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Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

ajánlata

40 %Multifokális lencsék engedménnyel!

Iskolai kedvezmény 20 %!

Egyfókuszú lencsék + - 6.0 sph-2.0 cyl” !„ féláron

Október a látás hónapja!

Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás

minden csütörtökön 14   órától
00

Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.

Kontaktlencsék, ápolószerek nagy választékban!

Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása -re is!VÉNY

SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

ZALASZENTGRÓT,
Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

Érvényes:
2019. október 07 -

október 20-ig

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,

az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR EXTRATOP ÁR

ŐSZI AKCIÓ!

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Sertés fehércsont                               10 Ft/kg...............................
Sertés máj                                          299 Ft/kg..........................................
Sertés láb hátsó                                199 Ft/kg................................
Sertés Apróhús 70%                       1199 Ft/kg.......................
Bőrős császárszalonna csontos   1229 Ft/kg...
Sertés szűzpecsenye                      1749 Ft/kg......................

Tepertőkrém   250 g/dob   449,-/db   1796/kg... ... ...
Zsír 1 kg                                            799 Ft/kg............................................
Lecsókolbász 899 Ft/kg...................................
Disznósajt vcs.                                 999 Ft/kg.................................
Véres-Májas hurka                           999 Ft/kg...........................
Balaton virsli                                    999 Ft/kg....................................
Virsli Műbeles 999  Ft/kg..................................
Kenőmájas                                        999 Ft/kg........................................
Füstölt kenyérszalonna                   999 Ft/kg...................
Nyári turista                                    1599 Ft/kg....................................
Debreceni                                        1399 Ft/kg........................................
Szafaládé                                         1099 Ft/kg.........................................
Cserkészkolbász                            1109 Ft/kg............................
Soproni-Olasz-Löncs                     1149 Ft/kg.....................
Virsli Sajtos                                    1299 Ft/kg....................................
Vadász karikás vcs.                       1549 Ft/kg.......................
Körmendi Borókás                         1899 Ft/kg.........................
Körmendi vastag paprikás            1899 Ft/kg............
Körmendi Extra Sonka                  2199 Ft/kg..................
Füstölt csülök                                1299 Ft/kg................................

Lakossági fórumot tartott a
Fidesz-KDNP helyi szervezete
szeptember 20-án, pénteken
este , melynekZalaszentgróton
apropója a közelgő önkormány-
zati választás volt.

Meghívott vendégként Szá-
jer József európai parlamenti
képviselő tartott előadást, va-
lamint együttműködésről és tá-

„Előttünk a város, mögöttünk a kormány”
Szájer József a zalaszentgróti lakossági fórumon

mogatásról is biztosította a
pártszövetség helyi polgármes-
terjelöltjét, Gulyásné Belinszky
Ilonát, aki a fórum alkalmá-
val mutatkozott be először a
nagyérdemű előtt jelölttársai-
val együtt.

Szájer József a következő-
képp vélekedett:

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
T é r s é g i   h a v i l a p IX. évfolyam 2019. október

Zalaszentgrót,
Szent Imre templom

Zalaszentgrót,
Szent Imre templom

Balról Manninger Jenő, Szájer József, Gulyásné Belinszky Ilo-
na és ifj. Veress János, a Fidesz zalaszentgróti csoportjának
vezetője.
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„Előttünk a város, mögöttünk a kormány”
Szájer József a zalaszentgróti lakossági fórumon

– Az önkormányzati válasz-
tás arról szól, hogy az emberek
hogyan tudják a helyi ügyeiket
úgy intézni, hogy az minél
jobb, minél sikeresebb legyen,
továbbá hogyan tegyük saját
településünket még élhetőbbé
és hogyan szerezzük meg azo-
kat a forrásokat, amelyek ehhez
szükségesek. Fontos a település
megtartó ereje, ahonnan nem
elmenni akarnak az emberek,
hanem visszatérni, ebben segít
a kormány programja. Zala-
szentgrótnak megvannak az
adottságai ahhoz, hogy euró-
pai szintű kisvárossá fejlődjön,
ami hozzáértő politikai veze-
téssel el is érhető. Ehhez az
kell, hogy helyben megegye-

zés, egyetértés és együttműkö-
dés legyen.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő szerint Gulyásné
Belinszky Ilona személyében
egy kiváló jelöltet találtak, aki
eddig ugyan nem foglalkozott
pártpolitikával, de nem is ez a
legfőbb, hanem az, hogy a he-
lyi emberekkel jó kapcsolatot
ápoljon, ismerje a várost, az itt
élő embereket és az itteni prob-
lémákat.

Gulyásné Belinszky Ilona
polgármesterjelölt bemutatko-
zása után kifejtette, hogy a
Szociális, Család- és Gyermek-
jóléti Központ vezetőjeként
szociális érzékenysége nagyon
magas, mindig is szeretett se-
gíteni másokon, meghallani az

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Szeptember 28-án népes so-
kaság várta utcáin a fel-Türje
vonulást, amely minden évben
a régi magyar hagyományok
szerint kerül megrendezésre. A
résztvevők kora délután gyüle-
keztek a sportpályán, ahol ün-
nepi díszbe öltöztették a kocsi-
kat és a traktorokat, hogy aztán
megindulhassanak és körbejár-
ják a falu utcáit. A menet Nagy
Ferenc polgármesterrel és fele-
ségével indult, akik talpig nép-
viseletben integettek a kíván-
csiskodóknak. Különleges ven-
dégként pedig a konzorciumi
partnertelepülésről is érkeztek

Vigadalom Türjén
felvonulók. Az útvonalon több
megállóban is zenés-táncos mű-
sorral várták az érdeklődőket.

A tradíciókhoz híven a sza-
badtéri színpad volt a végállo-
mása a felvonulásnak, ahol a
kisbíró beharangozójával nyi-
tották a műsorsorozatot. A Szent-
grót Táncegyüttes nem csak sa-
ját produkcióival készült, ha-
nem táncházzal is szórakoztatta
a jelenlévőket. A gyergyóalfalvi
testvértelepülés lakosai is tisz-
teletüket tették az eseményen,
műsorral is készültek. Az est
fénypontjaként az Apostol együt-
tes lépett színpadra, előadásuk hatalmas sikert aratott és nagy

számban vonzotta a környékbe-
li lakosságot. A napot Csocsesz
zárta, táncra is perdültek a
mulatozók.

A jó hangulat garantált volt,
igazi búcsúi forgatag fogadta az
érkezőket, minden korosztály-
nak megfelelő szórakozási le-

hetőséggel. A rendezvényen vi-
selt népviseleteket az érdeklő-
dők megtekinthették a külön
erre az alkalomra szervezett ki-
állításon, a kicsik időtöltésről a
pályán trambulin, arcfestés,
csillámtetoválás és lufi hajtoga-
tás gondoskodott.

Farkas Adél

Elindult a szüreti menet.

Az Apostol együttes nagy sikert aratott.

emberek problémáit és azokra a
lehetőségekhez mérten megol-
dásokat keresni. Programjuk
középpontjában a család, a gyer-
mek, az otthon és a munkahely

áll. Fontos célkitűzés a helyi
munkahelyteremtés, hogy mi-
nél kevesebb szentgrótinak
kelljen ingázni.

A.Zs.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Gyurcsány Ferencék az
uniós források elosztási rend-
szerének megváltoztatásával el
akarják venni a támogatásokat
a magyaroktól, és csak azok-
nak a településeknek juttatná-
nak azokból, amelyek hajlan-
dóak lennének migránsokat be-
telepíteni – jelentette ki Hid-
véghi Balázs fideszes EP-kép-
viselő Brüsszelben magyar új-
ságíróknak nyilatkozva.

A képviselő hangsúlyozta,
a DK javaslatának lényege,
hogy azok a települések, ame-

Gyurcsányék mesterkedése
lyek nemet mondanak a mig-
ránsok betelepítésére, elesné-
nek az uniós forrásoktól.

A bevándorláspárti ellen-
zék nem csak a kerítést bonta-
ná le, nem csak illegális be-
vándorlókat engedne be az or-
szágba, hanem egyebek között
a migránsok kvótaalapú el-
osztásának rendszerét is támo-
gatná, ahogy támogatta az el-
múlt években is – tette hozzá.

„Ha rajtuk múlna, akkor
nem Magyarországon, hanem
Brüsszelben dönthetnének ar-

ról, hogy Budapestre vagy más
magyar városba, településre
hány bevándorlót telepítenek
be központi döntés alapján” –
mondta a fideszes politikus.

Arra hívta fel a figyelmet,
hogy , a Demok-Dobrev Klára
ratikus Koalíció (DK) EP-kép-
viselője és Karácsony Gergely
főpolgármester-jelölt azt akar-
ják elérni, hogy csak a bete-
lepítést vállaló magyar telepü-
lések kaphassanak uniós forrá-
sokat. Ez azt jelenti, hogy „tel-
jes pénzelvonás történne” azo-
kon a településeken, ahol ne-
met mondanak az erőltetett be-
telepítésekre. A javaslat szerint
azáltal, hogy az önkormányza-

tok közvetlenül pályázhatná-
nak uniós forrásokra, kivennék
a döntési jogkört Magyaror-
szág kezéből, és azt vizsgál-
hatnák meg Brüsszelben, hogy
mely települések felelnek meg
az elvárásaiknak. Azaz köz-
pontosított döntéshozással, „di-
rektben kötnék” az uniós
források elosztását a bevándor-
lás ügyében tanúsított maga-
viselethez.

„Ezért nem mindegy, hogy
a következő időszakban mi-
lyen polgármestereket és mi-
lyen vezetést választunk Ma-
gyarországon a városok és te-
lepülések élére” – fogalmazott
a Hidvéghi Balázs. ( )MTI

Zalaegerszeg Zalaszentgrótkövette furfangos ötletét. Mármint
a Fidesz-ellenes politikai csoportosulás civil köntösbe bújtatását.

Öt évvel ezelőtt néven indult (a jelölőszervezetSzentgrót Most
a Zalaszentgróti Lokálpatrióta Társulat volt) csa-Baracskai József
pata az önkormányzati választáson.

Most a zalaegerszegi ellenzék próbálkozik ezzel a csellel a Tiéd
a Város Egyesület Demokratikusmögé bújva. Egy csapatban a
Koalíció Jobbik LMP MSZP Momentum, a , az , az és a . Bizarr egy
csoport.

Baracskai József öt évvel ezelőtt polgármester lett. A szent-
grótiak nem sokat törődtek a választási címkékkel, azt sem tudták,
hogy mit is jelent a megtévesztő, civil szervezetre utaló meg-
nevezés.

Talán azt sem tudták, hogy Baracskai József a Demokratikus
Koalíció embere. Amikor Gyurcsány Ferenc megpuccsolta Medgyessy
Pétert, az MSZP miniszterelnökét, majd a szocialista pártból ki-
válva megalakította a Demokratikus Koalíciót, Baracskai József
országgyűlési képviselőként követte őt az új pártba.

Zalaszentgrótot – nem véletlenül – a Demokratikus Koalíció
bölcsőjeként említik politikai szakértők. Baracskai Józsefet pedig
gondos házigazdaként. A választások előtt azonban mindig átved-
lik függetlenné. Sikerrel. Most is ez történik. A Szentgrót Most csak
papíron létező szervezet színeiben. Úgy látszik, ebben a kampány-
ban tanultak Zalaegerszegtől, hiszen idei csapatában olyan képvi-
selőjelölt is van, aki az elmúlt években, jobbikosként olyan be-
jegyzéseket tett közzé közösségi oldalán, amik miatt korábban a
Demokratikus Koalíció minimum fasiszta jelzővel illette volna.
Aki egyébként a megyei listán a Jobbik színeiben szerepel. Most a
Szentgrót Mostnak mégis megfelel.

Most még, a választási kampányban, Baracskai József is a
Szentgrót Most jelöltje. Aztán, ha sikerült újra megtéveszteni a
szentgrótiakat, leveti a civil gúnyát, s felölti a DK-s köpönyeget.

Mivel nem az a szokványos, balliberális indulatok által vezé-
relt politikus, tisztában van azzal, hogy győzelme esetén a kor-
mány nem „bünteti” a várost, mint ahogy eddig sem tette. Ez
azonban még kevés Zalaszentgrót fejlődéséhez. Ehhez a majdani
képviselő-testülettel, sőt a jelenlegi kormánnyal is együttműködni
képes polgármester is szükséges. Így lenne teljes a kép.

S hogy így legyen, ahhoz tisztánlátásra lenne szükség még a
választás előtt a szentgrótiak részéről.

A kérdés a következő: Miért tart ott Szentgrót, ahol most van?
Nem lenne jobb egy másik utat választani?

Ekler Elemér

Gyurcsány Ferencnek a DK Zalaszentgróton tartott elnökségi
ülésén egy kis beszélgetésre is akadt ideje egy civil szervezet
rendezvényén. A fotó Zalaszentgrót hivatalos Facebook olda-
lán szerepelt.

Medvéssy Csaba is a „civil” szervezet jelöltje, miközben a Job-
bik megyei listáján is szerepel. Közösségi oldalán gyakran je-
lennek meg ilyen megosztások. A képen szereplő szöveg: Or-
bán Viktor: „Mond (így, egy d-vel) mit tegyek, hogy a nép úgy
szeressen mint téged?” Kádár János: „Feküdj ide mellém”

Szentgróti találkozás… Baracskai József és Gyurcsány Ferenc
jól megértik egymást.

„Civil” trükkök
– avagy a választók megtévesztése
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”

A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés töb-
bek között azt a célt is meg-
fogalmazta, hogy közös össze-
fogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnökétől.

– A Magyar Kormány nö-
vekedésbarát gazdaságpoliti-
kájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök.
– Már épülnek azok a gyors-
forgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai le-
hetnek Zala megye hosszú tá-
vú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópá-
lyával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai ten-
geri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lend-
va vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Kö-
zel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia leg-
jelentősebb pilótaképző akadé-
miájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagyka-
nizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nem-
csak igazodik az országos fo-
lyamatokhoz, hanem több te-
rületen élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya és a kapcsolódó beru-
házások, az 5G telekommuni-
kációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővíté-
se számos vállalat érdeklő-
dését keltették fel.

– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerke-
zet. Ez külön figyelmet igényel?

– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, in-
tézmények is, amelyek a kiste-
lepüléseken élők mindennap-
jaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálóza-
tának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelen-
tik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatáso-
kat biztosító nagyobb telepü-
lésékhez.

– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…

– A megvalósuló beruházá-
sok, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a köz-
lekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételei-
nek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozások-
nak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala me-
gyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez meg-
felelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt évek-
ben az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskere-
sők számát illetően megyénk-
ben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláske-
resők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelke-
zésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elér-
jünk, akik nehezen vonhatók be
a munka világába. Ezt szol-
gálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves idő-
tartamú Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum Megvaló-
sítása elnevezésű megyei pro-
jektünk is, melynek végrehaj-
tása eredményesen zajlik, hi-
szen időarányosan már eddig is
több álláskeresőt sikerült be-
vonnunk, illetve munkához jut-
tatnunk az előírtnál.

– Zala megye számos gyógy-
fürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…

– Zala megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet jól

mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak a kereskedelmi szállás-
helyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyar-
országon Budapest után Hé-
vízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Za-
lakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hoz-
zuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciók-
ban rendkívül gazdag térsé-
geit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hi-
szen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre áll-
jon rendelkezésre, mint jelen-
leg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg
a kormány, a zalai emberek, ve-
zetők, vállalkozók összefogása
nélkül.

– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bő-

ven, amelyet még nem fejez-
tünk be. Hazai, nemzetközi pá-
lyázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Fa-
lu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szaka-
szát nyitják meg a beruházá-
soknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a Fidesz-
KDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a választás
lehetőségével.

Dr. Pál Attila

Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Millenáris évfordulót ünne-
peltek szeptember 21-én, szom-
baton . Az ezer-Zalacsányban
éves jubileum számtanilag ta-
lán a legcsodálatosabb, amit meg-
ünnepelhetünk, köszönhetően az
1019-ből fennmaradt első írásos
emlékeknek, melyek még Chan
néven említik a falut. Zalacsány
néven csak 1701-től szerepel a
település a levéltárakban.

Szükség van az ilyen ünne-
pekre, olyan ez, mint amikor az
ember felér egy dombtetőre, majd
visszatekint, hogy honnan jött,

Az 1000 éves Zalacsány
aztán előre tekint, hogy merre
tart elmélkedett ,Csóka János
a – Magyar Pálos Rend tarto-
mányfőnöke, aki az ünnepi szent-
misét celebrálta.

Nagy Lászlóné polgármes-
ter, valamint or-Manninger Jenő
szággyűlési képviselő köszön-
tötték az ünneplőket és felidéz-
ték Zalacsány büszke múltját és
jelenét.

– A település a Zala völgyé-
nek egyik gyöngyszeme, ahol a
helyi adottságok kihasználásá-
val az önkormányzat folyama-

Nagy Lászlóné köszönti a résztvevőket.

Az ünnepi szentmisét Csóka János celebrálta.

tos fejlesztésekkel növeli a hely
vonzerejét. Eddigi erőfeszítései-
ket megköszönve további sok
sikert kívánok a jövőbeli mun-
kájukhoz – fogalmazott Man-
ninger Jenő.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatója érdekfeszítő helytörté-
neti előadásával történelmi idő-
utazásra invitálta az érdeklő-
dőket, melyből nem csak az el-
múlt ezer év történéseit ismer-
hettük meg, hanem egészen a kez-

detektől napjainkig betekintést
nyerhettünk a Zalacsányt érintő
főbb történésekbe.

Az ünneplés a Kormorán
együttes koncertjével folytató-
dott, majd a Zalaapáti Harmo-
nika Zenekar műsorát követően
állófogadással zárult.

E jeles nap kapcsán gróf Széc-
henyi István, a „Legnagyobb ma-
gyar” szavai jutnak eszembe:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a
jelent, és munkálkodhass a jövőn”.

A.Zs.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Színes és mozgalmas forgatag közepette találhatta magát az, aki
szeptember 7-én, szombaton látogatott. Délelőtt különféleTekenyére
sportprogramokra, délután pedig szüreti felvonulásra és mulatságra
került sor.

A már hagyománnyá vált „Tőkétől a pohárig” terepfutó verseny
idén kicsit új köntösbe bújtatva a Zalaegerszegi Kerékpáros Sport-
egyesület (ZKSE) szervezésében zajlott. Az ingyenes rendezvény a
„Mozogjunk együtt! - egészségfejlesztő testmozgás támogatása a Nyu-
gat-dunántúli régióban” című projekt keretein belül az egészséges élet-
módra és a testmozgás örömére hívta fel a figyelmet, köszönhe-
tően egy európai uniós pályázatnak - számolt be Szabó Zoltán
szervező.

A szokásos terepfutó verseny mellett idén teljesítménytúrát is
szerveztek, továbbá újdonságnak számított az erősember verseny,
valamint a „Látóút és Szimat túra”, amin a zalaszentgróti Szimat
Állatvédő Egyesülettel együtt kutyabarát túrán vehettek részt az ér-
deklődők kiskedvenceik társaságában. A délelőtti programsort ku-
tyás bemutató zárta, a zalaegerszegi kutyaiskola közreműkö-
désével.

Délután kezdetét vette a szüreti vigadalom, ahol a zenéé és a
táncé volt a főszerep. A szüreti felvonulást táncos megállókkal
tarkították, majd a kultúrházban táncház vette kezdetét a Szentgrót
Táncegyüttessel tarkítva, végezetül koncerttel és bállal zárult a moz-
galmas nap.

Aczél Zsuzsanna

„Tőkétől a pohárig”
Sportnap és szüreti mulatság Tekenyén

Rajtol a mezőny…

2019. október
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A Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elne-
vezésű projekt keretében Ko-
vászna megyei delegációt fo-
gadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

A találkozó részleteiről Pá-
csonyi Imrét, a közgyűlés alel-
nökét kérdeztük.

– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi öröksé-
gét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A ha-
tármentiség a múltban sok eset-
ben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Sze-
rettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvi-
déken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlék-
helyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi iden-
titás szempontjából.

– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása so-
rán és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?

– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barca-
földvári fogolytábort, bekap-
csolódtunk a Gábor Áron év-
forduló eseményeibe, koszorú-
zásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeink-
nek pedig megmutattuk a ma-
gyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ot-
tani kiállítást, a lovászi légó-
pincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a tör-
ténelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol töb-
bek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szere-
pelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadé-
tok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e neveze-
tességeket.

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a kitün-
tetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzá-
járultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazda-
sági eredményeihez, az ország

Zala megye stabil fejlődési pályára állt

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága – hangsúlyozta.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlő-
dési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Épít-
sünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpol-
gára kitüntető címet adomá-
nyozott színmű-Rátóti Zoltán
vésznek (Magyarföld) a kistele-
pülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Monda Lász-kapott
lóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményve-
zető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat Szörényi Zoltánkapott
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sport-
jáért Díjat Vla-adományoztak
szák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sport-
jáért Díjat Szőcs Jánoskapott
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Tár-
sadalomért és Nemzetiségekért
Díjat Végi Csabaérdemelt ki
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ado-
mányoztak zala-Novák Ferenc
karosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ka-
pott a (Nagy-Hidrofilt Kft.
kanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A kitüntetettek és a vezetők.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.
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A 2019. szeptember 26-i ülésénekZala Megyei Közgyűlés
kezdetekor elnök átadta a Zalai Pedagógus díjatdr. Pál Attila
Szörényi Zoltán Ferencnek több évtizedes kimagasló pedagógiai
és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.

A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a közgyű-
lés fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek vá-
lasztotta a Zalaegerszegi Törvényszékre nyu-László Ferencné
galmazott középiskolai tanárt és középiskolai tanárt.Kaczor Jácint

A 2019. áprilisi közgyűlési jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd az állami főépítészi és miniszteri
állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően
a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv
módosítását.

Döntés született a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, il-
letve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei Önkor-
mányzat részvételével benyújtandó pályázatokról. Az érintett
települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó
fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását, valamint meg-
lévő utak csomópontjának megépítését és forgalombiztonsági
korszerűsítését célozzák a megye több térségében.

Jóváhagyta a közgyűlés az Interreg V-A Szlovénia – Magyar-
ország Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Zala
Megyei Önkormányzat partneri részvételével benyújtott két
szlovén és két magyar partner együttműködésével megvalósítan-
dó „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon
átnyúló regionális együttműködés terén” elnevezésű projektet.

A ciklus utolsó ülése

Az együttműködés célja egy határon átnyúló területfejlesztési
hálózat létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások
erősítése a tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai
dokumentumok elkészítésében való szerepvállalás elősegítése
érdekében.

Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek főösszege így 826 627 ezer Ft.

Az ülés zárásaként dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke megkö-
szönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése érdeké-
ben végzett munkáját és emléklapot adott át nekik. A sokévi
megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László, Vajda
László Góra Balázsés képviselőknek emlékplakettet adott át.
(Forrás: )Zala Megyei Önkormányzat

Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A 2010-től napjainkig ter-
jedő időszak tükrét tart-tekenyei
ja az olvasó elé az a színes ki-
advány, amit az önkormányzat
jelentetett meg a napokban.

A tartalmas tájékoztató ki-
terjed az élet valamennyi te-

Tekenye tükre…

rületére. Az érdeklő-
dő képet kap arról,
hogy mi mindennel
gyarapodott e vonzó
település a közel egy
évtizedben.

Sinka Imréné pol-
gármester köszöntő-
jében bevallja: „Nem
könnyű feladat meg-
fogalmazni kellő tö-
mörséggel mindazt,
ami szeretett közsé-
günket leginkább jel-
lemzi, hiszen mi, lo-
kálpatrióták talán elfo-
gultak vagyunk. De
ez így helyes. Mind-
annyiunk közös hite,
lelkesedése, szorgal-
ma, kitartása és az
összefogás képessége
tette Tekenye közsé-
get azzá, amilyennek
most láthatjuk. Gon-
dozott, igazi otthont

nyújtó település a miénk, olyan
környezet, amelyben jó élni,
amelyben jó új holnapot épí-
teni, valósággá váló terve-
ket szőni. Büszkék lehetünk
mindarra, amit közösen létre-
hoztunk. Számomra külön

öröm az, hogy – az itt élők
bizalmát megköszönve – része-
se lehetek ennek a folya-
matnak!

Tekenye jelenének legna-
gyobb értéke, hogy képes a fo-
lyamatos megújulásra, a pozitív
változásokra, és teszi ezt úgy,
hogy közben tisztelettel őrzi
múltja hagyományait. Hiszem,
hogy e kettőnek csak együtt
van valós társadalmi szerepe,
hiszen az elődöktől kapott szel-
lemi örökség ad nekünk erőt
ahhoz, hogy élhető községet
hagyjunk majd utódainkra. Az
értékeink megőrzése mellett
biztosítani szeretnénk a telepü-
lés nyugodt fejlődését, a min-
denki számára elérhető műve-

lődés, sportolás, valamint szó-
rakozás lehetőségét.”

A polgármester asszony egy
Jókai-idézetet említve jellemzi
a megtett utat: „Csak az tudja,
hogy meddig mentünk, aki azt
látta, hogy honnan indultunk el”…

Miközben a tetszetős kiad-
ványt lapozgatjuk, képet ka-
punk mindarról, ami a teke-
nyeiek szorgos munkáját di-
cséri. Büszkék lehetnek épített
környezetükre, a közösségi élet
színtereire, rendezvényeikre, hi-
téletükre, az idősek megbe-
csülésére, az ifjúságról való
gondoskodásukra, sportéletük-
re, s még sok minden másra.

S erre a kiadványra is.
Érdemes kézbe venni…
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Az elmúlt öt év volt a témá-
ja folytatott be-Sziva Erikával
szélgetésünknek. pol-Sümegcsehi
gármestere a most véget érő cik-
lus eredményeiről, fejlesztése-
iről részletesen tájékoztatta a
falu lakosságát, a képviselő-tes-
tület tagjaival egyfajta leltárt ké-
szítettek, amelyben tételesen fel-
sorolták, hogy milyen beruházá-
sok történtek, hány pályázaton
szerepeltek sikeresen, egyálta-
lán mivel gyarapodott a falu.

A táblázatot nézve nagyon
tartalmas öt év áll a polgármes-
ter és a képviselő-testület mö-
gött, sok mindent megvalósítot-
tak Sümegcsehin, a falu min-
den területén, kezdve a minden
évben sikeres közmunkaprog-
rammal. A program keretében a
faluban megvalósult fejleszté-
sekkel, sikeres vis major pályá-
zatokkal, buszöböl-buszmegál-
lók kialakításával, sok-sok ki-
sebb nagyobb fejlesztésen ke-
resztül, amelyek mind a tele-
pülés fejlődését szolgálták. Szá-
mos új közösségi programot be-
vezetve, a régi hagyományos ren-
dezvények megszervezésén át fo-
lyamatos kulturális programok-
kal gazdagítva az 5 évet.

– Elsőként szeretném meg-
köszönni a képviselő-testület
ötéves munkáját. Az alpolgár-
mester, Borsi Károly, valamint
a testület többi tagja, Gergely
Irén, Némethné Cserép Erzsé-
bet és Pap Jánosné mindig a fa-
lu érdekeit nézve végeztük mun-
kánkat, ennek eredményei lát-
szanak a faluban történt fej-
lesztéseken. Egymásra épülő, ha-
tározott koncepció alapján vé-
geztünk munkánkat. A polgár-
mesteri vállalásomon kívül szá-
mos dolgot megvalósítottunk

Sümegcsehi számvetés
Beszélgetés Sziva Erika polgármester asszonnyal

Sziva Erika

Sümegcsehin. Sikerült több pá-
lyázaton is sikeresen részt ven-
nünk, amire pedig nem volt pá-
lyázat, azt saját költségve-
tésünk terhére készíttettük el.
Ilyen volt például a Cifrakert és
a Sport utcák aszfaltozása, a
falu vízelvezetésének megoldá-
sa, a Béke utca végére áteresz
készíttetése és a Táncsics utcai
járdaszakasz felújítása is –
mondja elöljáróban a polgármes-
ter asszony.

– Milyen a falu gazdasági
helyzete?

– 2014 októbere és 2019 ok-
tóbere között Sümegcsehi stabil
pénzügyi helyzetét mindig biztosí-
tottuk, hitelt nem vettünk fel, ön-
hikihez nem kellett folyamod-
nunk. Adót nem emeltünk, a ren-
delkezésre álló forrásokat osz-
tottuk be úgy, hogy minél több
elképzelést meg tudjunk valósí-
tani. A lehetséges támogatások-
kal pedig úgy gazdálkodtunk,
hogy abból minden háztartásba
jusson. Társadalmi megbíza-
tásban végeztem a munkámat,
az alpolgármester is a járandó
összeg töredékéért dolgozott,
mert szempont volt a takaré-
kosság, az, hogy a falu pénze
ne bérre, hanem fejlesztésekre
legyen fordítva.

– Milyen a faluvezetés kap-
csolata az intézményekkel, civil
szervezetekkel?

– Együttműködő, jó kapcso-
latot ápolunk mind az iskola,
mind az óvoda vezetésével, dol-
gozóival, a szociális ellátó háló-
zattal, a helyi és nem helyi vál-
lalkozókkal, cégekkel, hivatalok-
kal, a környék polgármestere-
ivel. A helyi óvoda működése
szintén megoldott, az önkormány-
zat mint fenntartó, biztosította a

működéshez szükséges anyagi
és nem anyagi feltételeket. A
háziorvosi körzet stabilan műkö-
dik, a kártyaszám folyamatosan
növekszik, a környéken egyedüli-
ként ennek a körzetnek az or-
vosa vesz részt az országos
vastagbélrák szűrési program-
ban és a három generációs pre-
venciós programban. Az iskola
bár 2013-ban állami fenntartás-
ba került, de amiben tudjuk, a
mai napig segítjük, támogatjuk
az intézményt. A helyi civil
szervezeteket támogatjuk, jó mun-
kakapcsolatban vagyunk, gördülé-
kenyen tudunk együtt dolgozni.

– A napokban nyert egy pá-
lyázatuk, amiből fitnesz parkot
és játszótéri részt alakítanak ki.

– Igen, nagyon örültünk a
jóváhagyásnak. Vártuk már na-
gyon. A sportpályánál lesz ki-
alakítva, a tervek szerint jövő
tavasszal. Olyan dolgot szeret-
tünk volna megvalósítani, amit
a lakosság minden rétege, kor-
ra, nemre való tekintet nélkül
tud használni. Amíg a szülő vagy
a nagyobb testvér kondizik, ad-
dig a kisebb gyermek a ját-
szótéren tölti az idejét. A sport-
létesítmény kialakításával cé-
lunk volt a falu lakosságának
mozgásra ösztönzése. A közös-
ségi tér kialakítás ezen formája

segíthet abban, hogy egymással
találkozzanak, beszélgessen az
emberek. Azért a focipálya mel-
lé terveztük, mert a helyi foci-
csapat meccseire sokan kijárnak,
a csapatnak is egy edzési forma.
A helyi fiatalok sokszor kijön-
nek a pályára szabadidejüken
focizni, van aki futni jár a pá-
lyához, és ezzel a fitnesz park-
kal egy plusz edzési formát is tu-
dunk biztosítani az itt élőknek.

– Újra jelöltette magát…
– Igen, szeretném folytatni

a polgármesteri munkát – to-
vábbra is társadalmi megbíza-
tásban – a jelenlegi képviselő-
testület tagjaival együtt. A tele-
pülés életének segítése, fejlesz-
tési-, felújítási területek szinte
napi szinten hoznak új megol-
dandó feladatokat. Ilyen pél-
dául a belterületi járdák fel-
újításának folytatása, a még fel
nem újított utak újraaszfalto-
zása (ezekre már pályázatot ad-
tunk be), a hegyi utak rendbe
tétele, és minden egyéb, a la-
kosság mindennapi életét elő-
segítő fejlesztések. Szeretek itt
élni, szeretném az összetartást
erősíteni, minél több lakót be-
vonni a falu életének jobbá
tételébe, a közös programokba,
Sümegcsehi fejlesztésébe.

z.t.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

A hamarosan véget érő ön-
kormányzati ciklusról küldött
tájékoztatót Lázár István, Ke-
hidakustány polgármestere:

Jelenleg zajlik a Dózsa
György utcai járda felújítása, a
zártkerti hegyutak javítása és
előkészítése az esővíz-csapa-
dékelvezetés pályázatnak. Dol-
gozunk a Diós-domb szenny-
víz- elvezetésének megoldásán,
így több évtizedes elmaradást
pótolunk. Folyamatban vannak
a gyógyhelyfejlesztési projekt
közbeszerzési eljárásai is. Itt a
bürokrácia lassítja a beruházá-
sok megkezdését. Rendelke-
zünk a szükséges 370 millió
forinttal, s ez nagy dolog. Az
elnyert támogatás 1,3-szorosa a
település költségvetésének. A
Zala-völgyében ekkora volu-
menű, 100 %-os támogatású
önkormányzati tulajdonú tu-

Hogy látta a polgármester?
– avagy Kehidakustány öt éve

risztikai fejlesztés még nem
volt. Emellett az önkormányzat
több projektre is pályázatot
nyújtott be.

Továbbra is várjuk a 2017-
ben benyújtott (VP6.7.2.1 kül-
területi utak) közel 100 millió
forintos pályázat elfogadását.
Az elmúlt 3-17 évben több ön-
kormányzati fejlesztés valósult
meg, mint előtte 50 évig. Nagy-
ságrendileg ez 1,5-1,7 milliárd
forintot jelent.

A településen mindig köz-
ponti kérdés az utak, a járdák
állapota. Ezek az infrastruk-
turális elemek nem csak Kehi-
dakustány tulajdonában vannak.
A falu főútjai (Dózsa György,
Kossuth Lajos, Malom, Hunya-
di, Petőfi utcák) a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. tulajdonát ké-
pezik. A település bekötő útjai
is, sőt még a Zala-hidak is hoz-

zá tartoznak. Ezek karbantar-
tása, felújítása a zrt. feladata.

Kehidakustány hosszú távú
településfejlesztési startégiával
rendelkezik, amihez a képvise-
lők egyharmada tette hozzá az
elképzeléseit. A faluban tovább
folytatódott a települési straté-
giában megfogalmazott célok
eléréséhez szükséges munka.
Folytattuk a közigazgatási
rendszer átalakítását, melynek
legfőbb része a racionalizálás, a
hatékonyság növelése. Emellett
egyre több olyan feladat volt –
és van – amit már saját appa-
rátussal (önkormányzati, közal-
kalmazotti) nem tudunk ellátni.
Ezek a feladatok jellemzően a
fejlesztéspolitikai döntésekhez
kapcsolódnak. Ezek rugalma-
sabb időbeosztást és menedzs-
ment szemléletet igényelnek.
Költségvetési összegek erre

nincsenek, ezeket is a projek-
tekkel együtt kell előteremteni.
Az elmúlt időszak nyertes pá-
lyázatai is bizonyítják, hogy a
célokat csak megfelelő szakem-
berekkel – akik valós lobbierő-
vel és helyi identitással rendel-
kező emberek – lehet elérni.

A költségvetés nagyobb ré-
szét a kötelező feladatok elvég-
zése felemészti. A maradékból
tudunk pályázati önrészt finan-
szírozni. Kehidakustánynak mű-
ködési és fejlesztési hitele nincs,
ez szintén nagy dolog. Nem
egyszerű dolog évi 260-290
millió forintból gazdálkodni.
Számtalan esetben előre kell
megfinanszírozni a feladatokat,
amit csak hónapokkal, vagy
évekkel később kapunk vissza.
Ezért van az, hogy ahol lehet,
ott 90 százalék feletti támo-
gatású pályázatokon indulunk.

Lázár István

2019. október



12 Szentgrót és Vidéke 2019. október

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.

Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok
Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

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.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


