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Hazaváró Nyári Fesztivál Türjén
Augusztus 15-én, vasárnap a türjei sportpálya és szabadtéri színpad adott otthont a Hazaváró Nyári Fesztiválnak. A szervezőket dicséri, hogy minden korosztálynak találtak kedvére való programot.
– Jössz velünk pingvinezni? – kérdezte Kovács Kata és Jurina
Beáta. A gyerekeknek volt ehhez kedvük és így járták be a világot az
ismert dalok és táncok segítségével. Ez volt a Harisnyás Pipik varázslatos utazása a világ körül, ami elsősorban gyermekműsor, de a
felnőttek is jól szórakoztak.
Ahogy a türjei Szent László Általános Iskola moderntánc csoportjának előadásán is, ahol gyermekeiket vagy unokáikat láthatták szerepelni. Arcfestés, henna, ringlis, légvár egészítette ki a programot, volt
mivel eltölteni az időt a kicsiknek.
A gyermekprogramok után Nagy Ferenc polgármester mondott rövid köszöntőt.
– Fontos számunkra a falunap. Ma az elszármazottak és a helyiek
kötetlenül beszélgethetnek egymással, reméljük, hogy mindenki új
élményekkel térhet haza. A nyertes és megvalósult pályázatokat már
ismertettem. A legújabb fontos fejlesztés a művelődési ház felújításának a befejezése és a fogorvosi rendelő átadása. Folytatódik az
utcák, utak felújítása is – mondta a polgármester.
Évek óta most először rendeztek főzőversenyt a falunapon. Boros Krisztina és Patyi Krisztián szervezőkre a szokásosnál nehezebb feladat hárult, végül hat csapat vállalta a megmérettetést.
Háromtagú zsűri (Németh István, Németh Katalin és Szabó István)
bírálta el a főzőcsapatok teljesítményét. Ennek alapján a főzőversenyt a Polgárőrök nyerték, akik csülkös pörköltet készítettek
nokedlivel. (A főszakács Csóré János). A képzeletbeli dobogóra felállhatott még Forintos László és neje, Uta, ők szász sárgaborsó-

A Harisnyás Pipik varázslatos utazása a világ körül.

levest főztek. A harmadik helyet a Zsíros Zsiványok szerezték meg.
Roma lecsó és csilis bab készült Kolompár Ferenc vezetésével. Valamennyi főzőcsapat oklevelet és egy hatalmas fakanalat vehetett át
Szabó Istvántól.
Az biztos, hogy senki nem maradt éhes Türjén. Az érdeklődők a
főzőversenyben résztvevő csapatok ételeit is megkóstolhatták, ezen
kívül az önkormányzat mindenkit vendégül látott babgulyással és
pogácsával.
Amíg a főműsorra vártunk, akár ökokvíz kérdésekre is válaszolhattunk. A tesztet az Ökológiai Bt. ügyvezetője, Király Attila és
munkatársa Róth-Pabar Norbert értékelte. A helyesen válaszolók pedig olyan palackot nyerhettek, amit valóban nem érdemes eldobni.
Közben készülődött az 1988-ban alakult Desperado popegyüttes. Az alapítók, Bodnár Zsolt és Zolnai András Türjén is itt voltak.
Az Akarom őt, Gyere és Álmodj vagy a Táncolj mindenki által ismert dalok a falunapon is sikert arattak.
A Dívák, Ladinek Judit és Koós Réka nem ijedtek meg a közelgő vihartól, csaknem egyórás műsort adtak.
Aki részt vett a falunapon augusztus 15 -én Türjén, valóban új
élményekkel térhetett haza.
Samu László

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?
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A fejlődő Zalacsány
Zalacsány jó példa arra,
hogyan lehet a kormányzat támogatásával több kisebb pályázatból a település számára jelentős és fontos beruházásokat
végrehajtani. Uniós pénzből –
még korábban – napelemet
szereltek több önkormányzati
épületre, utak, csapadékvíz elvezetését oldották meg, a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatából közösségi teret hoztak
rendbe. Amire nem volt uniós
pénz, azt segített megoldani a

forintnyi támogatást nyert el
sikeres pályázatai révén 20202021 között. A Magyar Falu
Program keretében az orvosi
rendelő energetikai korszerűsítése valósult meg, valamint
megújult a Deák Ferenc körút
330 méteres szakasza, a Balaton Fejlesztési Tanács támogatása révén kegyeleti park és
közpark került fejlesztésre, a
Vidékfejlesztési Programban
egy közösségi tér kialakítására
került sor, a TOP programból a

Nagy Lászlóné és Manninger Jenő az avatáson.

Magyar Falu Program, napelem
került az orvosi rendelőre, felújították a Deák Ferenc körutat
és a kegyeleti parkot. Mindezt
a járvány miatt most, egyszerre
avatták fel Nagy Lászlóné polgármester és Manninger Jenő
országgyűlési képviselő jelenlétében augusztus 27-én.
Ráadásul elmondható, hogy
klímavédelmi szempontból is
példamutató Zalacsány, mivel
az önkormányzat villamosenergia igényét a napelemek teljes
mértékben fedezni tudják.
***
Zalacsány Község Önkormányzata összesen 74 millió

falu esővízelvezetése kerül
megoldásra. A megvalósult fejlesztések hozzájárulnak az itt
élők életminőségének javulásához valamint a település színvonalának emelkedéséhez.
A Magyar Falu Program
önkormányzati utak felújítását
támogató pályázat keretében
Zalacsány Deák Ferenc körút
újult meg 2021 nyarán 330 m
hosszan 25,3 millió forint támogatásból. A fejlesztés keretében az út új aszfaltozást kapott,
a támogatás intenzitása 100%-os.
Szintén a Magyar Falu
Program keretében az orvosi
rendelő korszerűsítését támoga-

tó pályázattal egy 14,26 kW-os
napelemes rendszer került telepítésre, melynek segítségével
az orvosi rendelő teljes áramellátása, beleértve a fűtést is
megújuló energiából kerül fedezésre, jelentősen csökkentve
az önkormányzat üzemeltetési
költségeit és a település széndioxid kibocsátását. A 100%-os
támogatás összege 9,9 millió Ft
volt. A fejlesztés révén 2021-re
a falu minden közintézményének energiellátása megújuló
energiából fedezetté vált, üzemeltetési költségük jelentősen
lecsökkent. Napelemek kerültek telepítésre a korábbi években az általános iskola, óvoda,
polgármesteri hivatal és az
ifjúsági klub épületeire is. Ezen
fejlesztések illeszkednek a település 2019-ben elfogadott Fenntartható Energia és Klíma Akciótervébe, melyben a település 2030-ig a szén-dioxid kibocsátásának 40%-os mérséklésére vállalt kötelezettséget, a
környékbeli települések közül
elsőként az Európai Polgármesterek Szövetségének tagjaként.
A TOP program „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázatán a település 29,9 millió Ft

támogatást nyert el, melynek
köszönhetően a falu központjának legproblémásabb és az elmúlt évek villámárvizei által
leginkább érintett utcák esővízelvezetése kerül kialakításra.
Zalacsány 5 millió Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
el, közel 50%-os támogatási
intenzitással kegyeleti park és
közpark fejlesztésére a Balaton
Fejlesztési Tanács által kezelt
„Településfejlesztési beruházások támogatása” című pályázat
keretében. A fejlesztés során a
település ősi temetőjében kegyeleti park került kialakításra,
valamint az önkormányzat épülete előtt szökőkút került kialakításra.
Összesen 3,9 millió Ft támogatásból valósult meg Zalacsány Község Önkormányzatának a VPLEADER program
keretében támogatott „Közösségi tér létrehozása Zalacsányban” című pályázata, melynek
keretében az iskola közelében
valósult meg egy fedett közösségi tér kialakítása. A támogatáson felül az önkormányzat jelentős önerőt tett hozzá a
beruházáshoz. A közösségi tér
egy pajta, amely a település
rendezvényeinek,
közösségi
programjainak fog otthont adni.

2021. szeptember
HIRDETÉS

Szentgrót és Vidéke

3

4

Szentgrót és Vidéke

2021. szeptember

Mire jó a Pajtaszínház?
Azon az augusztus hetedikei napon nagy sürgés-forgás,
készülődés volt a Kehidakustányi Tájház környékén. A
Nemzeti Művelődési Intézet
Zala megyei Igazgatósága felajánlotta, hogy a Hagyományőrző Mariska Udvarnak adja az
évente megrendezésre kerülő
Zala megyei amatőr színjátszó
csoportok találkozója rendezésének lehetőségét. Örömmel és
várakozással fogadtuk. Megtiszteltetés számunkra, hogy pajtaszínházunk belső terének különleges hangulata után megyei
szinten is érdeklődnek, elismeréssel beszélnek róla.

A Zala megyei igazgatóság
vezetője, Matyasovszky Margit
is úgy gondolta, hogy ebben a
környezetben még jobban érvényesül a parasztkomédiák
mondanivalója, hangulata. A
sikeres napot az igazgatóság a
Kehidakustányi Turisztikai Egyesülettel és a Mariska Udvarral
karöltve szervezte meg. A
turisztikai dolgozók, mint más
rendezvényeinken is segítségünkre voltak, most is tevékenyen vettek részt a program
lebonyolításában.
Délelőtt Matyasovszky Margit a résztvevő színjátszó csoportok vezetőinek a Deák Fe-

Az ünnep jegyében
Augusztus 20. előestéjén
rendkívül színvonalas operettesten vehetett rész a lakosság
Tekenyén a kultúrházban. A
Derzsi György, Plásztán Anett
és Békefi László előadásában
felcsendült örökzöld dalokat
minden esetben tapssal és
énekkel kísérték a jelenlévők. A
csodálatos énekhangokat elegáns öltözékekben, közvetlen
megjelenéssel, szeretetre méltóan adták elő a művészek.
Szívesen viszontlátjuk még
őket, mondták többen a székso-

rok között. Bízzunk benne,
hogy lesz még alkalmunk találkozni!
Az új kenyér megáldására
és megszegésére az ünnepi
szentmisét követően a szabadban került sor. Amint Csaba
atya javasolta, mindenki vegyen a kenyérből és ne csak
vigyen, hanem egye is meg. A
téren még volt alkalom egy
rövid beszélgetésre, egymás
üdvözlésére. Szerencsére az
időjárás kedvezett ennek a
programnak is.

Színvonalas operettestet rendeztek.

A megemlékezés pillanata…

Vidámságból sem volt hiány.

renc Kulturális- Rendezvény és
Közösségi ház oktató termében
diabemutatóval egybekötött előadást tartott. A társulatok megismertetése mellett, a pajtaszínházi mozgalomról és annak
tapasztalatairól beszélt.
Amíg a délelőtti program
folyt, a Mariska udvarban önkéntes segítők bevonásával zajlott a pogácsasütés és főtt a
gulyás, amivel a szereplőket,
szervezőket vártuk ebédre.
Az egésznapos program
alatt az udvarban kézművesek,
helyi és környékbeli termelők
kínálták portékáikat, termékeiket. Nem csak vásárolni lehetett kínálatukból, hanem kóstolni is. Volt isteni csáfordi bor,
kehidai levendula szörp, kézműves termékek textilből és
fából, finom helyi méz, házi
málna szörp és pattogatott
kukorica, vattacukor is.
A csapatok sorra megérkeztek, felmérték a terepet,
bejárták a színpadot. Mivel a
bókaházi színjátszókon kívűl
még egyikük sem látta a tájházunkat, örömmel hívtuk őket
egy tárlatvezetésre. Visszarepültünk az időben, s maradhattunk is benne, mert a parasztkomédiák a régi falusi
életből merítik témájukat.
Megérkeztek a zsűri tagjai
is: Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere, Szabóné Fehér Hajnalka,
a Hévízi VID-ÁMÍTÓK színjátszók vezetője.
Hamarosan megtelt a nézőtér. A régi zsákokkal leterített
szalmabálákon kényelmesen lehetett ülni, akár órákon keresztül is. Matyasovszky Margit
köszöntő beszéde után Lázár
István, falunk polgármestere
nyitotta meg az első Zala megyei pajtaszínházi találkozót. A
csoportok sorban léptek a kíváncsi közönség elé. A poénoknál dőltünk a nevetéstől, fergeteges hangulat kerekedett.

Egy üdítő és kávészünetet tartottunk, még akkor is a poénokon ment a viccelődés. A
nagybakónakiak előadása alatt
a nevetéstől még a könny is
csordult a szemünkből olyan
jól játszottak. Hasonló élményt
nyújtott Alibánfa és Pókaszepetk csapata is. Aztán mi következtünk, a Kehidakustányi
Pajtások. Nekünk is pirosra
tapsolta tenyerét a közönség.
Pedig még nem is tudta, hogy
egyik színjátszó társunk, Soós
Tamás következik. Fel is tette
az egész napra a koronát a
felnőtteknek szóló pajzán történeteivel.
Lehetett látni, hogy a kezdeti izgalom mindenkiből elszállt, s a színjátszók felszabadultan élték át szerepeiket.
Így is kell, mert ez erről szól.
Ezt erősítette meg a végén a
zsűri elnöke, Ruzsics Ferenc is,
hozzátette, hogy rég nem szórakozott ilyen jól. Elmondta,
hogy nem is lehet sorrendet
felállítani, mert minden előadásnak voltak erősségei, amiket külön ki kellene emelni. Mondott is jó néhány
példát, a közönség nevetéssel
jelezte, hogy egyet ért vele.
Minden résztvevő oklevelet, s
egy népi iparművészek által
készített emléktárgyat kapott.
Mosolygós, elégedett közönség hagyta el a pajtát, hogy
az udvaron kínált vacsorát
közösen fogyasszák el, egy
jó kis összegző beszélgetés
közben.
A gulyást fogyasztva Matyasovszky Margit és Lázár
István arról beszélgettek, hogy
jó döntés volt idehozni ezt a
rendezvényt, jövőre a második
Pajtaszínházi Találkozónak is
itt a helye. Biztosan így gondolta ezt Ruzsics Ferenc is,
mert a díjátadót azzal zárta,
hogy ez olyan jó volt, hogy ha
jövőre nem kapna meghívót, ő
akkor is eljön ide!
Gellért Erzsébet
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Levelek jönnek-mennek…
– Csak válasz nem érkezik kérdésünkre Zalaszentgrótról
Jules Verne hősei 80 nap
alatt tették meg útjukat a Föld
körül, az én kérdésem pedig
141 nap után sem ér igazán
célba, pedig csak Zalaszentgrótra küldtem dr. Simon Beáta
jegyzőnek. (Amikor e sorokat
írom 2021. szeptember nyolcadika van – E.E.)
Érdeklődtem e-mailen, küldtem tértivevényes levelet. Utóbbi majdnem olyan vadregényes
utat tett meg, mint Jules Verne
regényének szereplői. Zalaegerszegen lett feladva, Balatonszentgyörgyön még megvolt, a zalaszentgróti postára
viszont már nem érkezett meg.
Fizetett is a Magyar Posta Zrt.
kártérítést a malőrért, némi
vigaszdíjként.
Aztán végre reagált Zalaszentgrót Város Önkormányzatának jegyzője. Meddő levélváltás kezdődött, amit nem tudok teljes mértékben ismertetni
az olvasókkal, hiszen dr. Simon
Beáta nem járult hozzá levelei
közzétételéhez.
Azt talán fővesztés nélkül
megúszhatom, hogy az általam
küldött leveleket megosztom az
olvasókkal.
A teljességhez tartozik, hogy
Zalaszentgrót jegyzőnője az
ominózus
ingatlanvásárlásivisszavásárlási ügyben szemé-

lyes találkozás létrejöttét tartja
fontosnak közöttünk. Ebben
egyetértünk. Nem csak azért,
mert a hallgattasson meg a
másik fél elve egyértelműen
követendő. Másrészt egy hölgy
ismételt invitálására nem illik
nemet mondani (remélem, ezt
nem hímsoviniszta kiszólásnak
tekintik – E.E.).
Természetesen élek a meghívással és helyt adunk a kívánt
terjedelemben dr. Simon Beáta
és Baracskai József polgármester bármilyen témában kifejtett véleményének.
Előbb azonban egy rövid,
tényszerű írásos választ várok
arra a 2021 április 20-án feltett
kérdésemre: miért a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodát
bízták meg az érintett üggyel?
Az már csak a nem remélt ráadás lenne, ha Baracskai József
polgármester a Zalatájnak választ adna arra a kérdésre, hogy
tagja-e a Demokratikus Koalíciónak. A válasz kétféle lehet:
igen vagy nem. Ehhez nem kell
személyes találkozó.
Utána beszélhetünk személyesen, akár órákon keresztül.
Ui.: Tisztelt Jegyzőnő! Ha
úgy gondolja, hogy a Zalatáj
nem tartja be a sajtóetika szabályait, ajánlom figyelmébe lapunk 6. oldalát, a Nyugati Fény

Türjei fejlesztések
Türjén is jól látható a Magyar Falu Program jelentősége. Az elmúlt évek beruházásait
a járvány miatt csak most tudták megünnepelni.
Korábban uniós pályázatból
felújították a polgármesteri hivatalt, az óvodát, és a böl-

csődét, most kormányzati támogatásból 1500 m hosszan
utat építettek, fogorvosi rendelőt újítottak fel, és új műszereket vettek, valamint folyamatban van az iskola és a
művelődési ház rekonstrukciója is.

Fotó: Zalatáj
Természetesen személyesen is megkeressük a városházán dr.
Simon Beátát és Baracskai Józsefet.

című sajtóimitáció produkcióját. Azzal minden rendben van?
Annak munkatársaival nem kívánnak személyesen találkozni?
S most következzen az egyoldalú levélváltás összefoglalója, az utolsó elküldött levél!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Önhöz 2021 április 20-án
küldött elektronikus levelemben csupán annyit kérdeztem:
mi indokolta az ominózus ingatlanvásárlási-visszavásárlási
ügyben külső ügyvédi irodát
bevonni, ha az önkormányzatnak négy jogi végzettségű szakembere van? Ennek megválaszolására nem szükséges az én
személyes jelenlétem, csak az
Önök konkrét válasza, akár
elektronikus formában. Én megfogadtam fiatalabb kollégáim
tanácsait, s a korral haladva
használom ezt a lehetőséget,
mint ahogy ez máshol is elfogadottá vált.
Erre a levelemre egyébként
100 nap elteltével sem kaptam
választ, ezért úgy gondoltam,
hogy most célszerűbb lesz konkrétabban megfogalmazni az
eredeti kérdést. Íme:
Miért éppen azt az ügyvédi
irodát bízták meg képviselettel,
amelynek vezetője az a dr.
Czeglédy Csaba, akit korábban
kétszer marasztaltak el adócsalás és okirathamisítás miatt;
egyszer ügyészi felfüggesztéssel, másodjára pedig felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtottak? Jelenleg bűnszervezetben elkövetett, több mint 6
milliárd forintos költségvetési
csalással vádolják, most pedig
már az „Ördög Ügyvédje”-ügyben zsarolás és más bűncselek-

mények megalapozott gyanúja
miatt is folyik eljárás ellene.
Miért nem vonták vissza ezek
után a megbízást és kerestek
más, makulátlan hírű irodát,
hiszen nem magánügyről, hanem közügyről van szó? Főleg
úgy, hogy dr. Czeglédy Csaba
ügyvédi tevékenységét fel is
függesztették. Csak nem azért,
mert dr. Czeglédy Csaba köztudottan a Demokratikus Koalíció embere, s mint a DK reklámfilmjéből is kiderül – ott
állítják – Baracskai József pedig Zalaszentgrót DK-s polgármestere. Ő nekem arra a
kérdésemre, hogy köze van-e a
Demokratikus Koalícióhoz, soha nem válaszolt.
Tisztelt Jegyzőnő!
Továbbra is várom eredeti
kérdésemre a választ írásban, s
szerintem az sem okozhat nagy
gondot, ha az időközben felmerült kiegészítő részkérdésekre
is válaszol. Utána természetesen lépésről lépésre haladhatunk – Baracskai József polgármester úr bevonásával – a
szentgróti helyzet részletes bemutatásával személyes riportkészítés formájában úgy, hogy
az önkormányzat, s főleg Zalaszentgrót érdeke ne sérüljön,
s ne keltsen rossz hangulatot a
városban. Ebben maximálisan
partner leszek!
További munkájához nagyon jó egészséget és sok sikert
kívánok!
Zalaegerszeg, 2021. augusztus 27.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő
Zalatáj Kiadó

6

Szentgrót és Vidéke

2021. szeptember

Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény, törölték is a cikket
A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai Józsefbe, Zalaszengrót DK-s polgármesterébe. Az írást azóta elérhetetlenné tették, de mi elmeséljük Önöknek a lényeget.
„Második otthonom Zalaszentgrót, szüleim szülővárosa.
12 km-re lakunk. Ellenzéki város, kiváló polgármesterrel, akitől ez az ügy teljesen független.
FRISSÍTÉS: A polgármester úr
ELREJTETTE a hozzászólásomat a posztja alatt. Azt, amiben
megvédtem magam a rágalmaktól. Innentől kezdve valóban nem
tudom mit gondoljak! Számos
alkalommal adtam ott koncertet, utoljára 3 éve.” – írta közösségi oldalán Bálint Natália, aki
sarkos és időnként elég fésületlen ellenzéki véleményeiről vált
ismertté a net mély bugyraiban.
Röviden a sztori, amit el kellett rejteni: az operaénekesnőt
felkérték, hogy szerepeljen egy
városi rendezvényen Zalaszentgróton, majd lemondták a sze-

replését, arra hivatkozva, hogy
„tárgytalan” a rendezvény. Az ünnepséget azonba később mégis
megtartották, persze nélküle. Bálint Natália ezt tette szóvá a helyi polgármester, Baracskai József (DK) oldalán, de véleményét bejegyzése szerint elrejtették.
Innen válik igazán duplacsavarossá a sztori. Mivel Bálint
egyfajta ellenzéki influenszer, a
Nyugati Fény nevű DK-közeli
portál gondolkodás nélkül átvette a bejegyzését, a következő címmel: „Sunyi indokkal lemondták
az ellenzéki művész zalai koncertjét, majd hazugságokkal járatták le”. Igen, a DK-s házimédia
páros lábbal szállt bele egy DKs polgármesterbe, sőt, a kiajánlóban 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. Ettől függetlenül Bálint Natália

Gránit, márvány síremlékek

Fotó: Facebook
Baracskai József (balról) önkormányzati választások kampányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.

bejegyzése a közösségi médiában továbbra is olvasható, miként kommentekben a DK-hívők kapcsolódó Fidesz-gyalázása is, ami most ugye részükről egyfajta méretes öntökönrúgás lett.
Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg
fel kell mentenünk a Nyugati
Fényt, bármilyen furcsa is legyen ez. A drót.info helyi forrásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban nem DKs színekben szokott tündökölni,
hiszen Zalában, így Zalaszentgróton is évtizedek óta markáns
többségben vannak a fideszesek. Azaz, nem érdeke azt mutatni, hogy ő Gyurcsány embere, aki adott esetben megbízza
pártársa, Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját, mivel mindezek
tudatában nyilván kevesebben
szavaznának rá.
Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat

színeiben, magát civilnek maszkírozva szokott indulni a választáson, hogy aztán megválasztva már nyugodtan hívhassa a
városba Gyurcsányt, Niedermüllert vagy éppen Dobrev Klárát,
illetve tűnhessen fel Zalaszentgrót neve DK-s rendezvényeken Gyurcsány mögött. A „Szentgrót Most” egy örökkévaló jelenidejűség (egyben simán lehet
a városkában megállt idő szimbóluma is), és alkalmas rá, hogy
bármikor előszedjék, aztán választás után bedobják egy időre
a sarokba.
Az álcázás most mindenesetre olyannyira jól sikerült, hogy
még a sajátjaikat is sikerült megzavarniuk. A történetből ugyanakkor az is látszik, hogy a balos
tábornak Zalában ugyan nincs
sok híve, de legalább ők is egymással küzdenek.
Már persze addig, amíg nem
tiltják le egymást! (Forrás:
drót.info)

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Böõr Kõfaragó Kft.

www.zalatajkiado.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Belterületi útfelújítás Tekenyén

Ilyen volt… és ilyen lett…

2021. április 12-én a „Belterületi útfelújítás Tekenye községben” című, 3268303205 azonosítójú támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című, MFP-UHK/2021. kódszámú
pályázati kiírásra, amelynek eredményeképpen 26.446.969 Ft, azaz
huszonhatmillió-négyszáznegyvenhatezer-kilencszázhatvankilenc
forint egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban
részesült. Köszönjük a támogatást!
A kivitelezés szeptember első
napjaiban elkészül; az aszfaltozás
után a padka is kialakul. A munkák végeztével a falu arculata lényegesen megváltozik. A lakosság többsége türelemmel élte meg
a forgalomkorlátozást, használták a hegyi utakat, a munkák

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

megkezdése előtt a szükséges időtartamra kihozták a forgalom elől
elzárt területről a járműveket.
Bízunk benne, hogy az útépítési munkákat lesz lehetőségünk tovább folytatni! Különösen
fontos lenne a Türje irányába vezető bekötő út javítása, ahol egyre
többen közlekedünk, óvodába,
iskolába, munkába…
Sinka Imréné
polgármester

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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.

Szentgrót és Vidéke
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
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:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
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Helytörténeti vándortábor Batykon
Uzsonnáig játékos dalokkal,
vidám énekekkel, mesével
folytatódott a batyki program.
A közös mozgás, az együtténeklés jó kedvre derített kicsiket és nagyokat egyaránt.
A vándortábor utolsó pillanatai az önkormányzat kert-

2021. augusztus 2-től 6-ig
zajlott az a Legyünk TOP-pon
Zalában! pályázat keretében
szervezett vándortábor, melynek utolsó állomása volt Batykon. Az öt településen (Türje,
Mihályfa, Óhíd, Sümegcsehi és
Batyk) zajló programokon
résztvevők feltérképezhették a
települések történelmi, gazdasági, életmódbeli, vallási szokásait, hagyományait.
A Batykra érkező táborozókat kemencében sült melegszendviccsel várták az önkormányzat kertjében. A tízórai
után a falu kultúrházában Ta-

kácsné Giczi Hajnalka vezetésével többféle kézműves alkotást is készítettek a gyerekek,
melyekkel a tábort reprezentáló
kiállításon is találkozhatunk.
Ebéd után a Szent István
templomban folytatódott a falu
megismerése. Batyk, illetve a
templom történetéről Csiszárné
Egyed Aliz beszélt a táborozóknak, akik aztán kis csoportokban egy-egy puzzle kirakásának segítségével és annak
bemutatásával foglalták össze a
hallottakat. Az orgona hangjaival zárult a templom megismerése.

jében – Csordás Imréné és
Provics Katalin jóvoltából –
palacsintázással zárultak.
Reméljük, hogy jövőre is
lehetőségünk lesz a vándortábor fogadására és újra találkozhatunk az érdeklődő, csillogó
szemű gyermekekkel.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

8330 Sümeg, Hunyadi u. 2
www.fa-max.hu
Tel./fax szám: 87/350-243

ASZTALOS MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK SÜMEGI ÜZEMÜNKBE!
Fa nyílászárók gyártására szakosodott vállalkozásunk,
asztalos munkatársat felvesz.
FELADAT:
• fa alapanyagok darabolása, csapozása
• kézi és gépi megmunkálása
• ablak, - ajtószerkezetek összeszerelése
AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes jövedelem
• munkába járási támogatás
• hosszú távú munkalehetõség
• egymûszakos munkarend
• szabad hétvége

Érdeklõdni a +3630 385 8002 telefonon,
idõpont egyeztetéssel személyesen,
ill. a szabone.gizella@plastmobalaton.hu
e-mail címen önéletrajz küldésével lehet.

Mûanyag ajtó-, ablakgyártó munkatársat
felveszünk sümegi üzemünkbe!
Mûanyag nyílászárók gyártására, azonnali kezdéssel felveszünk,
ügyes, precíz, méretpontosan szabni tudó munkatársakat.
Feladatok:
• Mûanyag ajtó-, ablakgyártása,
• vasalat szerelés,
• méretpontos szabás,
• szerkezetek összeszerelése.
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem,
• munkába járási támogatás,
• hosszú távú munkalehetõség,
• egymûszakos munkarend,
• szabad hétvége.

Érdeklõdni a +3630 385 8002 telefonon,
idõpont egyeztetéssel személyesen,
ill. a szabone.gizella@plastmobalaton.hu
e-mail címen önéletrajz küldésével lehet.

