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„Öreg, mi lesz a népfőiskolával?”
Hangzott el Bak községben a ’80-as évek közepe táján. Akinek címezték elismert autószerelő mester, a „Buza művek” tulajdonosa, mestere, tudósa. Az egész környék ismerte, tisztelte, szerette.
Egész élete a szülőfalujához kötődött. Ifjú korában Bak község vendéglősének – a Szikszay család
lányának udvarolt, és szerencséje volt Illyés Gyulával, mint vendéggel találkozni. A nagy költő –
névtelenül —emlékezik meg róla naplójában, ezekkel a szavakkal: „Szikszayéknál lakom és étkez2 tem, a lányuk 16 és fél éves, az udvarlója 29. Próbáltam vele beszélgetni irodalomról („és egyéb
emberi lomról”), olvasásról, de őt csak a motorok, autók, és a szerelés érdeklik. Ebben az időben
3-4 a közeli Hanna majorban írta Illyés Gyula Megy az eke című versét:
„Megy az eke, szaporodik a barázda, mintha egy nagy könyv íródnék olvasásra”
Később, egész életében sokat olvasott, és nemcsak a szakmájának tudományát, hanem nagyon
4 komoly, értékes, történelmi műveket, naplókat, biográfiákat is.
Így emlékezik Feri bácsi Illyés Gyuláról:
Megkértek (az após jelölték), hogy vigyem be az úrnak a reggelijét. Tálcán, tányéron, szalonnát,
kenyeret, hagymát, paprikát, paradicsomot, sót és evőeszközöket vittem.
5 Erre Illyés megkérdezte tőlem: „nem tudja fiatalember, hogy a szalonnát az ember saját bicskájával eszi? Elővette és falatozott, csak úgy parasztosan.
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Ezek személyes emlékeim atyai jó barátomról, idősebb Buza Ferencről, aki igényes szakmai munkáján túl (sokszor tette járóképessé autómat!) mindig szívügyének tekintette a község – a közösség
szolgálatát és mindig pártok fölött, nem politikai érdekből vezérelve. Spiritus rectora volt a
Makovecz tervezte baki faluház építésének, sok közösségi rendezvény közöttük népfőiskolai előadások szervezésének.
Temetésén, 2007. február 29-én sok barátja, tisztelője - az ország, a megye különböző részéből –
vett részt.
Újra Illyés: „Akkor halunk meg teljesen, amikor az utolsó szem is lecsukódott, mely még látott
bennünket”…

(Fotó a Zalai Hírlap archívumából)

Átadom az emlékezést az unokának, a gimnazista Buza Máténak, aki iskolai dolgozatában így
emlékezik:
„Nagyapámnak a legnagyobb öröme a munka, és
a tanulás volt. Zokszó nélkül szolgált, mert a
szolgálat egyet jelentett a boldogságszerző munka gyakorlásával. Pihenésre, szórakozásra alig
jutott ideje. Olykor a késő éjszakai órákban is
olvasott. Elemi iskolába Söjtörre járt, ahová, hol
kerékpárral, hol vonattal közlekedett. Mint akkor
a többi fiatalt is besorozták leventének, hadifogoly is volt Ausztriában, és a szerencsés túlélők
között tért haza.
„A népfőiskola elindítója is Te voltál? Igen.”
Elindítottam Bakon a népfőiskolát, amit kezdetben sokan kevertek a korábbi szemináriumokkal,
pedig azoknál sokkal több volt. Művészeket, politikusokat hívtam meg. Idővel olyan népszerűvé
váltak az előadások, ha véletlenül elmaradt, megkiabáltak az utcán: „Öreg, mi lesz a népfőiskolával?”
Dr. Szinku Mihály
elnök
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„Vissza a Társadalomba” projekt zárása
A program sok eredménnyel zárult, mégis azt gondolom, hogy
csak egy záró konferencia nyújthat lehetőséget arra, hogy elért
eredményeinket bemutassuk.

A 67 fő 4 csoportban került bevonásra.
A következő tábla jól mutatja, hogy a szabadultak számát, hogyan követte az elhelyezettek száma.

Ezért is készült a stáb nagy gonddal a 2007. január 26-i konferenciára.

Sajnos az is látszik, hogy az év utolsó napjaiban szabadultak
elhelyezése, már nem volt lehetséges, számukra a két pályázat
között, valamint az új projektben nyújtunk segítséget.

Meghívott vendégeink között köszönthettük az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ügyvezető igazgatóját, a program
vezetőjét, a Zala Megyei Büntetés- végrehajtási Intézet parancsnokát, nevelőit, munkatársait, együttműködő partnereinket, barátainkat.
Összefoglaltuk a konferencia keretében végzett tevékenységünket, azok eredményeit. Bemutattuk hogyan segítettük a
résztvevők személyiségének fejlesztését, munkaerő-piaci esélyeinek javítását, szociális problémáinak enyhítését. Az intézet
részéről Dr. Rózsás János intézetparancsnok értékelte a projektet. Hangsúlyozta, hogy a projekt hasznos időtöltést biztosított
a résztvevőknek, értéket, kultúrát és humanizmust közvetített
számukra. Javult a fogvatartottak fegyelme, valamint munkába
állításukkal javult a szabadult személyek élethelyzete is.
Mivel többször megfogalmaztuk már gondolatainkat, ezért a
konferencián elhangzottak közül csak a számszerűsíthető eredményeinket emelném ki.
- a programban 67 fogvatartott vett részt, akik közül 65 férfi
és 2 nő volt.
- a résztvevők közül szabadultak száma 33 fő volt, ebből a
munkába helyezettek száma 19 fő + 2 családtag.
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Kiemelt eredményeinket bővíti a 20 fő informatikai képzése, és az év során elért sok-sok nem számszerűsíthető,
de számunkra fontos egyéb eredmény is, amire parancsnok úr is utalt.

A projekt egyik legnagyobb számszerűsíthető eredménye, hogy a projekt vége
előtt 2 hónappal 2006. október 30-án a
Zalai Népfőiskolai Egyesület teljesítette
a vállalt 20 fő munkába állítását, melyet
az alábbi grafikon mutat be.
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Ez a konferencia jó volt arra is, hogy munkánkról egy „év
végi leltárt” készítsük, ami alkalmas arra, hogy szerzett
tapasztalatainkat, módszereinket bemutassuk, átadjuk,
továbbvigyük.
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KÉT PÁLYÁZAT KÖZÖTT…
Ahogy arról már beszámoltam, 2006. december 31-én véget ért
a börtön program. A 2007. január 26-án megtartott projektzáró
keretében Székely Gabriella az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány ügyvezető igazgatójának számunkra fontos bejelentése jelentette a folytatás lehetőségét, ugyanis akkor vált biztossá, hogy az éppen lezárt és eredményekkel teli projektünket,
meghívásos pályázat útján folytathatjuk tovább.
Nagy izgalommal vártam a pályázati kiírást, hogy lássam a feltételeket, a beadási határidőt, ami február közepén meg is jelent. Aztán felgyorsultak az események.
A korábbi utat végigjárva – engedélyt kértem Dr Rózsás János
parancsnok úrtól a projekt újbóli megírására, befogadására,
terveztem, szerveztem – és a március 12-i határidőre leadtam a
kész munkát.
Bevallom őszintén, bíztam a sikerben, mivel korábbi eredményeink feljogosítottak rá.

2007. március 14-én harmadik alkalommal közösen emlékeztünk meg 1848 tavaszáról. Programunkat a fogvatartottak szavalatai színesítették.
2007. április 2-án a közelgő húsvéti készülődés jegyében két
programot is szerveztünk. Első alkalommal tojást festettünk,
ajándékokat készítettünk, a második alkalommal, pedig a húsvéti szokásokat elevenítettük fel.

Természetesen az intézettel a kapcsolat egy percre sem szakadt
meg, hiszen elképzeléseimet, terveimet a nevelőkkel közösen
fogalmaztuk meg, az intézet szabályainak figyelembe vételével.
Közben intéztem (két pályázat között) a fogvatartottak és szabadultak ügyeit, programokat szerveztem az együttműködés és
a bizalom fenntartása érdekében.
Hogy milyen programjaink voltak?
2007. február 19-én a farsangi népszokásokat elevenítettük
fel. A szépen terített asztal, a lekvárral ízesített fánk, és gőzölgő
tea, tette még barátságosabbá, oldottabbá a farsangi hangulatot.
2007. február 26-án házi sakkversenyt rendeztünk a
fogvatartottak kérésére.

Még ma (néhány hónap után) is hallom, ahogy ajándékkészítés
közben beszélgettünk, viccelődtünk.
Előkerültek a régi emlékek. Beszélgettünk az őket váró családokról, barátnőkről. Jó volt látni, ahogy a várható öröm reményében, akár egymást segítve, szorgoskodtak ajándékuk elkészítéséért, amit néhányan már a délutáni beszélőn át is adhattak
szeretteiknek.

Tudja-e a fánk történettét?
A legenda szerint a fánk története Bécsben kezdődött.
Amikor egy Krapfen nevű pék meghalt, a felesége vette át a pékműhely vezetését. A pékség híres volt finom kenyeréről, a város
végéből is elzarándokoltak az emberek, hogy megvegyék. Egyik nap a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók egyre türelmetlenebbek lettek, zúgolódtak, addig-addig, hogy a pékné kijött a sodrából, és egy darab kenyértésztát, ami éppen a kezében volt, valakinek a fejéhez akarta vágni. Mivel elvétette a célzást, nem találta el kiszemelt áldozatát, így a tészta a kályhán lévő lábasba potytyant, ebben a lábasban pedig zsír forrdogált.
A tészta a zsírban pár perc alatt aranysárgára sült, így a véletlennek köszönhetően megszületett az első fánk. A bécsiek azóta is
Krapfennak hívják.
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2006. április 11-én a Költészet Napja alkalmából harmadik
alkalommal beszélgettünk irodalomról, költészetről. A családias hangulatú délutáni irodalmi program keretében, a kötetlen
beszélgetést a fogvatartottak szavalatai színesítették.
Emlékszem milyen nagy volt az öröm, amikor a program
végén tájékoztatást adtam az általuk jól ismert projekt
várható folytatásáról is. Ugyanis az utolsó kérdés mindig
az volt, hogy mikor jövünk legközelebb, milyen program
várható?
Meg vagyok győződve arról, hogy ezek a programok az alapjai
a köztünk lévő tartós együttműködésnek, bizalomnak. Hiszek
abban is, hogy a program sikerét csak erre lehet alapozni.
Május első napjaiban kaptunk értesítést arról, hogy újból
sikerült a pályázatom, így a projekt
2007 május 15-én indult és 2008. július 15-ig tart.

4

csolatban voltunk, és az új projekt kapcsán azoknak is, akikkel
a jövőben kapcsolatba kerülünk.
Ezt a munkát természetesen csak csapatban, segítő partnerekkel lehet megvalósítani. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján bátran vállalom újra a programvezetői feladatot, hiszen a képen látható projektszemélyzet egyszer
már bizonyított.
Bebizonyítottuk azt, hogy igazi csapatként mit, és hogyan kell tenni, a közösen elfogadott cél megvalósításáért.
A „kötelezően” előírt csapatunkat kiegészítik a háttérben működő, munkánkat segítő nevelők, az intézet munkatársai, partnereink, és a képen is látható, tevékenységünket segítő Dr.
Szinku Mihály elnök.

Örömmel tölt el, hogy az általam megtervezett komplex program újra esélyt, lehetőséget nyújt azoknak, akikkel eddig is kap-

Fehér Lászlóné
titkár

2007. évi munkaterv a program keretében
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Személyiségfejlesztő tréningek
Informatikai képzés
Kosárfonás gyakorlati alapjainak megismerése
Nyelvi önképzőkör
Ismeretterjesztő előadások szervezése
Munkába állást segítő munkajogi előadások
Kézműves, praktika szakkörök
Sport programok (sakk, foci, ügyességi gyakorlatok)
Kulturális program keretében
Ki Mit Tud?
Roma nap (zene, tánc, hagyományok bemutatása)
Szüreti népszokások
Hunyadi Mátyás királlyá koronázásának 550. évfordulója

Tervezett feladatainkat az intézet nevelőinek, munkatársainak közreműködésével tudjuk megvalósítani.
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Magyar Népfőiskolai Társaság Közgyűlése Székesfehérváron
A Magyar Népfőiskolai Társaság
közgyűlését Székesfehérváron a
Szent István Művelődési Házban
tartotta meg, 2007. március 29-30án. A két nap keretében az érdekérvényesítés jövőképe és a Népfőiskolai Társaság ezirányú feladatainak
feldolgozása is megtörtént. Sz. Tóth
János elnök szóbeli kiegészítője a
közgyűlésen elhangzott, mely szerint sokrétű feladatot látott el a
Népfőiskolai Társaság.
Kiemelt figyelem övezte a Balatonszepezdi Népfőiskola szakmai tevékenységét, melynek keretében elnökségi ülések, ECDL
számítástechnikai képzések és vizsgák, a HEFOP-3.5.4 projekt
tevékenységei keretében képzések voltak. Kulcsfordító – képzés a civil szervezetek képviselői számára, magyar-magyar
szakmai találkozó a felnőttképzés helyzetéről, felnőttképzési
bázisközpont létrehozása NFI támogatásával, együttműködésben a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal. AGADE
nemzetközi bentlakásos képzési program, művelődés hete –
tanulás ünnepe rendezvénysorozat és az MNT közgyűlése.
Bedekovics Lőrinc Népfőiskolai Társaság képzési programja,
folyamatos Internet szolgáltatás a településen élők számára
ingyenesen. Téli esték programja a helyi lakosok számára.
A „Tanulási központ kifejlesztése közművelődési- felnőttképzési integrációval az észak-balatoni és dél- bakonyi két térségben” című HEFOP program 2006. november 1-én fejeződött
be. A projekt fő célja a balatonfüredi és tapolcai kistérség közművelődési intézményei hagyományos profiljának kibővítése
volt a felnőttképzési tevékenységgel.
A projekt eredményei alapján a két kistérség közművelődési
átvilágításával létrejött egy szakmai helyzetkép, amely segítséget
nyújthat az intézmények infrastrukturális és szakmai fejlesztéséhez, amely alkalmazható az ország bármely pontján működő
intézmény esetében is.
Több nemzetközi projektben vesz részt partnerként a MNT
Népfőiskola intézete és a tagszervezetek. A projektek 2-3 éves
időtartamúak, valamennyi elkezdődött már 2005-ben és a tevékenysége folytatódott 2006-ban is.
Kiemelt figyelem kíséri az „Élethosszig tartó tanulással és oktatással a demokratikus állampolgárságért” képzési formát, Magyarország két ponton is érintett. Egyrészt az Európai Felnőttképzési Társaságon keresztül, másrészt a Magyar Népfőiskolai
Társaság is partner.
Ezen kívül még számos képzések, rendezvények, nemzetközi
programokban való részvétel jelzi az MNT eredményes munkáját.
A beszámolót a Felügyelő Bizottság beszámolója, ennek elfogadása, valamint a közhasznúsági jelentés, a pénzügyi beszámoló elfogadása jelentette a közgyűlési munkában.

Ezt követően számos hozzászólás megerősítette a Népfőiskolai Társaság munkájának fontosságát, a megyei és helyi szervezetek ezirányú tevékenységének jelentőségét.
A Zala megyei Népfőiskolai Egyesület meghívta jövő évben a
Népfőiskolai Társaság közgyűlését az egyesület 20 éves évfordulójának ünnepi rendezvényére, melyet a közgyűlés egyhangú
szavazása mellett tudomásul vett, és köszönettel elfogadta a
meghívást.
Kun Ernőné
MNT tagja
Zalai Népfőiskolai Egyesület
felügyelő bizottságának tagja

Egyesületük újságjában lehetőséget
adunk, partner szervezetünknek, hogy
közhasznúsági jelentésének eredménykimutatását megjelentessük. Hiszen
ezek a kapcsolatok egymás segítését,
programjaink színesítését is jelentik.
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Beszámoló a kávási táborról
Kisétáltunk a hegyre, ahol a gyerekek séta közben ismerkedtek
meg környezetük értékével, védelmével.
Előadást hallhattak Marikától Kávásról, a tájházakban élő emberek életéről. Megtanulhatták az általuk használt és bemutatott eszközök nevét. Jó volt látni, ahogy egy feladat kapcsán
keresgették a teszthez szükséges eszközöket, hogy lerajzolhassák. Megismerhették Gizi nénit, aki nagymamáik, nagypapáik
tanítónője volt. Csodálkozva hallgatták, hogy volt olyan osztály
is, aminek csak egy tanulója volt, és ő hogyan tanult? Dr.
Szinku Mihály állatorvostól, megtudhatták házi kedvenceik a
kutyák, cicák, nyuszik stb. betegségeit.

Káváson egy kéthetes nyári gyerektábor fejeződött be egy
LEADER pályázatnak köszönhetően. Egyesületünk eszközeit
(fazekas lábkorongok, szövőszékek, bőrvarró székek) a kávási
tájházakba telepítve biztosítottuk a lehetőségét annak, hogy
kézműves tábort szervezzünk. Partnerségi megállapodás keretében régi kapcsolat fűz bennünket a kávási önkormányzathoz.
Horváth Istvánné Marika nagy lendülettel, mindenre odafigyelve teremtette meg a táborozáshoz szükséges feltételeket.
Nagy volt az érdeklődés, de a feladat is, hiszen két héten keresztül a 6-15 éves korú gyermekek részére tartalmas programot kellet biztosítani, naponta 9-16 óráig. Túlzás nélkül állíthatom, hogy sikerült. Már a tervezéskor próbáltuk megtalálni a
kézműveseket, akik megtanították a gyerekeket szőni, bőrözni,
kosarat fonni, korongozni, de sok más egyébbel is foglalkoztunk.
Hogy mit csináltunk még?

Jártunk a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban, ahol különös
figyelmet fordítottunk a kávási házra.
Aztán batikoltunk, köveket, üveget festettünk, nagyon sokat
rajzoltunk és természetesen játszottunk. Azt hiszem a tábor
varázsa az volt, hogy semmi sem volt kötelező, de mégis a kíváncsiságuk miatt, működött egy egységes rend. Nagy öröm
volt, ahogy az általuk készített tárgyakat naponta hazavitték
befejezni, vagy megmutatni szüleiknek, amit másnap visszahoztak, és a program végén egy egységes kiállítás keretében
mutattunk be.

Alapvetően a célunknak megfelelő programokat valósítottuk meg, ugyanis a projekt célja az volt, hogy: a gyerekekkel megismertessük környezetük értékét, megtanítsuk
az elfelejtett régi mesterségeket.

Jó volt látni, ahogy a szülők, nagyszülők büszkén nézegetik a
gyerekek álta készített tárgyakat.
A kézművességen túl gyógynövényeket gyűjtöttünk, azokat
megkóstoltuk, megszagoltuk, tájékoztatást kaptak arról, hogy
mire használják. A növényeket megszárítottuk és az általuk
készített illatzsákokba raktuk.
Gyümölcsöt aszaltunk, amit aztán jó ízűen elfogyasztottunk.

Az elképzelés valóra vált, hiszen a házak, a pajta két hétre
életre kelt, gyerekzsivaj töltötte be a környéket, ami még
a turistákat is vonzotta hozzánk.
Fehér Lászlóné
programvezető
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Újabb esélyek, lehetőségek…
Emlékszem, hogy az előző Tisztelt Dr. Rózsás János úr!
port folyamatosan jó teljesítprojekt indítása előtt, tele volményt mutatott.) Ezzel a vizsgátam félelemmel, hogy az íróval, eddig 29 fő szerzett egy
asztal mellett, általam megál- Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a újabb esélyt, szabadulása utáni
modott program a gyakorlat- Zalaegerszegi Büntetés-végrehajtási Intézet munkavállalásához.
ban működik-e. Ma már tu- nemrég nyugállományba vonult parancsnokádom, hogy felesleges volt. Így nak, Dr. Rózsás János úrnak, hogy programja- A jelenlegi projekt egyik nagy
az új program indítását a már
értéke, hogy lehetőséget ad arra,
kipróbált, megszokott módon inkat támogatta és megteremtette a lehetőségét hogy felvegyük, és tovább folyegy hosszabb távú együttműködésnek.
végeztük.
tassuk az előző projekt résztveA nevelők közreműködésével
vőivel, családtagjaival a kapcsolakialakult az első csoport, akik Az elkövetkező nyugdíjas évekhez jó egészsé- tot. A szabadultak esetében, peegy tájékoztatón vettek részt,
dig ha szükséges utógondozói
get kívánunk!
ahol megismerhették céljainfeladatokat lássunk el.
kat, tervezett programjainkat,
támogatási lehetőségeinket. Ennek a beszélgetésnek a keretéJúlius közepén egy délutáni program keretében ezért is keresben tudatosítottuk kapcsolatunk lényegét, a program kompletük a kapcsolatot, a még zalaiegerszegi intézetben lévő előző
xitását. Elmondtuk, hogy a tájékoztató után teszt felvételére
projekt résztvevőivel. Jó volt találkozni velük, elmondásuk szekerül sor, amivel a projektben résztvevő szociális szakemberek
rint már várták. Megbeszéltük azt, hogy kivel mi történt, miben
munkáját segítjük. Az első tájékoztatón 15-en vettek részt, és tudunk segíteni, a jelenlegi projekt keretében milyen képzések,
döntöttek úgy, hogy jelentkeznek. A teszt után személyiségfejprogramok várhatók.
lesztő, konfliktuskezelő tréning ad lehetőséget arra, hogy elinduljon közöttünk egy bizalomra épülő kapcsolat. A tréningen
A projekt másik nagy értéke, hogy a kötelezően támogatott
megszerzett bizalom alapja az egyéni beszélgetéseknek is, ami a program elemeket bővítette. Így az eddig általam fontosnak
szociális munkás és fogvatartott között létrejön. Ezeken a be- tartott kulturális, sport és egyéb programok bekerültek a támoszélgetéseken fogalmazódnak meg azok a kérések is, amiben az gatott tevékenységek közé.
intézet szabályainak betartása mellett, a projekt lehetőségének
figyelembe vételével segíteni tudunk. A program alapja, tehát a
személyiségfejlesztő tréning, és az azt kiegészítő szociális tevékenység.
A Zalai Népfőiskolai Egyesület projektjének kompexitását viszont az adja, hogy fontosnak tartom – lehetőségeinknek figyelembe vételével – a képzés, kulturális, sport és egyéb programok megvalósítását is.
Ebben a projektben az első csoport bevonása után a 2007. évi
munkatervben meghatározott feladatok közül az informatikai
képzés keretében 9 fő szerzett ECDL számítógép - használói
bizonyítványt. Az intézeten belüli képzési lehetőség nem csak
a fogvatartottaknak, hanem a Neumann János Számítógéptudományi Társaság érdeklődését is felkeltette, ezért kérték,
hogy július 2-án a vizsgán részt vehessenek.

Így került sor augusztus 29-én, ebben az évben másodszor a
közkedvelt sakkverseny megrendezésére. Függetlenül attól,
hogy tolmácsoltam Ruszin Anna felé azt az üzenetet, hogy „
készüljön fel, mert Ők is mindent megtesznek azért, hogy győzelmet szerezzenek” sajnos az üzenetet nem sikerült valóra
váltani. Anna a 8 táblás szimultán keretében, ismét legyőzte
versenytársait. Szerintem nem szégyen a fiatal, férfi mesterjelölt, korcsoportos, megyei és most már EU bajnokságot nyert
Annától kikapni.
A projekt további eseményeiről, eredményeiről újságunk
következő számában számolunk be.
(A kép hangulatából ítélve, nem volt mitől félni, hiszen a cso-

Fehér Lászlóné
programvezető
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2006-ban egyesületünk pályázati úton 14 106 000 Ft bevételt ért el.
A támogatásokkal a projektjeinkben megfogalmazott célok megvalósításán kívül, az egyesület működését segítettük elő.
Legjelentősebb szakmai tevékenységünk a Börtön Népfőiskolai programunk megvalósítása, folytatási lehetőségének biztosítása.
Kiemelt feladat volt a partneri kapcsolatok erősítése, a
Zalai Kapocs című lapunk megjelenése, mivel tevékenységünket, eredményeinket, ezen keresztül mutathatjuk be.
Az egyesület gazdálkodását a közgyűlés elfogadta, a
Zala Megyei Főügyészség törvényességi szempontból
megvizsgálta és tudomásul vette.

Ősz apó

Címzett:

Ősz, ősz vén barát,
hátadon a szélpalást,
te hozod a hideg deret,
színezed a leveleket.
Barnul a táj, sötétedik,
az iskola megkezdődik,
te váltod a meleg nyarat,
sok ember most szőlőt arat.

Zalai Kapocs
A Zalai Népfőiskolai Egyesület lapja
Kiadja: a Zalai Népfőiskolai Egyesület  Felelős kiadó: Dr. Szinku
Mihály  Szerkesztő: Fehér Lászlóné  Szerkesztőség címe: 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10  Tel.:06/92 598-427  Fax: 06/92
598-426  Nyomdai munkák: Gura Nyomda, Zalaegerszeg  A
kiadvány megjelenését támogatják: Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány, Nemzeti Civil Alapprogram  email: zalanep@axelero.
hu

Dió-had száll le a fákról,
sok madár száll le a fákról,
hül az idő egyre-egyre,
míg hó esik a fejedre.

Molnár Fanni (Boszka)

