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Hagyományosan július har-
madik szombatja Petrikeresztúr
közössége életében mindig a fa-
lunapot jelenti. Gyönyörű új kör-
nyezetben, a kultúrház mögötti
területen, a pajtában rendezték
meg első alkalommal a progra-
mot. Naplementére néző terasz-
szal, és különleges dekoráció-
val készültek a szervezők.

A program délután főzőver-
sennyel indult, melyre hét csa-
pat nevezett. Zalai ételek készül-
tek, volt dödölle, marhapofa és
kevésbé autentikus, ám annál fino-
mabb chilis bab is és még sok fi-
nomság. A háromtagú zsűri lelke-
sen végigkóstolt minden ételt és
italt, amivel megvendégelték őket
a csapatok, majd meghozták csep-
pet sem szigorú ítéletüket. A ver-
senyen nem első, második, harma-
dik díjakat osztottak, megtudhat-
ták mely étel volt a legvendég-
marasztalóbb, legháziasabb, legíz-
letesebb, legzalaibb, legkifino-

Falunap Petrikeresztúron
multabb. A csapatok hasznos
ajándékcsomagokat kaptak.

A gyerekeket számos prog-
ramelemmel várták, ugrálóvár,
trambulin, tollaslabdahálók és
pingpong-asztal várta a mozogni
vágyókat. Arcfestéssel, csillámte-
toválással szépültek a kisebbek

Móka Kata buborékvilág mű-
sorában kicsik és nagyok több
ezer buborékot fújtak. A legkiseb-
beknek babasarokkal, logikai és
érzékenyítő játékokkal készültek.

A kisállat-bemutató kicsik
és nagyok szívét is megmelen-
gette, törpe nyuszik, tengerimala-
cok, különböző díszes barom-
fik várták a simogató kis kezeket.

A kisfiúk abszolút kedvenc
programeleme a tűzoltóság és a
rendőrség bemutatkozása volt,
ahol megnézhették, beülhettek
az autókba, kipróbálhatták az
eszközöket.

Fellépett ret-Sántha Viktória
ro dalokkal, aki az idei évi X

faktorban a mentorházig jutott.
Majd Göcseji Szegek Néptánc-
együttes Gyenese Krisztián, a
művészeti vezető által betaní-
tott mozgalmas koreográfiákat
adott elő. A csoport egy éve
működik , nyitottakPálfiszegen
az új résztvevőkre minden kor-
osztályt, néptáncot kedvelőt vár-
nak a soraikba.

Majd meglepetés produk-
cióként ésPálfi Jácint Pálfi
Zétény léptek fel, modern szá-
mokat énekeltek. A testvérpár-
nak ez volt az első közös fel-
lépése, de bíznak benne, hogy
nem az utolsó, mert hatalmas
sikert arattak.

A már a ko-BistRock zenekar
rábbi években is fellépett Petrike-

resztúron, mindig osztatlan sikert
aratnak, az ismert, kedvelt rock-
számokkal, balladákkal. Az együt-
tes énekese , a tele-Pálfi Tibor
pülés alpolgármestere, a zeneka-
ri tagok nagylengyeli, zalaeger-
szegi és környékbeli zenészek.

Minden vendéget székelyká-
posztával és pincepörkölttel vár-
tak vacsorára.

A nyári este későn sötétedett,
de ekkor sem maradtak prog-
ram nélkül a Petrikeresztúri Fa-
lunapon, a csa-Táncoló Lángok
pata tűztáncbemutatóját csodálhat-
ták meg a vendégek. Égő kari-
kák, tűzes mutatványok kápráztat-
tak el mindenkit.

Az estét bál zárta, ahol Mol-
nár András zenélt.

A Táncoló Lángok csapata látványos bemutatót tartott.
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2013.01.17.)

(2013.02.21.)

(2013.02.21.)

Kampánystratégák

Mellékhatás

Így már érthető!

– Talán azt is el lehetne sütni, hogy most a rezsicsökkentés
miatt fog a huszonhárom millió román beözönleni az or-
szágba!...

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy mind-
össze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a közvéle-
mény-kutatók?!

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Lapzártakor avatták fel
Teskándon az iskola névadó-
jának, aCsukás Istvánnak
szobrát, alko-Szabolcs Péter
tását.

Mirr-Murr, Pom Pom, Süsü,
a sárkány... Olyan mesék, ame-
lyeken generációk nőttek fel.

Szobrot kapott Csukás István

Csukás István népszerűsége töretlen.

Csukás István, a 2020-ban el-
hunyt, Nemzet Művésze címmel
kitüntetett, Kossuth- és kétsze-
res József Attila-díjas magyar köl-
tő, író, ifjúsági szerző tollából
csodás történetek születtek. Em-
lékét méltó módon őrzik Tes-
kándon.



HIRDETÉS

32021. szeptember Közép-Zala



4 20 .21  szeptemberKözép-Zala

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!

Az 1999-ben, hagyomány-
teremtő szándékkal indult falu-
napi rendezvény a maga sze-
rénységével, a helyiek odaadó
hozzáállásával megérhette az
idei 22. alkalmat, mely immár a
környék egyik legszínvona-
lasabb programjává nőtte ki
magát.

– A Magyar Falu Program
keretein belül a kormány egy-
millió forinttal támogatja az
ötezer fő lélekszám alatti tele-
pülések falunapi rendezvényeit.
Ez a kisebb településeknek ko-
moly segítség színvonalas prog-
rammal készülni a falu ün-
nepére – kezdi Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere, majd foly-
tatja. – Az idei a huszonket-
tedik falunap, hiszen a 2020-as
eseményt a pandémia meghiú-
sította. Nagy öröm, hogy az
egykori szerényebb falunapi
rendezvény mára egy másfél
napos, nívós programmá nőtte
ki magát, mely idén is olyan
fellépőkkel indított péntek dél-
utántól, mint a BioRock Com-
pany és a Bikini.

A faluvezető hozzáteszi, a
fellépők táborát mindig az ak-
tuális helyi igényekhez próbál-
ják igazítani.

Szombaton 14 órakor fel-
vonták a magyar-, és a test-
vértelepülések tiszteletére a
nemzeti zászlókat is, amit

Tófeji falunapok
szentmise és a rendezvény ün-
nepélyes megnyitója követett.

Most is tartalmas színpadi
repertoárral készültek a szerve-
zők, így az érdeklődők láthat-
ták a Tófeji Örökmozgó Gye-
rekek tánccsoportjának előadá-
sát. Kicsik és nagyok együtt
derülhettek Mutyi bohóc hu-
moros műsorán, melyet a
frEGOli együttes zenés blokkja
követett. A Zalai Táncegyüttes,
Márió a harmonikás és az Or-
feum Operett társulat is igye-
kezett megtáncoltatni, megéne-
keltetni a közönséget. Kora este
a helyi kötődésű Delta zenekar
lépett színpadra és robbantott
olyan hangulatot, hogy még a
település első embere is mikro-
font ragadott, egy közös dal
erejéig Szabó Péterrel, a zene-
kar tófeji frontemberével. A
forró nyári hangulatot csak
fokozta László Attila dalválo-
gatása, amely egészen a tűzi-
játékig tartotta a színpad előtt a
rengeteg érdeklődőt. A pazar
égiparádét követően a Fáraó
zenekar indította újra a partit,
ami kifulladásig tartott a sport-
pályán.

A bárki számára szabadon
látogatható rendezvényen óriás-
csúszda, akadálypálya, vízifoci,
körhinták, arcfestés és lufihaj-
togatás is gondoskodott a ki-
sebbek szórakoztatásáról.

Tófej muravidéki testvér-
települése, az idei esz-Zsitkóc
tendőben a vírushelyzet miatt
úgy döntött, csak lélekben lá-
togatja a rendezvényt.

– A marosszéki Gyulakuta
2013 júniusa óta ápol testvérte-
lepülési-, és őszinte baráti kap-
csolatot Tófejjel. Erről már Varga
József, Gyulakuta első embere
mesélt lapunknak a helyszínen.

– A tavalyi esztendőig
minden éveben viszontláttuk
egymást határon innen és túl.
Ám a hátrahagyott esztendő,
melyhez örökre a pandémia
könyörtelenségei kötődnek, ezt
a szép tradíciót sem tisztelte,
így a 2020-as találkozások
elmaradtak. Meglehet, hogy a
vírus erősen megkínozta az
emberiség döntő többségét,
azért hozománya is van az itt-
létének. A szabad mozgástól
való megfosztottság, a bezárt-
ság sokak számára új lehető-
ségeket nyitott. Lehetőséget
nyitott a rohanó világban meg-
élni a családi együttléteket, míg
mások a segítségnyújtás, a má-
sokról való gondoskodás örö-

mével gazdagodtak. A másik
oldal pedig hitet nyert abban,
hogy a jószándék ott van egy
karnyújtásra, s tanúság minden-
kinek, hogy nemzetünk erős és
összefogással túléli a sors csa-
pásait. A hit, a remény, a sze-
retet táptalaja volt a hátraha-
gyott időszak – így a testvérte-
lepülés vezetője.

Varga József meglátása sze-
rint Tófej vezetése megértette a
vírus okozta helyzet üzenetét,
amely nem lehet más, mint az,
hogy itt az ideje az emberi
kapcsolatok megerősítésének. S
mint mondja, a falu vezetése
nem csak felismerte a feladatot,
de bátran munkához is látott,
aminek a mai felhőtlen ünnep-
ség az egyik legékesebb bizo-
nyítéka.

A rendezvényt segítő kezek
a mostani alkalommal is szép
számmal akadtak, s a koordi-
nált együttműködésről, a prog-
ram gördülékeny lebonyolításá-
ról idén is a helyi közösségi
ház vezetője, Lakatos György
gondoskodott.

Gellén Szilárd

Színvonalas műsorral készültek…

Hosszú idő után találkoz-
hattak újra a nagylengyeli
nyugdíjasok augusztus utolsó
péntekén. A délutáni órák zi-
vatara után napsütés fogadta az
érkezőket a faluháznál, ahol
Scheiber Ildikó polgármester
köszöntötte a közel 50 egybe-
gyűltet. Köszöntő beszédében
hangsúlyozta: észre kell venni
az élet apró örömeit, s megélni
fontos pillanatokat, még akkor
is – sőt akkor igazán –, mikor
az ember azt érzi, hogy nehéz
terheket ró rá az élet.

Bár a falu két legidősebb
lakója, a 93 éves Szabó Já-
nosné Pethő Ödönés a 92 éves
egészségügyi állapota nem tette

Víg kedélyű szépkorúak
lehetővé, hogy részt vegyenek
a programon, a polgármester
asszony róluk is megemléke-
zett és személyesen vitte el
számukra a település ajándékát,
s tolmácsolta a képviselő-tes-
tület jókívánságait. Kovács Jó-
zsef lelkész is üdvözölte Nagy-
lengyel szépkorú lakosait, akik-
nek verses-zenés összeállítás-
sal, s ajándékkal kedveskedtek
a szervezők. Az uzsonnát kö-
vetően harmoni-Rákos János
kás és nagybő-Domján Attila
gős teljesítette a zenei kérése-
ket, s közös nótázással, ének-
léssel, s régvárt beszélgetések-
kel zárult az este.

B.E.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A Babosdöbrétei Önkormány-
zat Hagyományőrző Egye-és a
sület augusztus 21-én a kastély-
épület melletti ligetbe várta az ér-
deklődőket a falunapra.

Szinayné Csarmasz Berna-
dett köszöntötte a helyieket és a
környékről érkezőket, valamint
a meghívott vendéget, Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselőt, mi-
niszteri biztost. A polgármester
asszony az előttünk álló időszak-
ról beszélt. Elmondta, hogy a
településen minden család meg-
kapja a beiskolázási támoga-
tást, ez gyermekenként 30 ezer
forintot jelent. Októberben kez-
dődik a kastélyépület teljes fel-
újítása. A legnagyobb beruhá-
zásként jövő nyáron a Teskánd-

Falunap Babosdöbrétén

Vigh László és Szinayné
Csarmasz Bernadett.

A Babosdöbrétei Népdalkör is fellépett.

ról bejövő utat újítják fel és a
hidat is újjá építik.

– Vigh Lászlónak köszönjük
mindazt a támogatást, amit az évek
során kaptunk tőle – folytatta Szi-
nayné Csarmasz Bernadett. – Ké-
rem, fogadja el tőlünk a Babos-
döbrétéért Díjat. Támogatásunkra
viszont számíthat mindig!

Vigh László örömmel fogadta
a meglepetést. Az országgyű-
lési képviselő elmondta, hogy
már 15 éves kérés a település
részéről a bekötőút felújítása.

– Jövő nyáron ezt mindenkép-
pen megvalósítjuk – ígérte. – A
Magyar Falu Program sikeres és
mi ezt szeretnénk a jelenlegi 4
éves időszakról tíz évre kibő-
víteni – folytatta Vigh László. –
Mire letelik ez az időszak. Min-
den faluban, minden utat, minden
járdát, minden közintézményt fel-
újítunk!

A rendszerváltozás után Ba-
bosdöbréte első polgármestere
Kiss János volt. Ekkor történt a
gázellátás és a szennyvízháló-
zat kiépítése, a Teleház üzemelte-
tése, a sportpálya, sportöltöző
létesítése, a falugondnoki szolgá-
lat bevezetése, valamint a mű-
hely és garázs kialakítása. Mind-

ezekért illetve a jó kapcsolatok-
nak köszönhetően több cikluson
át őt választották polgármes-
ternek a döbréteiek – erről
Szinayné Csarmasz Bernadett
beszélt. Köszönete jeléül a
képviselő-testület úgy döntött,
hogy 2021-ben Babosdöbrété-
ért Díjjal jutalmazza Kiss Jánost.

– Akkor minden új volt – vé-
lekedett az egykori polgármes-
ter. – Meg kellett tanulni az új
működést. Sikerült a jó kapcso-
latok kialakítása. A szennyvíz-
beruházás záróünnepségén, 2006.
augusztus 12-én befejeződött egy
ciklus, a közművesítés megtör-
tént! Büszke voltam arra, hogy
2010-ben hiánymentesen tudtam
átadni az önkormányzatot. Most
pedig annak örülök, hogy ismét
lokálpatrióta polgármestere van
Babosdöbrétének.

Bertók Jánosné Csarmasz Ti-
bornéra, Rozika nénire emlékezett.

– Már nincs közötünk, de
mindenki szerette a faluban –
mondta az alpolgármester. – Ke-
rékpárral hordta ki az ebédet,
gondozta az időseket, a fiatalok
is adtak a véleményére. Megké-
rem Csarmasz Antalt, hogy ve-
gye át az erre az alkalomra ké-
szített sírdíszt és helyezze Ro-
zika néni nyughelyére.

A főzőverseny már 13 óra-
kor elkezdődött, így a díjátadá-
sok után azonnal eredményt hir-
dettek. A zsűri döntése alapján
a 3. helyet a Rám, a Csuluka
brigád és a Nyugdíjasok csapa-
ta kapta. Az oklevél mellé 5
ezer forint is járt. A 2. helyezett
Beugrók 10 ezer Ft-tal a kü-
löndíjas Ittasok 15 ezer Ft-tal
gazdagodtak.

A főzőversenyt a Szomszé-
dok nyerték. Libazsíron futtatott
ajváros sertéspörköltet készítet-
tek szilvágyi vargányával, illet-
ve döbrétei töltött káposztát Ma-
rika mama módra. Az erkölcsi
elismerés mellett 20 ezer Ft-ot
is nyertek.

Gazdag program várt a fa-
lunap résztvevőire, ezt H. Hor-
váth Gyula ismertette.

A Babosdöbrétei Népdalkör
(9 nő és 4 férfi) művészeti
irányítójuk Kulcsárné Csentei Ma-
riann vezetésével rendszeresen
fellépnek fesztiválokon, szüreti
felvonuláson, kulturális programo-
kon. A több országos népzenei
versenyen is díjazott Népdalkör
az Arany Pálma díjat is kiérde-
melte.

A falunapon három dalcsokor-
ral és egy vidám anekdótával
szórakoztatták a publikumot.

Bűvészet, mágia, illuzió?
Alig hittünk a szemünknek. Nagy
Jonathan látványos előadása fer-
geteges sikert aratott. Mese –
Zene – Bona következett, majd
örökzöldeket, filmslágereket hall-
hattunk.

Már sötétedett, amikor szín-
padra lépett a Royal Dance Stu-
dio és Sportegyesület. A fia-
talok akrobatikus elemekkel tar-
kított előadását mindenhol
élénk érdeklődés kíséri, de
egy döbrétei szereplő jelenléte
plusz élményt jelentett a fa-
lunapon.

Az esti bál nagyszerű hangu-
latáról a Laza Duó gondoskodott.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ádám már régóta tervez-
te, hogy egyszer elmegy a
világ másik felére. Ezért egy
útitervet állított össze.

Az első 11 órás repülőút
után feleségével megérkez-
tek egy hatalmas ázsiai város-
ba. Csak 14 óra múlva indul-
hattak volna tovább. Ezért
Ádám még indulás előtt a
neten foglalt hotelszobát. A
neten ki volt hangsúlyozva,
hogy a reptértől 10 percre van.
Ádám ennek kifejezetten örült.
Így marad idejük megnézni
a várost. A reptéren beülnek
egy taxiba. Ádám mondja a ho-
tel címét, a taxis döbbenten
néz rá, majd elindul. Először
halk kuncogást lehetett hallani,
majd harsány nevetésben tört
ki a taxisofőr. Már egy órája
ülnek a taxiban, amikor fele-
sége megkérdezi:

– Nem kellett volna már
odaérnünk?

A taxis még mindig nevet.
Ekkor már Ádám is kez-

di úgy érezni, hogy az nem
helyi népszokás, ha a taxis még
mindig fuldokol a nevetés-
től. Itt valami nem stimmel.

A telefonján matatva jön
a felismerés: a városnak 2
reptere van! A hotel, a város
másik felén lévő reptértől van
10 percre! Míg attól a rep-
tértől, amire leszálltak 4 órára.

Megérkezés után a taxis
mosolyogva nyújtotta át a név-
jegyét. Másnap szívesen vissza-
viszi őket a 4 órára lévő rep-
térre.

Ádám bosszúságát látva
felesége fáradtan, de moso-
lyogva vigasztalja:

– Legalább a városnézés
megvolt…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Városnézés extrákkal…
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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.

Közép-Zala
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Petrikeresztúr Képviselő-
testülete mindig nagyon fontos-
nak tartja a kulturális élet
szervezését, az aktív közösségi
életet. Ezért minden aktuális
járványügyi intézkedést be-
tartva, de az előre menekü-
lést választották az idei nyáron
is, igazán gazdag kulturális
programkínálatot raktak össze,
mely népszerű volt a helyi és
a környékbeli lakosok köré-
ben is.

Júniusban gyereknapot szer-
veztek, ahol a település és a
környékbeli gyerek, s család-
jaik érkeztek. Kicsiket és na-
gyokat egyaránt vártak kézmű-
ves foglalkozásokkal, sportos
programokkal, ugrálóvárral,
csillámtetkóval és arcfestéssel,
gyerekműsorokkal.

A gyereknap keretében ke-
rült átadásra Leader-forrásból
megépült új közösségi pajta,
melyre 10 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kap-

Gazdag kulturális programkínálat Petrikeresztúron
tak, az eseményen Vigh László
országgyűlési képviselő dicsér-
te a település vezetését és a
fejlesztési irányokat.

A immár 6Fehér Vacsorát
éve rendezik meg a településen,
a római katolikus templom
kertjében. Minden vendég fe-
hér ruhában érkezik, finom va-
csorával és koncerttel várják a
vendégeket. Hangulatos kör-
nyezet, kedves emberek és jó
beszélgetések adják az este
utánozhatatlan hangulatát.

Hagyományosan napközis
tábort szerveznek minden évben
a négyszáz fős településen,
idén 55 gyermek vett részt az
egyhetes, élményekben gazdag
programon. Az elsőstől nyolca-
dikos gyerekek egész nap ját-
szottak, alkottak, túráztak, ki-
rándultak. Az egyik kisgyerek
elmondása szerint annyi él-
ményt kapott az egy hét alatt,
hogy egy év kell hozzá, hogy
mindent elmeséljen otthon. Találkozzunk hétfőn! – kul-

turális program, ahogy a neve
is mutatja, hétfői napon kerül
megrendezésre, már harmadik
éve a Göcseji Dombérozó kere-
tében. akusztikusBujtás Ervin
koncertje minden vendéget
elvarázsolt. Vacsorával várták a
vendégeket, lehetőség volt
megtekinteni a település tájszo-

báját és a kerámiaműhelyben
Págyi Zsóka keramikus kiál-
lítását.

A nyár elmúltával a prog-
ramok nem szünetelnek, szüre-
ti programokat, túrákat, kirán-
dulásokat, off-road túrát tervez-
nek az őszi hónapokban. A
programok nyitottak, minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

A falunap keretébenbödei
került sor a megújult és kor-
szerűsített faluház átadására.

A több mint 80 éves épület
(1990-ben egy új szárnnyal
bővült) külső szigetelést, fö-
démfelújítást, kazán- és nyílás-
zárócserét kapott, napeleme-
ket telepítettek, s vizesblokkot
alakítottak ki mozgássérül-
teknek.

Megújult, korszerűbb lett

A felújítás – ami 24 millió
forintból valósult meg – forrását
a TOP-os program biztosította.

Az avatáson megjelent Vigh
László országgyűlési képviselőt
meglepetés várta, hiszen Ujj
Tibor polgármester átadta neki
a Településért díjat. Ugyanezt
vehette át a te-Nagy István,
lepülés korábbi önkormányzati
képviselője is.

Újabb állomás a bödei fejlesztéseknél.

A zalaegerszegi Göcsej Nyomda Kft.
nyomdai tapasztalattal rendelkező kötészeti

munkatársat keres.
Versenyképes bérezéssel, bejárási költség

megtérítéssel.
Érdeklődni e-mailben, illetve telefonon a következő

elérhetőségeken: info@gocsejnyomda.hu,
+36 30 334 5673.
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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

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.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

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.

Fotó: FacebookFotó: Facebook


