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Július 28-án Zalaszentgrót
tüskeszentpéteri városrészben
rendezték meg a Zala-Cereália
Kft.-nél az éves búzagyűjtő na-
pot, amely a Magyarok Kenye-
re Program keretein belül va-
lósulhatott meg. A program fő
célja, hogy hazánkból és a kör-
nyező országok magyarlakta
településeiről ajánljanak fel bú-
zát a rászorulók részére. A zalai
gazdák a tavalyi pandémiás
időszak alatt 60%-kal több
gabonát adtak és 120%-kal töb-
ben csatlakoztak az adományo-
zókhoz, ami jelenleg 1100 ton-
na hozzájárulást jelent.

– A program 11 éve indult
útjára azzal az alapgondolattal,
hogy összeöntve a gabonát ké-
szüljön el belőle a nemzet ke-
nyere, a felesleget, ami meg-
maradt, átadták a rászoruló csa-

Búzaszentelő ünnepséget tartottak Tüskeszentpéteren

ládoknak. Az elmúlt 11 évben
ez a program nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy a Kárpát-
medencében élő magyarok
együttműködése és összefogása
ilyen szintűvé nője ki magát.
Ennek elismeréseképpen három
éve a Magyar Örökség Díjat is
elnyerte az együttműködés. A
program a rászorulókat segíti
és több mint ezer tonna ado-
mány gyűlt össze a pandémia
ellenére is. Ez nem csak a liszt-
ről és a kenyérről szól, hanem a
lélek egyesítéséről is, hogy
tudjuk egymást tisztelettel és
alázattal segíteni – foglalta
össze beszédében a rendezvény
lényegét a MA-Jakab István
GOSZ elnöke.

– Az elmúlt másfél év
mindannyiunk életében nagyon
nehéz volt. Olyan szavak ivód-

tak a köztudatba, mint a „home
office”, ugyanakkor a gazdák
nem vonultak home office-ba,
hanem kimentek a földekre,
mindennap megművelték azt,
majd pedig learatták a termést,
amiből adakoztak egy nemes
célért. A zalai gazdák szótára
mit sem változott, a szolida-
ritás, az összetartozás, a nem-
zeti együttélés továbbra is a fő
mozgatórugói ennek a kezde-
ményezésnek. Évről évre nö-
vekszik mind az adományozók
száma, mind pedig az adomány
mennyisége. Egy vérből valók

vagyunk és egy kenyéren va-
gyunk, a Magyarok Kenyerén.
Hálásak vagyunk minden fel-
ajánlásért – köszönte meg az
adományokat aSüle Katalin
MAGOSZ Zala megyei elnöke
és a NAK országos alelnöke.

Az ünnepségen fellépett a
Szentgrót Táncegyüttes, majd
Szeghy Csaba Tamás katolikus
plébános, evan-Koczor György
gélikus lelkész és Bertók Dá-
niel református lelkipásztor
áldotta meg a zsákokba csoma-
golt búzát és lisztet.

Farkas AdélSzolidaritás, összetartozás, nemzeti együttélés…

2021. július 10-én került megrendezésre az elszármazottak
találkozója a Legyünk TOP-PON Zalában pályázat kere-Batykon
tén belül. Délelőtt a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt lehető-
ségük volt részt venni az első alkalommal megszervezett paraszt-
olimpián. A fiatalabbak többek között almahalászatban, lengő-
tekében és akadályfutásban mérhették össze tudásukat. Az időseb-
bek csoportos feladatok teljesítésével szórakoztathatták a népes
számban összegyűlt nézőket a focipályán.

A programok délután az önkormányzati hivatal udvarán foly-
tatódtak. A meghívott vendégek köszöntése után a már hagyo-
mánynak számító kitűnő tanulók díjazását az olimpia eredmény-
hirdetése követte. A színpadi előadások előtt lehetőségük volt a
résztvevőknek megkóstolni a kilenc főzőcsapat által elkészített
ételeket. Az az eseményre a település lakói-Aktív Batyk Egyesület
tól összegyűjtött régi képekből egy kollázst készített, amely nagy
sikert aratott a rendezvény résztvevői körében. A program hátra-
lévő részében ésVeiger Csaba, Aradi Tibor Varga Ferenc József
duó, és felelt a hangulat fokozásáért. Kelle-Rony Vastag Tamás
mes és tartalmas napot tölthettünk együtt.

Elszármazottak találkozója Batykon
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,,Minden évben van egy hét”
ez a mottója a nyári napközis
tábornak, amely évről évre meg-
rendezésre kerül az iskolások
számára . Aktívitás voltTekenyén
bőven, a reggeli tornát változa-
tos program követte. Volt kerék-
pározás a strandra, kézműves fog-
lalkozás, íjászat, gyalogtúra, kirán-
dulás és .Keszthelyre Sümegre
Idén másként, kicsit szolidab-
ban zárta a tábor a hetet, mint
az előző időszakban. A tábortűz
és a sátras kinti alvás elmaradt,
javarészt az időjárás miatt. He-
lyette előadómű-Gregus Anikó
vész zenés táborzáró műsorával
fejeződött be a péntek délután.

Nyertes pályázatokról tudunk
beszámolni:

A Vidékfejlesztési Program
keretén belül a(z) Zala Termál-
völgye Egyesület működési terüle-
tére meghirdetett, VP6-19.2.1.-
99-6-17 kódszámú, Zala Termál-
völgye Egyesület - Közösség-
fejlesztési kulcsprojektek című
felhívás alapján Tekenye Köz-
ség Önkormányzata, mint támo-
gatást igénylő 2019.12.31 11:
22:40 időpontban 3044326846
iratazonosító számú támogatási
kérelmet nyújtott be. A Vidék-
fejlesztési Program Irányító Ha-
tósága, mint Támogató a 3044
326846 iratazonosító számú tá-
mogatási kérelmet támogatásra
alkalmasnak minősítette. A
Ked-vezményezett – a támoga-
tó döntése alapján 1 115 671
Ft, azaz egymillióegyszáztizen-
ötezer-hatszázhetvenegy forint
összegű vissza nem térítendő tá-
mogatásra jogosult. Az össze-
csukható sátrak megérkeztek.

A Magyar Falu Program ke-
retében meghirdetett, Út, híd, ke-

Sikeres pályázatok Tekenyén
A napközis tábor sem maradt el

rékpárforgalmi létesítmény építé-
se/felújítása – 2021 című, MFP
UHK/2021 kódszámú pályázati
kiírásra, 2021.04.12 10:21:37
időpontban benyújtott, 326830
3205 iratazonosító számon nyil-
vántartott pályázatának vizsgá-
lata megtörtént. A pályázat meg-
felelt a pályázati kiírásban meg-

határozott tartalmi értékelési
szempontoknak, ezért 26 446
969 Ft, azaz huszonhatmillió-
négyszáznegyvenha tezer-
kilencszázhatvankilenc forint tá-
mogatásra jogosult. A Hunyadi
út megújulása szeptember vé-
géig várhatóan megvalósul.

(t)

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az évek előrehaladtával
mindenkinek szembe kell néz-
ni azzal, hogy ki kell cserél-
ni a konyhabútorát.

Így volt ezzel Éva is. Halo-
gatta a dolgot, mert valljuk
meg, elég sok macerával jár.
Ki kell pakolni, majd bonta-
ni a helyéről a régi konyhabú-
tort. Több elektromos csatlako-
zóra van szükség, mert ki gon-
dolta volna 10 éve, hogy eny-
nyi elektromos gép lesz a
konyhában. A sütő is jobb len-
ne, ha középmagasan lenne.
Több fiókra, több helyre, prak-
tikus megoldásokra van szük-
ség. Amint így gondolko-
dott, eszébe jutott, ha már be-
levág, akkor olyan konyha-
bútort akar, amire 10 év múl-
va is jó ránézni. Csak azt nem
tudta, hogy lehet ezt elérni.

Ezért bennünket hívott fel.
A helyszíni beszerelés reg-

gelén ezzel a mondattal fo-
gadott bennünket:

– Már úgy várom, hogy
végre tudjak mosogatni! Ez
hiányzott a legjobban mióta
nincs konyhám.

– Hát ezt a mondatot rit-
kán hallani. De tudom, miért
mondod ezt. Sokan nem is
tudják, hogy a konyhában a
mosogató mellett töltik el
idejük több mint 63%-át.
Ezért kell odafigyelni arra,
hogy jó mosogatót válasz-
szunk. Nagy és mély meden-
céje legyen, hogy a tepsit is
el lehessen mosogatni ben-
ne. A silgránit mosogatókat
alig kell tisztítani, ezzel is
rengeteg időt lehet megta-
karítani. Neked ilyen moso-
gatód lesz, amire érdemes
volt várni….

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Már úgy várom…

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

Szentgrót és Vidéke
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A gyermekek is hozzájárultak a nap sikeréhez.

A tavalyi évben tájházunk létrehozásának szokásos évi meg-
ünneplése a pandémia miatt elmaradt. Egy év kihagyás után öröm-
mel gyűltünk össze az udvaron, hogy együtt éljük meg a régmúlt idők-
be való visszatérést, visszanézést. Ez a program a Tájházak útján
Interreg-es pályázat támogatásával valósult meg.

A faluból megjelenteket és az erre az alkalomra ide érkező ven-
dégeket , a rendezvény egyik szervezője köszön-Gergely János
tötte, majd átadta a szót polgármesternek, aki örömétLázár István
fejezte ki, hogy nem csak megmenteni tudták a régi parasztházat,
hanem olyan tájházat sikerült létrehozni, aminek a megye határain
túl is híre ment. A ház vendégkönyve tele van elégedett, dicsérő, bíz-
tató és hálálkodó bejegyzésekkel. A köszöntőt követően helyi óvo-
dásaink látványos körjátékot mutattak be, majd az iskolát a három
Lózsy testvér Kristóf Dániel, a másodikas , a negyedikes és he-
tedikes bátyjuk, képviselte, az édesanyjuk által betaní-Barnabás
tott verses, táncos összeállítással.

Mindig áhítattal hallgatjuk Gergely János versmondását. Ezen
a napon Petőfi Sándor Szülőföldemen című költeményével örven-
deztetett meg bennünket, majd elmondta, hogy a megnyitó után
átsétálunk a szemközti Hagyományőrző Mariska udvarba, mert a
program ott folytatódik. Itt már ki-ki a maga ízlésének, vagy hangu-
latának engedve válogathatott, hogy mit szeretne szemlélni, vagy mi-
ben szeretne részt venni. Elfogadta meghívásunkat egy zalaszent-
gróti (régebben falunkban is élő) kézműves házaspár, melynek mind-
két tagja népi iparművész. mézeskalácsosCsiszár Tiborné, Zsuzsi
és cukorperec készítő mester, pedig tűzi kovácsmester óri-férje, Tibor
ási tudással és tapasztalattal. Zsuzsi sátránál kicsik és nagyok fo-
lyamatosan gyönyörködhettek a kész termékekben és az ügyes kéz-
mozdulatokban, ugyanis a mézeskalács díszítésébe avatta be kö-
zönségét. Aki szerette volna, ki is próbálhatta, majd örülhetett a si-
kernek. Zsuzsi híres cukorperecéből kóstolni is lehetett. Nem csak
gyerekeket izgatott az íze. Amelyik felnőtt megízlelte, máris visz-
szarepült gyermekkora lakodalmaiba, mert a lakodalmas menet bo-
rosüvegre húzott cukorperecek osztogatása nélkül nálunk elkép-
zelhetetlen volt. A férfinép Tibi kovácsüllőjét vette körül, ahol a ka-
lapács ütemesen zenélt. Születtek is kisebb-nagyobb ajándékpat-
kók, dísztárgyak. Jómagam is kipróbáltam, hogyan tudjuk Tibivel

Tájház napja

két kalapáccsal egyszerre ütni az izzó vasat. Örökre szóló élmény
marad.

Amikor eljött az ideje, számos kíváncsiskodóval mentünk át táj-
házunkba felidézni, hogyan is éltek dédszüleink százhúsz évvel
ezelőtt. Tudtuk, hogy a nap vendégei között sok gyerkőc is lesz, ezért
Gergely János régi idők játékainak mestere, gyűjtője gondosko-
dott az ő szórakoztatásukról, játékra csábításukról. Csupa-csupa rég
elfelejtett, vagy néhány, még ma is játszott játékkal várta őket. Volt
itt „Told a lyukba” játék, melyben egyenes bot végére szerelt fél-
méteres madzagon lógó vesszőkarikát magasba lendítéssel kellett
a bot végével elkapni. Volt zsomborlabda, amit párban játszottak,
minden sikeres dobás után, mely a zsomborban landolt, egyet-
egyet hátrább kellett lépni. Ezt a felnőttek is nagyon élvezték.
Csesztezés is volt, ez egy fémpénzzel játszott célbadobós játék,
amit az nyer meg, aki a legközelebb dobott a kirakott léchez.
Egyik padon egy igazi százéves játékot próbálhattak ki, ez egy ős-
régi asztali teke. Egyik padláson őrződött meg, még nagyapáink
játszottak vele fiatalkorukban. Lehetett játszani még egy játékkal,
ami nem régi, sőt teljesen új, mi készítettük. Ez a tájház és Ma-
riska udvar saját társasjátéka. Kíváncsian vették birtokba, élve-
zettel játszották.

A program ideje alatt kóstolni lehetett a helyben készült bodza,
akác és menta szörpökből. Egy helyi gazda felajánlásából finom
fehér- és vörösbor is került asztalra. Falunk asszonyai örömmel
sütötték nekünk a sokféle kelt tésztát, aminek az utolsó morzsája
is elfogyott.

Később arra kértük vendégeinket, hogy pajtaszínházunkban fog-
laljanak helyet. Itt egy kis huncutság várt ránk, melyet Soós
Tamás saját összeállításából Kicsiny falunk pajzán emlékei cím-
mel adott elő nagy sikerrel, hatalmas nevetések kíséretében. Ezt kö-
vette és zenetanár házaspár ugyancsakSzékely Júlia Johann Attila
csipkelődő pajkos népdalokból összeállított csokra. A végén még
a közönséget is megénekeltették, megérdemelték a nagy tapsot.
Ezalatt az udvarban segédkező ügyeskezű szakácsok sem tétlenked-
tek. A hévízi vadásztársaságtól kapott vaddisznóból igen finom
pörköltet készítettek, amit a fűszerkertből ízesítettek. Ezzel a va-
csorával és jóízű beszélgetésekkel telt az este további része.

Ahhoz, hogy mindez így sikerüljön, kellett annak a jónéhány
segítőnknek a felajánlott szabadideje, energiája és kreativitása,
amivel munkánkat segítették, lehetővé tették, hogy egy felhőtlen,
jó hangulatú délutánt töltsünk együtt.

Gellért Erzsébet

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

ALKOHOLPROBLÉMÁD VAN?
Talán mi segíthetünk!

A NÉVTELEN ALKOHOLISTÁK KÖZÖSSÉGE
GYŰLÉST TART MINDEN

HÉTFŐN 17-18 ÓRÁIG.
Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. (Vöröskereszt)

Tel.: 06 30 605 3441

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Szerkesztőség:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu            ISSN 2063-0026

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;
Tel./Fax: (92) 316-783
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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

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.

Állásajánlat

Érd.: 06 30 400 26 53

Böőr Kőfaragó Kft.

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

Munkalehetőség,
egész éves munkára

férfi dolgozót keresünk
sírköves cégünkbe,
temetői munkákra.
Telephely .Pacsa


