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Június 12-én, szombaton
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
ünnepén ma-Kehidakustányban
gánadományból kapott Fájdal-
mas Szűzanya szobrot áldottak
meg az öreghegyi Fényke-
resztnél. A szertartást Koltai
Artúr kehidakustányi plébános

A Szűzanya szobor megáldása Kehidakustányban

celebrálta. Köszöntötte a
résztvevőket, majd beszédében
hangsúlyozta: a kereszt és a
Szűzanya személye szorosan
összetartozik, hiszen, a megfe-
szített Krisztus keresztjének
tövében ott állt az édesanyja,
Mária és apostola János, aki

bátrabb volt a többieknél, aki
nem félt, hogy ugyanarra a
sorsra jut, mint mestere. Jézus
halála közelében odaszólt ne-
kik, hogy Íme a Te fiad és Íme
a Te anyád. Ez az utóbbi ér-
dekes most számunkra, hiszen
János apostolon keresztül a
Szűzanya minden Krisztus
követőnek a lelki édesanyja.
Artúr atya kitért még a fatimai
jelenésekre, amikor 1917-ben a
három pásztor gyermeknek azt
mondta Mária, hogy Szeplőte-
len szíve győzni fog. Életünk
során folyton küzdenünk kell a
rossz ellen a jó érdekében.
Ehhez kell segítséget kérnünk a
Megváltótól és a Szűzanyától –
mondta a plébános.

Az összegyűlt hívek közö-
sen elmondták a kereszt tövé-
ben található imádságot, amit
az Úr Jézus kért 1996. július
16-án, Kármel-hegyi Boldog-
asszony ünnepén Fernanda Na-
varro, Grenoble-ban lakó csa-
ládanyának adott kinyilatkoz-
tatása által. „Minden hely, ahol
7.38 m magas kereszt fel van
állítva és a Dozulé-ban általam
mondott imát imádkozzák,
minden katasztrófától megme-
nekül… Minden kereszt, mint
egy őrtorony őrködik felettetek.

Mert az a város, amelyben e
keresztemet felállítják, az én
oltalmam alatt áll. Imádkozzá-
tok minden keresztem előtt
naponta a dozulei imát abban a
biztos tudatban, hogy én ott
vagyok.”

Az eseményen jelen volt
Lázár István, Kehidakustány
polgármestere, Horváth Károly
külsős alpolgármester és egy-
házközségi tag, illetve Kutnyák
Márió Ferenc, a Kehidakus-
tányi Turisztikai Egyesület mun-
kaszervezet vezetője.

A magánadományból meg-
épült Fénykeresztet 2020. de-
cember 19-én áldották meg.
Akkor elhangzott: nem attól
Fénykereszt, hogy világít vagy
ki van világítva, hanem hogy a
Mindenható Isten világítja meg,
árasztja el kegyelmével, a hittel
imádkozókat pedig ez a fény
kíséri.

A település lakói nemcsak a
Kehidakustányban élő embe-
reknek állították a keresztet,
hanem a faluba érkezőknek is.
A megáldás óta rendszeres lá-
togatói vannak a szent helynek,
van aki megpihenni, imádkoz-
ni, más csak gyönyörködni áll
meg a csodálatos zalai tájban.

Sándorné Kovács Nikolett

A szobor megáldásának pillanata…
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1921-ben, Sarlós Boldog-
asszony napján született Novák
Ferencné, Irén néni. Gyerme-
ke, menye, unokája és déduno-
kái mellett a rokonság néhány
tagja köszöntötte Irén nénit a
szülői házában. Sziva Erika
polgármester asszony is meghí-
vást kapott, aminek örömmel
tett eleget.

„Öröm volt számomra, hogy
ott lehettem ezen a családi ese-

100 éves hölgy köszöntése Sümegcsehin

ményen. Jó volt az ünnepeltet
látni, Novák Ferencné, Irén
nénit a századik születésnapján.
Jó volt átölelni, szemébe nézni,
vele mosolyogni, beszélgetni.
Mesélte örömét, bánatát, gyer-
mekkora néhány élményét –
tudtuk meg a polgármester
asszonytól, aki a maga és a falu
nevében is további jó egész-
séget és örömteli napokat kí-
vánt Irén néninek!

Egy kerek évszázad kortanúja…

Az önkormányzat dolgozói
Sümegcsehin évről évre felele-
venítik a májusfa állítás-ki-
táncolás hagyományát, mely a
koronavírus okozta járványügyi
helyzet azon javuló szakaszába
esett, amikor már a remény, az
élet, a kulturális-, közösségi
élet újraindulásának szimbólu-
mává is vált amellett, hogy a
hagyomány szerint a természet

Újrainduló élet Sümegcsehin

újjászületésének szimbóluma
és szerelmi ajándék is lehet.

A fa állításakor még csak
sejteni lehetett, hogy remé-
nyeink szerint tarthatunk má-
jusfa kitáncolás ünnepséget.
Segítőket is gyorsan sikerült
szerezni a mintegy 16 méteres
fa felállításához. A helyi pol-
gárőrség tagjai segítették a fa
kiválasztását, szállítását, felállí-

tását, így segítve a hagyomány
továbbélését.

A májusfát gazdagon kell
díszíteni szalagokkal, masnival
és itallal – tudjuk meg a tele-
pülés polgármesterétől, Sziva
Erikától, majd gyorsan hozzá-
fűzi, hogy a járványügyi hely-
zet és a korlátozások feloldása
lehetővé tette, hogy június 12-
én minden akadály elgördüljön
a rendezvény elől és biztonsá-
gosan megtarthatóvá vált a ki-
táncolás rendezvénye. Beszél-
getésünkkor elárulta, hogy egy
héttel korábban, gyereknap al-
kalmával az óvoda és az álta-
lános iskolás egyik osztályának
diákjai már meglátogatták a
májusfát külön-külön csopor-
tokban. Kérdésekkel átbeszé-
lésre került a májusfa körüli
hagyomány, játék után énekel-
ve körbetáncolták a fát. Majd
palacsintával jóllakva, kis aján-
dékkal a kezükben mentek to-
vább a gyermeknapi rendezvé-
nyükön a következő helyszínre.

Továbbá ezen a napon sike-
rült pedagógusnap alkalmából
köszönteni az óvoda pedagógu-
sait, megköszönni nekik a
2020/21-es tanévben is a mun-
kájukat.

Visszatérve a kitáncolás
ünnepségre, a polgármester
asszony izgatottan árulta el,
hogy a jelenlévőknek elmond-
ta: „Számomra nagy öröm,
hogy hosszú kihagyás után is-
mét tudunk falu programon ta-
lálkozni. Együtt lenni, beszél-
getni. Nekem már hiányzott!”

A kitáncolás ünnepségére a
helyszínen üstben pörkölt ké-
szült, melyet krumplival tálalva
megkóstolhattak a résztvevők.
A finom ételért Cserép Gábor
helyi lakost illette a köszönet,
aki vállalta, hogy segít elkészí-
teni az ételt – tudtuk meg a pol-
gármester asszonytól. A gyerme-
kek légvárban tehették szórakoz-
tatóbbá a napot. A felnőttek pe-
dig végre kötetlenül, korlátozá-
sok nélkül beszélhették át az el-
múlt hosszú időszak történéseit.

Végezetül Sziva Erikától
megtudtuk: „A település falu-
napjának szervezése is előre-
haladott állapotban van. Bízunk
abban, hogy biztonságosan
megtartható lesz a község nyári
nagy ünnepe is július 31-én.
Újra várjuk a település lakossá-
gát, hogy a közösségi élet új-
raindulása vegye át a szerepet a
bezárkózástól.

Ismét baráti társaságban.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Nyaraláskor felmerül a kérdés, hogy mi lehet az útipoggyász-
ban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert vagy akár
gyümölcsöt lehet kivinni és behozni, milyen engedélyeket kell
beszerezni, ha például a házikedvenc sem marad otthon? Ahhoz,
hogy a külföldi nyaralás tényleg felhőtlen legyen, fontos tudni
ezeket a szabályokat, így sok kellemetlenségtől, felesleges ad-
minisztrációtól vagy pluszköltségtől óvhatja meg magát az utazó.

A szabályok közötti eligazodáshoz figyelembe kell venni az
úti célt. Ugyanis az Európai Unió határain belüli, illetve azon
kívüli utazásokra más-más szabályok vonatkoznak.

Ha valaki az Európai Unió tagállamai között utazik, akkor alap-
esetben a nem kereskedelmi céllal, tehát saját célra vagy ajándék-
ba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Van-
nak azonban olyan áruk (védett állat- és növényfajok, gyógyszerek,
vadászfegyverek, alkohol és dohány-termékek), illetve a háziállat utaz-
tatása, amik – érthető módon – korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek.

Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a folyamatos gyógy-
szeres kezelésben részesülőknek, mert csak a háziorvosuk által
előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazá-
saikra. EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet
passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amit az állat gaz-
dájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki.

Speciális szabályok vonatkoznak többek között a veszélyez-
tetett vadon élő állat- és növényfajokra, azok egyedeire, azok ré-
szeire, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve a vadász-
trófeát és a preparátumot is. Ezek behozatala és kivitele mind az
unióban, mind harmadik országban alapvetően tilos, vagy enge-
délyhez kötött. Egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefánt-
csont, teknőspáncél, vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli
behozataláért természetvédelmi bírság, és akár hároméves szabad-
ságvesztés is kiszabható!

Az EU-n belül a jövedéki termékek (alkohol, cigaretta,
üzemanyag) szállításához nem szükséges engedély, de mennyiségi
korlátozások vonatkoznak rájuk. Magánszemély, nem gazdasági
célra adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki
terméket szállíthat. Kereskedelmi mennyiségnek számít már 800
szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és
pezsgő. Behozható és kivihető a magángépjárművek és motor-
kerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül
kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag. Unión kí-
vülről Magyarországra – 17 éves kor felett – légi úton 200 szál,
egyéb módon 40 szál cigaretta vagy 16 liter sör vagy 4 liter bor
hozható be vám- és adómentesen.

Alkohol- és dohánytermék kivételével különféle áruk légi úton
430 euró, egyéb módon 300 euró értékben hozhatók be vám- és
adómentesen. 15 év alatti utasoknál 150 euró ez az értékhatár.

Ha úti célunk az EU-n kívülre esik, akkor a kivitelnél a célország
jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról az érintett ma-
gyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni.

A készpénzre is figyelni kell: minden olyan, az Európai Unió
külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró vagy ennél több
készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek meg-
felelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles ezt
írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az unió területére
be- vagy onnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási
csekk mellett idén nyártól a legalább 90 százalékos aranytartalmú
aranyérmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú arany-
rudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.

Általános forgalmi adó alól mentes a külföldi utas által vásá-
rolt termék, ha azt személyi vagy útipoggyászának részeként a Kö-
zösség területéről kiviszi.

Utastájékoztatóval kapcsolatos további információk a Nemzeti
Adó- es Vámhivatal oldalán találhatók, de kérdéseire a 1819 NAV
Infóvonalon is választ kaphat.

Forrás: NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Itt a vakáció!

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 , aDemokratikus Koalíció
Dr. Czeglédy Csaba és Társai
Ügyvédi Iroda után a szivár-
ványos elmebaj is betette a lá-
bát .Zalaszentgrótra

Felháborodott szülők küldték
a fényképeket szerkesztősé-
günkbe, a kísérő szöveget
inkább nem idézem. Ismeretlen
személyek teleragasztották Za-
laszentgrót közterületeit (Zrí-
nyi Miklós általános iskola

Zalaszentgróton is kitört
A szivárványos elmebaj

előtt, Bartók Béla utcai ját-
szótér bejárata – ez látszik a
képen) szivárványos motívu-
mokkal.

Ahogy a kerítésoszlopot el-
nézem, nem szivárványos pin-
gálással kellett volna az időt
tölteni. Drótkefére, alapozóra,
festékre és némi szorgalomra
lett volna inkább szükség.

Legkevésbé provokációra!
E.E.
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A mai, furcsa történésekkel
teli világban kell egy-egy pilla-
natnyi megállás a nagy roha-
násban, hogy visszanézzünk múl-
tunkra, azokra a történelmi ese-
ményekre, személyiségekre, ame-
lyekre, akikre méltán büszkék
lehetünk, erősítve nemzeti hova-
tartozásunkat. Erre kiváló alkal-
mat adott az Emlékhelyek Napja.

Ezen a napon, június 20-án
az ország történelmi emlékhe-
lyein különböző programok vár-
ták az érdeklődőket. Mi sem
természetesebb, hogy Kehidakus-
tányban Deák Ferenc, lakóhe-
lyén, mint történelmi emlékhe-
lyen is felelevenítettük múltunk
azon időszakát, amelyben a Ha-
za bölcse élt és alkotott.

Az egész napos programso-
rozatot igyekeztünk úgy megter-
vezni, hogy minden generáció
közelebb kerülhessen Deákhoz,
a kiegyezéshez, annak történel-
mi nagyságához.

Délelőtt rendhagyó történe-
lemórákon vehetett részt három

Mert fontos a múlt!
általános iskola egy-egy diák-
csapata. Meghívásunkat a türjei
Szent László Általános Iskola,
a keszthelyi Egry József Álta-
lános Iskola és a kehidakustá-
nyi Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Általános Iskola és Gim-
názium Deák Ferenc Általános
Iskolája fogadta el. A tanulók
ezeken az órákon a Deák-kúria
„Haza Bölcse és Zala Büszke-
sége” című állandó kiállítását
nézhették meg a korosztályhoz
szabott avatott tárlatvezetéssel
és vehettek részt az erre épülő
interaktív élő társasjátékon. Ezen
dobókocka segítségével játékos
formában eleveníthették fel, rög-
zíthették a kiállításon látott, ott
megszerzett élményeket, ismerete-
ket. A jó hangulatú órákon a
csoportokat nyug-Gergely János
díjas tanító vezette végig Deák
Ferenc lakóhelyén és ő irányí-
totta a társasjátékot is.

A délutánra tervezett program-
ban a kiállítást végigkísérő tárlat-
vezetés és Deákról szóló videó-

vetítés kapott helyet. A tárlatve-
zető volt, akiKertész Imréné
ismertetőjében elsősorban a kö-
zépiskolás korosztályt célozta,
de a látogatásán részt vehettek
a múzeumot látogató felnőttek is.

Este 6 órakor a közönség
„Ismét Kacag a Kúria” címmel
előadást láthatott, amelynek szö-
vegét Deákról szóló anekdoták
alkották. A színjátékban 11
hosszabb-rövidebb anekdota ele-
venedett meg Gellért Erzsébet,
Soós Tamás és Gergely János

megformálásában. A játék az
anekdoták vidámsága mellett
mindvégig megtartotta a törté-
nelmi hűséget. A közönség elis-
merő tapssal és vidám nevetés-
sel jutalmazta a játszókat.

Úgy érezzük, hogy ez a nap
méltó volt Deák történelmi nagy-
ságához, a kiegyezés fontossá-
gához. Megfelelő módon köve-
telt „Megálljt!” a mindenna-
pokban, bizonyítva, hogy ne-
künk fontos a múltunk!

Gergely János

Felelevenítették a múlt azon időszakát, amelyben a Haza böl-
cse élt.

Látva az országos népszerű-
séget, a közösségi médián meg-
osztott gondolatot hamar tettek
követték, s a Zalaszentgróti Fit-
ness Klub edzőterme mellett
(vasútállomás raktárépülete) Apák
napján kihelyezésre került a ku-
pakgyűjtő szív – erről számolt
be . – Mindez na-Baranyai Zsolt
gyon jó példája annak, hogy mi-
képp lehet magánemberek, ci-
vil szervezet, kis-, közép- és
nagyvállalat együttműködésé-

„Kitettük a szívünket!”
A zalaszentgróti járás (talán) első kupakgyűjtő szíve

A szív néhány hét alatt elkészült.

vel összezárni egy jó ügy men-
tén, mindezt néhány üzenettel,
email-el rugalmasan koordi-
nálva partnerségben megoldani.
A szív néhány hét alatt elké-
szült, miközben engedélyeztet-
tük a helyet és a háttérképet a
tulajdonossal, végül a „Töltsük
meg a szívünket” mottóval meg-
hirdetett rendezvényen átadtuk
(csendben, különösebb helyi
médiafigyelem nélkül), ugyanak-
kor legtöbb kupakot „leadó”

külön nyereményben is része-
sült. Akiknek köszönetet mon-
dunk mindezért: Zero Energy
House Kft., Türje - Baumann
Dávid Nagy András, Halex 3és
Kft. - Halász Márk, MÁV Zrt.
Szombathely. A gyűjtést koordi-
náló Zalaszentgróti Fitness Klub
mindenkitől szeretettel várja a
kupakokat, melyeket természe-
tesen – más gyűjtésekhez ha-
sonlóan – jótékony célra kíván
felajánlani. Az egyesület to-
vábbra is elkötelezett a kör-
nyezeti aktivitások terén és a
10 millió fa országos kezde-
ményezés térségi partnereként
már az általa 7 éve alapított „Én

Fám” program őszi faültetései-
nek előkészítésén dolgozik, mely-
nek zalaszentgróti eseményé-
re a tervek szerint november 6-
án kerül sor – a hagyományok-
hoz híven, a búcsú előtti szom-
baton.

A 24 éves Zalaszentgróti
Fitness Klub, mint „Az Én Fám
- az Én Városom” közösségi
környezetszépítő program gazdá-
ja, a fenntarthatóság jegyében
törekszik a környezetkímélő meg-
oldásokra, ezért ha kifejezetten
nem szükséges nyomtatott írás-
beliség, akkor kihasználjuk a
digitális kommunikáció adta ha-
tékony lehetőségeket.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Közel egyéves kényszerpi-
henő után ismét megélénkült
Batykon a közösségi élet. Erről
Litvai Gábor polgármester tá-
jékoztatta lapunkat.

– Az Aktív Batykért Egye-
sület különböző programokkal
szólítja meg a falu lakóit.
Májusban 140 levendula-palán-
tát ültettünk egy TOP-os pályá-
zat keretében a falu területén a
buszmegállóknál, a templom-
kertben és a temetőben, szé-
pítve ezzel Batyk összképét.
Június első hetében a gyerme-
keknek kedveskedtünk egy

Batyk ismét aktív
zsúrral, amelynek keretében
Kovács Kati táncos, zenés,
tréfás műsorával megadta a jó
alaphangot a rendezvénynek.
Emellett volt ügyességi verseny,
csillámtetoválás, kürtőskalács,
palacsinta és üdítő. A programok
között helyet kapott a kultúra is,
hiszen ellátogatunk az Egervá-
ri Várkastély színházi előadására.

A polgármester elmondta,
hogy a következő program az
elszármazottak találkozója,
amire lapzártánk után került
sor. Erről következő alkalom-
mal számolunk be.

Lapzártánk után, július 9-
11. között a zalai dombok
festői környezetében immáron
harmadszor került megrende-
zésre az Örvényeshegy Piknik
több napos programsorozata.
Az összművészeti fesztiválon,
amelynek a adPálos Resort
otthont, koncertekkel, színházi
és irodalmi előadásokkal és
gyermekprogramokkal várták a
feltöltődni vágyó látogatókat.

Festői környezetben újra piknik Örvényeshegyen
A zalacsányi Pálos Resort –

a rendezvény helyszíne – ebben
az évben második alkalommal
került be a 25 legjobb európai
szálláshely közé. A népi építé-
szeti stílusban épült szálláshely
idén új és egyedi Safari Loge-
okkal is várja vendégeit,
amelynek előteréről csodás ki-
látás nyílik a tájra, és a mára
már 10 hektáros területen elte-
rülő birtokra. A kialakított va-

dasparkban dámszarvasokat és
lámákat figyelhetünk meg test-
közelből.

Miután kicsodálkoztuk ma-
gunkat a tájban, a reggelek jó-
gával és hangtálfürdővel indul-
nak a természetben. Új elemei
a programoknak az e-bike-os
kerékpártúrák, amelyek a fesz-
tivál helyszínéről indulnak reg-
gelente, és az elektromos rá-
segítéses kerékpárok miatt bár-
ki számára könnyen teljesít-
hetők. Az út során felfedezhetik
a Zala-völgyi Nyitott Portákat
és a Nemzeti Parkot is, mindezt
a helyi gasztronómia ízeivel
fűszerezve.

A rendezvény helyszínének
közvetlen közelében állt egyko-

ron a Pálos Kolostor, melynek
emlékére szabadtéri szentmisét
rendeztek. A program Zala-
csány Község Önkormányzata,
a és aMagyar Pálos Rend
Zalacsányi Római Katolikus
Plébánia segítségével valósul-
hatott meg. A zalai pálos ko-
lostorok régészeti kutatása je-
lenleg is zajlik, az idelátogatók
vezetett ásatási bemutatón és
régészeti előadáson vehetnek
részt, ezenkívül várják a tör-
ténelemkedvelő önkénteseket,
akik szívesen részt vennének a
munkálatokban.

Az eseményről következő
számunkban részletesen be-
számolunk.

Farkas Adél

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
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További képek honlapunkon láthatók.

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 síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

,,Szeressük egymást gye-
rekek..” – ez lehetne a mottója
a június 24-én délutáni talál-
kozónak , ahova a faluTekenyén
idősebb lakosait hívtuk. A szó-
rakozást a helyi asszonyok
kezdték el vidám dalaikkal. A
dallamokra átköltött szövegben
volt némi iróniával fűszerezett
igazság a mindennapok gond-
jairól. A programot Hideg Gyu-

Összefogás, faluszépítés Tekenyén

láné pedagógus kezdeményezé-
sére gyakorolták be és adták
elő az amatőrök. Az ismert
daloknál kórusként bekapcso-
lódtak a jelenlévők. Az elszi-
geteltség után mindenkinek jól
esett kicsit kimozdulni, beszél-
getni a felújított kultúrház épü-
letében. A fellépők házilag ké-
szített köszönő-kártyát kaptak.
az asztalokat pedig a helyben

szedett levendula csokor díszí-
tette. A finom uzsonnát a kelt-
rétes és az otthonról hozott sü-
temények követték és a baráti
beszélgetések zárták. Köszön-
jük a segítők munkáját!

Megvalósult a TSC sportöl-
töző felújításának idei évre
tervezett része. A nyílászárókat
kicseréltük, szigetelés és belső
meszelés elkészült, részben a
közfoglalkoztatási pályázat tá-
mogatásával.

A vizesblokk és belső nyí-
lászárók felújítása a következő
időszak feladata lesz.

Némi szerénységgel el-
mondható, hogy az előző évben
épített kültéri kondiparkkal
együtt már igazán színvonalas
környezet várja a sportolni sze-

retőket. Az ajándékba kapott
kardvirágok kellemes díszei a
bejáratnak.

A falu több pontján meg-
található virágok mind-mind az

összefogás, faluszépítés, jó
szándék jelképei. A lakosság
támogató hozzáállását minden
esetben köszönettel fogadjuk.

Sinka Imréné


