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Templom, pincedomb, lőtér,
focipálya. Két nap alatt ezeken
a helyszíneken történtek az
egervári falunap eseményei.
Augusztus 20-án 10 órakor a
kenyérszentelő misével indult a
program. Kora délután pedig a
Pincedombon elkezdődött a
főzőverseny. Rekordnevezés,
huszonöt csapat csaknem negy-
venféle ételt készített, így két
kategóriában – pörkölt és
egyéb – versenyezhettek. Ígére-
tes illatok, látványnak is
kellemes pillanatok, egy kis iz-
galom a csapatok részéről.
Nagyjából ilyen egy főzőver-
seny kezdete.

– Mi kell ahhoz, hogy fi-
nom legyen az étel? – érdek-
lődtünk az Egervári Polgár-
őrök csapatánál.

– Kiváló alapanyag, megfe-
lelő idő és jó szakács! – jött a
válasz – A vadhúsok elkészíté-

Négy helyszín, két nap
séhez például hosszabb időre
van szükség.

– Mi lesz a menü?
– Vaddisznókaraj, tészta,

paszternákpüré, pirított gomba
és vörösboros csülök is készül.

A lakhegyi Rákóczi Feri
csapata csülkös pacalt készített,
a gősfaiak többek között lán-
gosban töltött nyulat sütöttek.
Érdekesség, különlegesség és
kóstolgatni való volt bőven. A
főzőverseny egy igazi csapat-
építő program, a kezdeti izga-
lom helyét átvette a felhőtlen
jókedv.

Közben egy tűzoltóautó
megkülönböztető jelzésére fel-
sorakoztak a veterán autók.
Friedrich Tamás az ötvenéves
piros Volkswagennel Zalaeger-
szegről érkezett.

– Szívesen jöttem ide Eger-
várra, és örülök, hogy sokan
látják az autót. Veterán gépjár-

művet tartani különleges hobbi
és plusz költség, de ez az én
szórakozásom. Büszke vagyok
arra, hogy az idén ötvenéves
autó mindenhova saját „lábán”
érkezik – mondta az autócsoda
tulajdonosa.

A látogatóknak volt kedvük
motorozni. A Pannónia tulajdo-
nosa szívesen vitt bárkit egy-
egy körre. Röviddel 15 óra után
harminchat veterán autót cso-
dálhattunk meg.

Közben gyermek, női és
férfi kategóriákban elkezdődtek
a Toldi díj küzdelmei a sör-
sátorban. Elsősorban ügyesség-
re, és nem fizikai erőre volt
szükség a jól teljesítéshez. Víz-
tartás, csizmadobás lábbal,
krumplidobás kosárba, kon-
zervdoboz dobás, koszorúdobás

karóra – ezek voltak a verseny-
számok. Ahogy múlt az idő,
egyre többen vettek részt a
versenyben. Az rögtön az ele-
jén látszott, hogy a gyermek
kategóriában Bogdán Lászlót
nem lesz könnyű legyőzni.
Nem kellett várni az eredmény-
hirdetésre, egyértelműen kide-
rült, hogy családban marad a
Toldi díj. A hölgyek mező-
nyében , a fér-Rigó Rolandné
fiak között volt aRigó Roland
legjobb. A gyermek kategória
győztese Bogdán László lett.

Nem volt túl korai a vasár-
nap 9 órai kezdés. A lőtéren a
légpuskás lövészversennyel in-
dult a program, és akárcsak a
főzőversenyen, itt is nevezési
rekord született. Gyermek, női

Friedrich Tamás Zalaegerszegről jött az 50 éves Volkswagennel.
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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!

Egy év elteltével ismét sza-
badtéri szentmise kezdetét je-
lezve kondult meg a harang a
Henye-hegyi Szent István ká-
polnánál. Talán száznál is töb-
ben felzarándokoltak a hegyre;
ki-ki gyalog, kerékpárral, autó-
val érkezett. Igazi kirándulásra
alkalmas idő volt ebben az évben.

Kovács Sándor atya először
mutatott be szentmisét e gyö-

Találkoztunk a Henye-hegyi kápolnánál

nyörű környezetben az árnyas
fák alatt. 2021. március vége
óta szolgálja a környék híveit: a
nemesapáti zalaszentiváni, a és
a plébániához tartozóbezerédi
falvak lakosságát. A hívek, za-
rándokok köszöntése után meg-
áldotta az ünnepre felállított
keresztet, mely a ,Csarankó-
Fullér Szűcs-család- és ajándé-
ka. Beszédében kihangsúlyoz-

ta, hogy István király teljes
életvitele mutatja vallásos
meggyőződését, hiszen az őt ért
sok csapás ellenére sem fordult
el Istentől. A szertartás elbo-
csátó része előtt megáldotta az
ide hozott kenyereket és kö-
szönetét fejezte ki a jelenle-
vőknek az imádkozásért, ének-
lésért, ésMolnár Józsefnének
az itt élőknek a kápolna és
környezetének egész éves gon-

dozásáért, az önkormányzatnak
a kőzúzalék biztosításáért, Lá-
bodi Róbertnek a kápolna éj-
szakai kivilágításáért.

Ha tehetik, túrázzanak erre,
gyönyörködjenek a kápolná-
ban, nappal a csodálatos kilá-
tásban vagy sötétedés után a
kápolnát körülölelő fényben.
Reméljük, hogy találkozhatunk
ott a következő évben!

Póczakné Simon Rózsa

A misét Kovács Sándor atya celebrálta.

Négy helyszín, két nap
és férfi kategóriában összesen
hetvenen álltak lőállásba. A
verseny után a lőlapok kiérté-
kelése rögtön megtörtént, és ki-
derült, hogy a gyermek kate-
góriában célzott aSelek Réka
legjobban. A hölgyek mezőnyé-
ben vég-Havasiné Beke Zsuzsa
zett az élen, a férfiak közül
Schmidt Kálmán lett a legjobb.

Népszerűek voltak a gyer-
mekprogramok, az ugrálóvár, a
csillámtetoválás, a lufihajtoga-
tás és az íjászat is sok érdek-
lődőt vonzott. A Zalai Kutya-
barátok Egyesületének jóvoltá-
ból megkezdődött az interaktív
kutyás játszóház. Ez egy igazi
élményterápia volt kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

A hivatalos díjátadáson Eger-
várért díjat kapott dr. Berki Im-
re egyetemi docens kulturális
és egyházi tevékenységéért, va-
lamint ésOláh Gusztáv Jakab
István kulturális és társadalmi
aktivitásáért. Az Arany Fakanál
versenyben összesen tizenkét
díjat osztottak ki. Pörkölt kate-
góriában a Lakhegyi Önkéntes

Tűzoltóegyesület lett a legjobb,
az egyéb kategória győztese az
Egervári Polgárőrség lett. Taka-
ros Porta díjat vehetett át a Te-
mető utcai lakos, Katona Ka-
talin, valamint a Salakos utcai
Kovács Attila családjaés . A
helyi fellépők között nagy
sikert arattak a moderntáncos
lánykák, Selek Réka nem csak
lőni tud, de a népdallal is va-
rázsolt, akárcsak Balázs Hen-
riett, aki énektudásáról ismét
mindenkit meggyőzött.

A falunaphoz méltó volt a
pirosmezes labda-Egervár SE
rúgócsapatának a játéka, akik
meggyőző teljesítménnyel 8-1-
re kiütötték a Zalaboldogfa
együttesét. 17:30-kor kezdődött
az Animal Cannibals koncert,
bizony választani kellett a zene
és a foci között. A népszerű
dalokat, mint a Budapest nyá-
ron…, vagy a Takarítónő, Eger-
váron is hallhatták. Teljesen
más stílus a Matyi és a Hege-
dűs, vagy a Fáraó buli, de a gaz-
dag programban mindenki meg-
találhatta a számára legjobbat.

Samu László

Már hagyománnyá vált,
hogy minden nyáron megszer-
vezzük a jótékonysági bolha-
piacot az közösségiegervári
házban. Idén ésSzalai Szilvia
Kinderné Vincellér Eszter se-
gített a lebonyolításában.

Nem csak helyiek, hanem a
szomszédos településen élők is
elhozták az otthon feleslegessé
vált dolgokat. Volt ruha, cipő,
táska, háztartási dolog, játék,
könyv, stb. A befolyt összeget

Jótékonysági börze Egerváron
továbbra is a faluházra és prog-
ramjaira fordítjuk. Folyamat-
ban van az épület felirato-
zása, és szeretnénk fitnesz
labdákat vásárolni a tornákhoz.
A megmaradt holmik is jó
helyre kerültek, Tóth Ágnes
(MOFE) kapcsolatainak kö-
szönhetően.

Ezúton is köszönjük a fel-
ajánlásokat, a vásárlást és a
segítséget.

B.K.V.

Idén nyáron is megszervezték a jótékonysági bolhapiacot.
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Mozgalmasan telt a nyár a
kispáli egyesületek számára. A
Nemzeti Együttműködési Alap
felhívásán elnyert pályázati for-
rásból több kirándulást is sike-
rült megvalósítaniuk. Júniusban
a nyugdíjas egyesület tagjai Fer-
tőd környékén jártak. Az egész
napos program egy bel-soproni
városi sétával kezdődött, majd
a Lőverekben található Károly-
kilátóhoz túráztak a résztvevők.
Délután pedig az Esterházy-kas-
télyt és a Rózsakertet látogatták
meg. Az ifjúsági egyesület egy
Balaton-felvidéki kerékpártú-
rát szervezett augusztusban. Ta-
polcáról indultak a bringások, a
Szent György-hegy vonulatai
mellett érték el a Balaton par-
tot, majd tekerveKeszthelyig

A kispáli egyesületek programjai
teljesítették a mintegy 35 km-
es távot.

A nyár elmúltával sem ér-
nek véget a rendezvények Kispá-
liban. Szeptemberben is folyta-
tódik a Tér-Zene Program, ami-
nek keretében minden hétvégén
szabadtéri előadások várják az
érdeklődőket a rendezvénypaj-
tában. A Szent Mihály-napi
falunapra és szüreti felvonulásra
pedig szeptember 25-én kerül
sor. A hagyományőrző progra-
mok mellett gyerekműsorok és
koncertek is várják az résztve-
vőket. 18 órától fellép Ganxsta
Zolee Takács Vilkóés formáció-
ja, a 19.30-tólDos Diavolos.
pedig a Házibulizene-Madarak
kar gondoskodik a jó hangulatról.

Böde-Tóth Zsanett

Fertődön…

Kerékpártúrán…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A főzőverseny indulásával
vette kezdetét augusztus 20-án
a falunapi programsorozat Pet-
hőhenyén.

Deák István polgármester
köszöntője után a Tarsoly Er-
délyi Mezőségért Egyesület
bábjátéka, s a Zalaapáti Har-
monika Zenekar szórakoztatta a
közönséget.

A gyermekre sorverseny
várt, de az arcfestés, s az ug-
rálóvár sem maradhatott el.

A falunapi fellépők között
volt a és a , va-Rony Tesók
lamint Boros Eleonóra.

Sor került a hagyományos
ünnepi tűzijátékra, a mulatságot
pedig utcabál zárta.

Falunap Pethőhenyén

Deák István (balról) mondott
köszöntőt.

A Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület műsora.

A Zalaapáti Harmonika Zenekar a szokásos színvonalas műso-
rával szórakoztatta a közönséget.

A Magyar Falu Program Szolgálati lakás alprogram (kiírás
kódszáma: MFP-SZL/2019) célja az 5000 fő és ez alatti
állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepüléseken közfel-
adatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának tá-
mogatása. A kiírás 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló
ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását
segíti.

A „Szolgálati lakás Alsónemesapátiban” című (MFP azo-
nosító: 1003283752) projekt 29 999 999.- Ft-támogatást kapott,
melynek keretében a Kossuth u. 11. szám alatt található egy
szintes, 83,28 m hasznos alapterületű ingatlan tetőszerkezete2

és az azbesztpala fedés bontásra került és a tető az eredeti
formával megegyezően került visszaépítésre és cserép fedést
kapott. A belső válaszfalak, nyílászárók, burkolatok bontásra
kerültek, új a mai kor igényeit kielégítő térszervezéssel új
alaprajzi elrendezést alakítottak ki: 2 szoba, konyha, kamra,
nappali, fürdőszoba, WC, közlekedő. A belső terek teljes körű
felújításán túl épületgépészeti és épület villamossági korsze-
rűsítés, valamint külső hőszigetelés és színezés történt. Kivi-
telező a ZALA-ÉP Kft. volt.

Az ünnepélyes átadásra 2021. augusztus 14-én, a Falunap
keretében került sor. Az ingatlant a helyi Csertán Sándor Álta-
lános Iskola alsó tagozatában 1994 óta tanító pedagógus és
családja veszi birtokba az együttműködési megállapodás sze-
rint elsődlegesen 5 évre.

Az önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki a projekt
megvalósításában közreműködő magánszemélyeknek, civil
szervezeteknek és vállalkozóknak.

Szolgálati lakást avatott
Alsónemesapáti Község Önkormányzata

A fotón balról jobbra: Magyar Dóra, Kovács Sándor plébá-
nos, Ruzsics Ferenc a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke,
Kőszeginé Vigh Ildikó pedagógus, Pereszteginé Cziráki Ka-
talin polgármester, Berta Balázs tervező és Magyar Eszter.
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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.

17 évvel ezelőtt, 2004-ben készült el Zalaegerszeg kertvárosi
városrészében a tiszteletére ésSzűz Mária Szeplőtelen Szíve
Mindszenty József emlékére épült templom. A helyi közösségnek
régi vágya volt a bővítés, egy altemplommal és egy közösségi
házzal. A kormány támogatásával, 425 millió forintos állami pro-
jekt keretében ez most meg is valósul, az építkezés elkezdődött.
Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett szom-dr. Székely János
bathelyi megyéspüspök, esperes, plébános, kano-Stróber László
nok, plébános, , a Miniszterel-Molnár János dr. Orbán Balázs
nökség miniszter-helyettese, országgyűlési képviselő,Vigh László
Balaicz Zoltán Bognár Ákospolgármester, önkormányzati kép-
viselő, , a megyegyűlés elnöke és , adr. Pál Attila Rigó Csaba
Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

Szép számmal érkeztek a hívek a kertvárosi templom melletti
térre, ahol egyházi, megyei és városi vezetők mondták el gondo-
lataikat. Elsőként a házigazda Molnár János atya idézte fel, hogy
2004-ben szentelték fel a városrész templomát, ami új erőt adott a
helyi hitélethez. A katolikus közösség kérésére a plébánia 2013-ban
önállósodott. A lelkipásztor megígérte, hogy a bővülő altemplom
továbbra is méltó és rendezett temetkezési emlékhely marad, a
közösségi ház pedig a remény szimbóluma lesz. Neve pedig – kü-
lönösen most Szent József évében – kifejezi küldetését, miszerint
a létesítmény a családok védőszentjének oltalma alatt áll.

Balaicz Zoltán polgármester a kertvárosi beruházás kezdetéről,
a tervekről szólt. Jó hír, hogy kormánydöntés értelmében a
mostani, 425 millió forintos támogatás mellett 57 millió forintos
ráfordítással a református templom tetőszerkezete és tornya is

Méltó módon „Mindszenty hazájához”
Bővül a kertvárosi templom Zalaegerszegen

megújul, a munkálatok ősszel kezdődnek, az önkormányzat pedig
jövőre teljesen felújítja a Rózsák terét is.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos rámu-
tatott: Mindszenty hazája, városa arra kötelezi az utókort, hogy a
keresztény értékek mentén építkezzen, újítson. Magyarország és
Európa akkor marad meg, ha meg tudjuk védeni a Szent István-i
örökséget, szellemiséget.

Orbán Balázs a közösségiház-építésének alapkőletételén azt
mondta: a nyugati államokban egyre több templom, kegyeleti hely
válik a bontás áldozatává vagy enyészik el, emiatt pedig a hanyat-
lás jelei mutatkoznak az adott városokban.

„Ahogy Nyugat-Európa megfeledkezik keresztény értékeiről,
úgy tűnnek el a környezetükért és településükért felelősséget
vállaló közösségek is” – mondta.

A magyar kormány azonban büszkén segíti a keresztény kö-
zösségek boldogulását, ezért 2010 és 2020 között 2800 templom
újulhatott meg és 120 új épülhetett a Kárpát-medencében –
közölte az államtitkár.

Zalaegerszegen a római katolikus templomok mellett reformá-
tus és evangélikus templom újulhatott meg, kolostort újítottak fel,
egyházi iskolát és óvodát bővítettek. „Ez a közösség aktív, és
folyamatosan bővül”, ezért lett szükség a kertvárosi altemplom
bővítésére és közösségi tér kialakítására – tette hozzá.

A bővítéssel méltó körülményeket teremtenek az elhunyt ősök
előtti emlékezésre és a közös jövő építésére. „Ezt a közös jövőt
magyarul írják és keresztény civilizációs alapokon áll” – fogal-
mazott Orbán Balázs.

A Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Székely János arra
figyelmeztetett, hogy a negatív értelemben vett globalizmusnak
halálos ellensége a hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közös-
ség. Mindaz, ahol az emberek együtt álmodják, tervezik és építik
a jövőjüket. A leendő közösségi háznak legfőbb küldetése, hogy
erősítse és újrakösse az éltető szálakat.

A rendezvény végén a püspök megáldotta az időkapszulába
helyezett tárgyakat, majd elhelyezték a templom mellett az alap-
követ. Az alkalomhoz illően egyházi énekek és Reményik Sándor-
versek színesítették az ünnepi műsort.

Közben nem messze a templomtól már elkészült 3,3 milliárd
forintos beruházás keretében a Mindszenty József Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium új tornacsarnokának, vívótermének
és kerítésének építése, hamarosan befejeződik az új szárny kiala-
kítása, továbbá 800 millió forintos ráfordítással zajlik a Szent
Család Óvoda felújítása és bővítése. Az új óvoda 1120 négyzet-
méter területű, két szintes épületegyüttes lesz, 5 csoportszobával,
kiszolgáló helyiségekkel, kápolnával, tornaszobával.

Balaicz Zoltán polgármester a kertvárosi beruházás kezdetéről,
s a tervekről is szólt.

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.
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Szeptember első szombatján falunapi Közösségi Tér átadására
hívta a aGősfa Község Kultúrájáért, Fejlődéséért Egyesület
helyieket és a környékbelieket. A program kulturális műsorokkal
indult A az látványos black fitlegkisebbeket egervári tánccsoport
bemutatója követte. A gősfaiak már várták a helyi Rozmaring
tánccsoport Horváthszínpadra lépését, amelyben helyet kapott
Edit Hessel Ferencné, Bea, a szervező egyesület elnöke és , aki az
ünnepség műsorvezetőjének szerepét is magára vállalta.

A kulturális program legnevesebb résztvevője, az Arany Páva
Nagydíjas, Vass László Nagydíjas Gősfán isCsatári Pávakör
elismerést aratott. Befejezésül a hastánccsoportMira Orient Art
lépett színpadra. két ifjú hölggyel orientálisBangó Marika
táncshowt adott elő.

Horváth Edit már nagyszerű hangulatban állhatott a dobogóra.
– A Dózsa utca elején álló épület gazdája Tóth Jánosné,

Aranka néni a helyiek segítségével új otthonra lelt, és ingatlanát
fealánlotta a civil szervezet számára – mondta az egyesület elnö-
ke. – A közösségi tér kialakítását a Leader pályázat sikere, az ön-
kormányzat támogatása és a helyi vállalkozók segítsége bizto-
sította, de mindez csak az anyagköltségre volt elég. A helyiek össze-
fogása nélkül a Közösségi Tér nem valósulhatott volna meg. Kö-
szönjük a cégek, vállalkozók, magánszemélyek támogatását. „Csak
az tudja, hogy meddig mentünk, aki látta, hogy honnan indultunk
el” – egy Jókai idézettel zárta mondanivalóját Horváth Edit.

Ezt követően tartott pályázatismertetőt.Rózsás Miklós
– A Leader nem egy misztikus távolságbeli iroda, a Leader

önök között él – mondta a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület
vezetője. – Amit önök fontosnak tartottak, ahhoz érkezett az
anyagi támogatás. Csak a kereteket adtuk meg, a szoftver a helyi
közösség.

„Álomból valóság” – A helyiek fotókkal dokumentálták a
Közösségi Tér létrehozásának teljes folyamatát. Az ebből készült
kisfilmet tekinthette meg a falunap közönsége. Azok számíthattak

„Álomból valóság”

oklevélre és jutalomra, akik minden meghirdetett alkalommal részt
vettek a munkákban. Jellemző a gősfaiakra, hogy az alig három-
száz fős lakosú településen több, mint ötvenen dolgoztak ezeken a
napokon. Az ünnepélyes átadáson Horváth Edit, Rózsás Miklós és
Farkas Tiborné polgármester vágták át a nemzeti színű szalagot.

Kitelepült a falunapra a Család és Esélyteremtő Önkéntesház.
Az érzékszervekre épülő játékokon kívül hasznos információkat
kaphattak az érdeklődők. Elsősorban a várandós kismamák és a
nyugdíjasok számítottak jogi tanácsokra. A gyerekekről sem
feledkeztek meg, egész nap csillámtetoválás, arcfestés várta őket,
illetve ingyen vattacukor és popcorn.

„Maga nős ember vagy boldog…” – énekelte Debrei Zsuzsan-
na Hertelendy AttilaEisemann Mihály slágerét, majd következett
Koós János népszerű dalával, aztán jöttek a megunhatatlan duet-
tek. A Hevesi Sándor Színház művészeinek fellépése mindenhol a
falunapok legjobban várt eseményei közé tartozik. A szervezők
vadpörkölttel látták vendégül a jelenlévőket. A programot Mercy
Erzsi Bomba Buli.műsora zárta, majd indult a fergeteges

Horváth Edit, Rózsás Miklós, Farkas Tiborné és a jutalmazottak.

Balról Horváth Edit, Rózsás Miklós és Farkas Tiborné.

„Fohász Európa kultúrájáért
– az operák nyelvén” mottóval
indult koncertsorozat helyszíne
volt szeptember 4-én a Ma-
kovecz Imre pet-által tervezett
hőhenyei Szent István templom.
Az előadáson hét európai nem-

„Itt megtisztul a lélek…”
Koncert a pethőhenyei templomban

zet opera- és oratóriumirodal-
mából hangzottak el részletek.
Az előadó , a Ma-Valter Ferenc
gyar Állami Operaház magán-
énekese volt, akit Óhidiné Pál
Judit kísért zongorán. Közre-
működött Sebestyén Bernát.
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További képek honlapunkon láthatók.
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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.
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Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai Jó-
zsefbe, Zalaszengrót DK-s polgár-
mesterébe. Az írást azóta elérhe-
tetlenné tették, de mi elmesél-
jük Önöknek a lényeget.

„Második otthonom Zala-
szentgrót, szüleim szülővárosa.
12 km-re lakunk. Ellenzéki vá-
ros, kiváló polgármesterrel, aki-
től ez az ügy teljesen független.
FRISSÍTÉS: A polgármester úr
ELREJTETTE a hozzászóláso-
mat a posztja alatt. Azt, amiben
megvédtem magam a rágalmak-
tól. Innentől kezdve valóban nem
tudom mit gondoljak! Számos
alkalommal adtam ott koncer-
tet, utoljára 3 éve.” – írta közös-
ségi oldalán Bálint Natália, aki
sarkos és időnként elég fésület-
len ellenzéki véleményeiről vált
ismertté a net mély bugyraiban.

Röviden a sztori, amit el kel-
lett rejteni: az operaénekesnőt
felkérték, hogy szerepeljen egy
városi rendezvényen Zalaszent-
gróton, majd lemondták a sze-

Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény, törölték is a cikket

replését, arra hivatkozva, hogy
„tárgytalan” a rendezvény. Az ün-
nepséget azonba később mégis
megtartották, persze nélküle. Bá-
lint Natália ezt tette szóvá a he-
lyi polgármester, Baracskai Jó-
zsef (DK) oldalán, de vélemé-
nyét bejegyzése szerint elrejtették.

Innen válik igazán duplacsa-
varossá a sztori. Mivel Bálint
egyfajta ellenzéki influenszer, a
Nyugati Fény nevű DK-közeli
portál gondolkodás nélkül átvet-
te a bejegyzését, a következő cím-
mel: „Sunyi indokkal lemondták
az ellenzéki művész zalai koncert-
jét, majd hazugságokkal járat-
ták le”. Igen, a DK-s házimédia
páros lábbal szállt bele egy DK-
s polgármesterbe, sőt, a kiajánló-
ban hozzátették „A polgármester
elrejtette a művészt tisztázó
kommentet a közösségi oldalon”.

A Gyurcsány-közeli cenzúra
persze nemsokára a Nyugati
Fényen is működésbe lépett, a
cikket elérhetetlenné tették. Et-
től függetlenül Bálint Natália

bejegyzése a közösségi médiá-
ban továbbra is olvasható, mi-
ként kommentekben a DK-hí-
vők kapcsolódó Fidesz-gyalá-
zása is, ami most ugye részük-
ről egyfajta méretes öntökön-
rúgás lett.

Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg
fel kell mentenünk a Nyugati
Fényt, bármilyen furcsa is le-
gyen ez. A helyi for-drót.info
rásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban nem DK-
s színekben szokott tündökölni,
hiszen Zalában, így Zalaszent-
gróton is évtizedek óta markáns
többségben vannak a fidesze-
sek. Azaz, nem érdeke azt mu-
tatni, hogy ő Gyurcsány embe-
re, aki adott esetben megbízza
pártársa, Czeglédy Csaba ügyvé-
di irodáját, mivel mindezek
tudatában nyilván kevesebben
szavaznának rá.

Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat

színeiben, magát civilnek masz-
kírozva szokott indulni a vá-
lasztáson, hogy aztán megválaszt-
va már nyugodtan hívhassa a
városba ,Gyurcsányt Niedermül-
lert Dobrev Klárátvagy éppen ,
illetve tűnhessen fel Zalaszent-
grót neve DK-s rendezvénye-
ken Gyurcsány mögött. A „Szent-
grót Most” egy örökkévaló je-
lenidejűség (egyben simán lehet
a városkában megállt idő szim-
bóluma is), és alkalmas rá, hogy
bármikor előszedjék, aztán vá-
lasztás után bedobják egy időre
a sarokba.

Az álcázás most minden-
esetre olyannyira jól sikerült, hogy
még a sajátjaikat is sikerült meg-
zavarniuk. A történetből ugyan-
akkor az is látszik, hogy a balos
tábornak Zalában ugyan nincs
sok híve, de legalább ők is egy-
mással küzdenek.

Már persze addig, amíg nem
tiltják le egymást! (Forrás:
drót.info)

Baracskai József (balról) önkormányzati választások kam-
pányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.
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