők hagyományos portékáinak vásárlókhoz
jutását.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Téltemető Babosdöbrétén
Sokszor mondjuk csak úgy:
rohan az idő! Ha jól belegondolunk még csak most volt
a szilveszter, kettőt pislantunk
és máris kezdődik a nagyböjt
időszaka.
Mögöttünk a farsang, várjuk a tavaszt, a meleget, a
kikeletet!
Babosdöbrétén a hagyományőrző egyesület lelkes
asszonyai úgy gondolták, hogy
mindenképpen legyen egy kis
vidám móka a farsang farkán.
A felhívásukra azon a hideg, nagyon is téliesnek mondható vasárnap délután sokan

összejöttek a kemence előtti
téren.
A vidám maszkás társaság
szépen végigvonult a falu főutcáján, ahol kedves „útonállók”
étellel-itallal lassították az elhaladást.
A kastély előtt ért véget a
menet, ahol elégették a kiszebábut, ezzel végérvényesen búcsút intettek a télnek.
Jó hangulatban, kicsit hangosan mulatoztak, elfogyott
minden darabja a fánknak, sütinek, pogácsának, és persze
szomjan sem maradt senki!
B.B.

Újra ultiverseny Tófejen

A verseny résztvevői.

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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ményeket. Az egy héten át zajló országos fesztiválra idén
március 17-24. között kerül sor
– személyes és virtuális formában. A szokásokhoz híven most
is többféle programtípussal készülnek az ország bibliotékái.
Többek között kiállításokkal,
játékos vetélkedőkkel, előadásokkal és beszélgetésekkel, de
jó alkalmat adhat ez a hét a
szolgáltatások bemutatására is.
A nagylengyeli könyvtár a
tervek szerint újabb tematikus
héttel készül majd az olvasóknak, az óvodásokat pedig mesedélelőtt és mókás könyvtári
foglalkozás várja.
Scheiber Veronika
ng

A főszervező Kiss Balázs, a
helyi közösségi ház vezetője és
a lebonyolításban segédkezők
el is követtek mindent, hogy a
találkozó jól sikerülhessen. Ennek megfelelően a délutáni kezdésből estébe nyúló befejezés
és eredményhirdetés lett.
Az idei rangadó első helyezettje a korábbi győztes Kaposvári István lett. Balogh Lajos második, míg Kovács Péter
a harmadik helyen végzett.
G.Sz.

A szeretet és a
szerelem jegyében
telt a február 14-i
hét a nagylengyeli
könyvtárban. A kínálat szerves része a
romantikus irodalom, de Bálint-nap
apropóján külön válogatással is várta az
olvasókat a bibliotéka. A klasszikus és
a könnyed történeteket bemutató könyvsorozatok és romantikus regények mellett, válogatott szerelmes filmek kölcsönzésére is lehetőség volt.
A téli időszakban jellemzően megnő az igény a könyvekre, folyóiratokra és többen
keresnek szívet melengető olvasnivalót a hideg estékre. Az
olvasás népszerűsítése persze
permanens, évszaktól függetlenül érdemes felhívni a figyelmet annak fontosságára, értelmi és érzelmi működésünkre
való pozitív hatására.
2022-ben már 22. éve annak, hogy márciusban a könyvtárak megszervezik az Internet
Fiesta programjait. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ismét összehangolt
eseményekre biztatja az intéz-

Hu

A közel harmincéves múlttal büszkélkedő nagy kártyaparti a tavalyi kihagyás után
idén újra megrendezésre került.
A tófeji közösségi ház
nagyterme ezúttal négy helyi,
illetve tizennégy környékbeli
ultisnak biztosított helyszínt a
remek hangulatú partihoz. Az
ultizás tudniillik nem merül ki
a kártyák taktikus kijátszásában, ez közösségi program,
sziporkázó beszélgetés, agytorna, melyhez méltó hely dukál.

Könyvek, szeretettel

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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Közelebb viszi Zalát a fővároshoz
Elkészült az M76-os autóút újabb szakasza
Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden megyei jogú város elérhető
legyen gyorsforgalmi úton, ennek
egy újabb lépéseként készült el
az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy térségében – közölte Palkovics László március 4-én, a
helyszínen.
Az innovációs és technológiai miniszter felidézte, hogy a
kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot
indított, amelynek hármas célja
az volt, hogy mindenki 30 percen belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el
a határig, illetve minden megyei
jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már
csak Kaposvár, Békéscsaba és
Zalaegerszeg bekötése van hátra
– jelezte.
Palkovics László kifejtette:
az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os a zalaegerszegi járműipari tesztpálya
részeként is működik majd,
ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd
ki. Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebes-

ségű járművizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a
Balatonszentgyörgynél most elkészült három kilométeres szakasz
rendkívül bonyolult a terepviszonyok és az út-vasút-csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki kihívást jelent a folytatás –
már pályázatra meghirdetett –
építése, mert a Kis-Balaton mellett kell megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt
el is készülhet.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
kifejtette: a három kilométeres
új szakaszon hat felüljárót építettek, ami a Zala folyón és a
vasútvonalon is átvezet. Új nyomvonalakra került a 76-os és részben a 71-es főút és azok csatlakozása is, továbbá három kilométer kerékpárút is épült, valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében.
Móring József Attila, a somogyi 3-as választókerület országgyűlési képviselője (KDNP) az
átadáson azt mondta: az út a
megyét ugyan csak rövid szakaszon érinti, de nemcsak Zalát
viszi közelebb a fővároshoz, ha-

Elűzték a telet Tófejen

Húshagyókedden a régi idők
hagyományát követve, jelmezbe bújva, nagy zajjal kényszerítették Tófejen menekülőre a telet, mely minden becslés szerint
kilenc hónapig vissza sem tér.
A helyi közösségi ház adott
otthont az önkormányzat szervezésében megvalósult programnak, melyre szép számmal
érkeztek a jelmezesek. Sokan
szólóban, míg mások csapatban
öltöttek maskarát, hogy a rossz
időt elriasszák. A jelmezes fel-

vonulás után, az úgynevezett
kiszebáb elégetése következett
a közösségi ház udvarán, ami a
hiedelem szerint az emberek
megtisztulását segíti.
A tófeji Örök Tinik csapatának országos hírnevű szalagos fánkjai frissen sültek a több
mint hatvan résztvevő nagy örömére. A programot estig tartó
zenés búcsúztatás zárta, sikerességét pedig a következő hetek
igazolják majd remélhetőleg.
Gellén Szilárd

Fotó: MTI/Varga György
Szabó Dezső, a kivitelező képviselője, Nyul Zoltán, Manninger
Jenő, Palkovics László, Vigh László, Móring József Attila,
Nagy Bálint és Bali Zoltán (b-j) átvágják a nemzeti színű szalagot az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti
elkészült szakaszának ünnepélyes átadásán.

nem a somogyiakat is Zalához
és ezen keresztül Ausztriához.
A kormány ugyanakkor a meglévő utak javításáról sem feledkezik meg, a Magyar Falu Program tesz lehetővé új, a zsáktelepüléseket megszüntető útfejlesztéseket is – tette hozzá.
Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyűlési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbánkormány idején, már 2002-ben
születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de
az elmúlt tíz évben jelentősen
megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a
folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át
Ausztria felé is közvetlen összeköttetést teremt majd.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és egyben a térség
fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje úgy vélekedett, valóban fejlődik a vidék, és egész
Zala megye számára az egyik
legjelentősebb és legfontosabb
fejlesztés az M76-os építése.

Ez az út nemcsak az itt élő
embereket és a településeket köti
össze, de gazdaságfejlesztési szerepe is van, továbbá biztonságosabbá teszi a közlekedést.
Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta,
hogy a Zalaegerszegen 45 milliárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a
környék hamarosan nemcsak a
közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is egyik fontos bázisa lesz.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP)
arról beszélt, hogy Zalaegerszeg fővárosi autópálya-kapcsolata egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz. Zalaegerszegnél az 1,3 kilométeres bevezető szakasz, Holládnál pedig
az első 5,6 kilométeres nyomvonal már 2020-ban elkészült, de
az M76-os a sármelléki nemzetközi repülőtér könnyebb megközelítését is lehetővé teszi majd.

Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

12

Közép-Zala

2022. március (1.)

Farsangi felvonulás Hottón Tófeji történetek a török korból (5.)

Színes farsangi felvonulás
népesítette be február 12-én
Hottó utcáit. Mintegy hatvanan gyülekeztek a faluháznál,
majd a felvonulás után traktorra szálltak és átmentek a
zalaszentmihályfai településrészre.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Visszatérve több háznál is
vidám farsangi műsort rögtönöztek, majd a faluházban tartott mulatsággal folytatódott a
télűző program.
A jelmezek mellett természetesen az étel és az ital sem
hiányozhatott.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

A 17. század elején a nagy
múltú Hásságyi családot is
utolérte a főúri családok végzete, a magszakadás. A fiú utód
nélkül elhunyt utolsó Hásságyi
földesúr maradék birtokai a
Koronára szálltak, melyeket –
köztük Nemes-Tófejt és Kisfaludot – II. Ferdinánd király
1635-ben egy horvát főúrnak,
Mikulich Tamásnak adományozott. Az 1649-es tizedkihallgatás idején rajta kívül még hat
földesúr birtokai terültek el
Tófej és környéke határában. A
felsorolás két olyan nevet tartalmazott, akik nem tartoztak
sem a jobbágyok, sem a zsellérek közé. Egyikükről, nemes
Nagy Mártonról az is kiderült,
hogy egyetlen magyar földesúr
jobbágyának sem számított, a
magyar kincstár számára adót
nem fizetett, az adó- és dézsmakötelezettségét a török felé
teljesítette. Feleségével és két
kiskorú lányával a töröktől nem
háborgatva Nemes-Tófejen éltek, s minden bizonnyal jó adófizetőnek számítottak. Történt
egyszer, talán az 1650-es években, hogy a török adószedő, a
defterdár hiába kereste a családot abban a kúriában, ahol
laktak, ott senkit sem talált.
Nagy Márton megtagadta a
török adófizetést, valószínűleg
azért, mert időközben elszegényedett, s hogy a török bosszúja ne érje utol, feleségével
együtt menekülni kényszerült.
Lányaik a helyi rokonoknál találtak menedéket, akik felnőtt
korukban férjhez mentek. Nagy
Márton és felesége a lenti vár
felé igyekezett, ahol védelmet
reméltek. Annál is inkább bíztak a megmenekülésben, mert
egy tófeji atyafiúk, Nagy György
gyalogosként a lenti várban
szolgált. Napokon keresztül
vándoroltak, bujkáltak, elkerültek minden török portyát,
ugyanúgy kerülték az útjukba
eső hódolt falvakat is, nehogy

valaki feladja őket. A becsapott
törökök természetesen azonnal
a keresésükre indultak. A pár
már nagyon közel járt a Lenti
várhoz, amikor az üldözők felfedezték rejtekhelyüket. Ezt a
történetet jóval később, 1725ben az akkor 83 éves Héder
Péter egy tanúvallomásban hozta az utókor tudomására.
Héder Péter sokáig nincstelen zsellérként tengette életét,
1697-ben már Gombás Gergely
negyedtelkes jobbágya volt. A
tófeji Marton István által kezdeményezett birtokperben tanúként hallgatták ki. Emlékezett
arra a régi történetre, ami még
a török időkben esett, s aki az
alábbi választ adta az egyik
feltett kérdésre: „mégh az régi
Tatár rablása előtt ezen az
hellyen, az mellyen most Marton Istvány resideáll [lakik],
valami Nemes László néven
valók laktak, kiket jóll ismert az
Tanú. Hárman voltak edgek, az
edgik predikátor volt, azok halála után valamelly Nemes
Nagy Márton névű ember succedált [váltott] ezen jószágban,
az is itt lakván, az nagy háborúságh reájok jövén,, bújdostak
holl egy helre, hol egy másikra,
kit is Lenti Kápolnai mezzőn,
az gabonákban vágta le az
Tatár feleségestül…”
A „tatár” szó többszöri használata nem elszólás vagy elírás,
ugyanis a törökök mellett tatár
segédcsapatok is részt vettek a
törökdúlásban, és lehet, hogy
Nagy Márton és felesége valóban tatárok áldozata lett. De
nemcsak ők, hanem a segítségükre siető tófeji végvári katonák is elestek: az gyalogok közül Tofey Janosnak
feiet vötek, Tófei Nagi Giörgiöt el fogtak.
Íly szomorú véget ért egy
török által üldözött tófeji nemesember és párjának élete.
Varga Kálmán
(Vége)

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

