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Magyarország békét és biztonságot akar!
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (2.)
Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) ötödik alkalommal méretteti meg magát 2022
április harmadikán. Beszélgetésünk első részében főleg arról
beszélt, hogy az ellenzéki koalíció miniszterelnök-jelöltje által lenézett vidék igazi aranykora volt az elmúlt időszak,
látványos fejlődés tapasztalható
a falvakban is.
Körzetéhez tartozik (összesen 76 település képviselője)
három város, Zalaegerszeg, Lenti és Zalalövő is. A megyeszékhely történetének egyik legdinamikusabb fejlődési szakaszában van, de Lentiben és Zalalövőn is jelentős az előrelépés.
– A szocialista-liberális kormányzás időszakában Zalaegerszegen és környékén törést szenvedett a fejlődés üteme. A Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai korszak nem az előrelépésről szólt
– mondja elöljáróban a képviselő.
– Országosan is kiemelkedő
Zalaegerszeg fejlődése…
– S ezt még lehet fokozni!
Ezekben a hetekben szinte minden napra esik egy országos,

sőt nemzetközi jelentőségű beruházás átadása. Még felsorolni
is nehéz, sok helyet foglalna el
az újságban. Az biztos, hogy
napi munkát ad Zalaegerszeg a
hírszerkesztőknek. Nagyon fontos, hogy ezek a beruházások
nem csak a megyeszékhelyet
gazdagítják, hanem a térség
lakosságát, sőt az országot is
szolgálják.
– Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával említette, hogy
Magyarország gazdasági, infrastrukturális fejlődése mellett
méltatlanul kevés szó esik az
ügyfélbarát közigazgatás kialakításáról.
– Ez így van. A kormány
egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program
keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali ügyintézést.
A kormányablakok működése
forradalmi változást hozott ezen
a téren, s ez pártszimpátiától
függetlenül mindenkit érint. A
másik téma, amiről kevés szó
esik, az a folyamatosan javuló
közbiztonság. Azt hiszem, ez is
a Fidesz-KDNP kormányzás
nagy eredménye.
– Most, amikor beszélgetünk,
háború van a szomszédban,

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Egyeztetés Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Ukrajnában. Az ellenzék meglehetősen harcias…
– Egyszer majd, talán a választás után, szembesülnek felelőtlen magatartásukkal. Mondjanak bármit, tagadják is le
másnap, mi akkor is a béke, a
tárgyalásos megoldás mellett
vagyunk. A magyar kormány
ezen dolgozik, s mi sem bizonyítja ezt jobban az, hogy
néhány nappal ezelőtt Orbán
Viktor magyar miniszterelnök
és Alekszandar Vucsics szerb
államfő Újvidéken kijelentette:
a korábban sok feszültséggel
terhelt magyar-szerb viszony az
éveken keresztül tartó tárgyalásoknak, közös céloknak köszönhetően immár barátinak
mondható. Nem tudom, eljutott-e már az ellenzék vezetőinek tudatáig, hogy hazánkban Magyar Honvédség van.
Az elnevezés második része
összetett szó, értelmezése szerint a hont, vagyis a hazát
védik. Nem idegen országban
hadakozik. Az Ukrajnába magyar katonákat és fegyvert
küldeni kívánó „politikusok” az
élet más területén is hatalmas baklövéseket követnének
el, mint ahogy azt az ellenzék
valódi vezére, Gyurcsány Fe-

renc miniszterelnökként bizonyította.
– Nem csak országgyűlési
választás lesz április harmadikán Magyarországon, hanem
népszavazás is…
– Gyermekeink védelméről
van szó, hazudjon bármit is a
hazai ellenzék, vagy a külföldi
gender- és LMBTQ-mozgalom.
Mi úgy gondoljuk, hogy kiskorú gyermekeink neveléséről
szüleik gondoskodhatnak. Van
ennek egy természetes hagyománya hazánkban. A természetet persze meg lehet erőszakolni ideig-óráig. Április harmadikán elérkezik az az idő, amikor a magyar emberek határozott választ adhatnak ezeknek
a szervezeteknek: nem kérünk
természetellenes gyermeknevelési „tanácsaikból”. Viszont figyelmükbe ajánljuk a magyar
családpolitikát, amit egyre több
helyen próbálnak követni. Zárjuk le ezt a vitát április harmadikán csattanós válasszal, adjunk igen erős felhatalmazást a
magyar kormánynak, hogy a
népakaratot kellő erővel tudják
képviselni Brüsszelben és az
álcivil szervezetekkel szemben.
Ekler Elemér
(Vége)
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Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel
Nagy Bálint, Zala megye 2es számú választókerületének
képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP)
körzetéhez tartozó 100 (!) település túlnyomó része falu. Az
elmúlt időszakban jelentős fejlődés történt ezeken a településeken is. Annak ellenére,
hogy meg kellett küzdeni a
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormány súlyos örökségével.
– Mennyire nehezítette meg
a Gyurcsány-korszak az itt élők
mindennapjait?
– 2010 előtt jelentős munkanélküliség volt a térségben.
Az intézményi infrastruktúra
siralmas állapotot mutatott, különösen a falvakban. Iskolabezárásokról és – összevonásokról szóltak a viták, a Keszthelyi Kórházat is leépítették.

Válságos helyzetben voltak az
üzemek Pacsán, Pölöskén, Keszthelyen, és közel volt a bezárásuk, ami rengeteg család megélhetését veszélyeztette volna.
Sokan elköltöztek, a falvak elöregedtek és az ingatlanok értéküket vesztették.
– Hogyan sikerült változtatni a helyzeten a 2010-es kormányváltást követően? Milyen
eredményeket tudna említeni az
elmúlt évekből?
– Hosszú évtizedek után
2010-ben végre elindultak a
várva várt útfejlesztések. Megújult a 76-os út, elkerülő utak
épültek Keszthely és Hévíz
mellett. Felújításra kerültek az
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, közösségi épületek.
Időseket segítő szolgáltatások

Ünnepség Hottón
Az önkormányzat szervezésében került sor az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
174. évfordulójának megünneplésére Hottón.
Halász István alpolgármester köszöntője után Hartmann
Lászlóné szavalta el Petőfi
Sándor Föltámadott a tenger
című versét.

Ünnepi beszédet Halász
István mondott, aki az ünnep
örök érvényű üzenetét emelte
ki. Az alpolgármester gondolatai után Molnár Béláné szavalatát hallgathatták meg az
ünneplők, akik aztán közösen
elénekelték a Kossuth-nótát.
A megemlékezés koszorúzással zárult.

Nagy Bálint eszmecseréje a hahótiakkal.

indultak, és ma már alig van
üres ház a falvakban. Ez
visszaadta az emberek vidéki
életbe vetett hitét. A turizmus
számunkra az egyik legnagyobb munkaadó ágazat, ezért
számos turisztikai célú beruházást kezdeményeztünk a környéken. Sok kerékpárút épült,
fejlesztették a Zalakarosi Fürdőt, és a Keszthely és vonzáskörzete számára olyan fontos
Festetics-program közel 8 milliárdos beruházása is elindult.
Megújultak a Balaton-parti
strandok, és a közútfejlesztésekkel Zala megye könnyebben és gyorsabban megközelíthető szabadidős célponttá vált.
– Milyen tervek megvalósítását tűzte ki célul egy sikeres
választási szereplés esetén?
– A megyei települések
közti úthálózat további fejlesz-

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

www.titzala.hu

Koszorúzás után…

tését, különösen az M76-os
gyorsforgalmi út folytatását.
Folytatni kell a nagy lendülettel
elindult Magyar Falu Programot, hogy egy-két éven belül
teljessé váljon a falusi és kisvárosi intézményhálózat felújítása. A sármelléki repülőtér infrastrukturális fejlesztését is
szükséges lenne elkezdeni éppúgy, mint a keszthelyi Balatonpart mértéktartó, de látványos
fejlesztését, négy évszakossá
alakítását. Keszthelyen fontos a
jó gimnáziumi képzés mellett a
szakképzés erősítése, valamint
a helyi felsőoktatás jövőjének
biztosítása.
– Most, amikor beszélgetünk, háború van a szomszédunkban. Márki-Zay Péter, az
ellenzék miniszterelnök-jelöltjével az élen a koalíció politikusai eléggé harciasak…
(Folytatás a 12. oldalon)

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Átadták a felújított Egészségházat Nagylengyelben
Március 18-án átadták Nagylengyelben a felújított Egészségházat.
Scheiber Ildikó polgármester az átadási ünnepségen kiemelte, hogy a felújítás alatt
sem szünetelt az ellátás, ami
négy települést – Nagylengyel,
Ormándlak, Petrikeresztúr, Gombosszeg – érint.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője elmondta,
hogy a kormány jelentős támogatással járul hozzá a háziorvosok körülményeinek javításához. Többek között ezt szolgálja a Magyar Falu Program is.
A háziorvosi rendelőnek és
a védőnői szolgálatnak helyet
adó épület 1954-ben épült. Bár
azóta több kisebb-nagyobb fel-

újításon és bővítésen is átesett,
időszerűvé vált egy teljeskörű felújítás. A TOP 4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című
pályázat keretében 32.836.291 Ft
támogatást nyert az önkormányzat.
A beruházás azzal a céllal
valósult meg, hogy a községben az egészségügyi ellátás
minél korszerűbb környezetben
legyen elérhető. Az energetikai
pályázat keretében lehetőség
volt a nyílászárók és a tető
cseréjére, a falak szigetelésére,
valamint az áram kiváltására
szolgáló napelemek telepítésére. Az épület alsó szintjét
akadálymentessé alakították, továbbá orvosi eszközök vásárlása történt.

Balról Horváth Norbert Ormándlak, Scheiber Ildikó Nagylengyel, Borvári Lili Petrikeresztúr polgármestere, Vigh László és
Kovács József plébános a megújult Egészségház előtt.

Lickóvadamosi fejlesztések
Dr. Szalay Tamás háziorvos Vigh Lászlóval és Kovács Józseffel
beszélget a korszerűsített rendelőben.

Süssünk, süssünk valamit!

Az új falubusz átadásán.

Közel 200 lelket számlál
Lickóvadamos, amely falubuszszal gyarapodott az elmúlt napokban. A 9 személyes járművet a Magyar Falu Program
keretében elnyert 13 millió
forintos támogatással sikerült
beszerezni.
Mint azt Csécs István polgármester elmondta, így már
falugondnoki szolgálat is működik a településen. Az új
busszal az óvodásokat és az
iskolásokat viszik Gellénházára, de az idősek orvosi ellátását is segíti majd a rendelőbe

szállítással. A tervek között szerepel, hogy a szociális étkeztetés is a feladatok között lesz.
A falubusz beszerzésen kívül – másfél millió forint értékben – a zöldterületek karbantartásához szükséges eszközöket
is beszereztek sikeres pályázat
révén.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője az átadáson kiemelte, hogy a Magyar Falu Program 2022-ben
már 270 milliárd forintos támogatást nyújtott a kistelepüléseknek.

A nagy sikerre való tekintettel, 2022 tavaszán is megszervezték a „Süssünk, süssünk
valamit!” kovászos kenyér és
kalácskészítő workshopot a
Petrikeresztúri Kultúrházban. A
12 fős lelkes csapat a kovászkészítés fortélyait, a kenyérsütés alapjait sajátította el Dénes
Barbara vezetésével.
A gyakorlati oktatás során a
résztvevők megtanultak dagasztani, kenyeret formázni is. A prog-

ramon többféle kovászos kenyeret, édes kalácsot kóstoltak, mascarpones krémet készítettek, mely
kiemeli az édes kalácsok ízét.
A húsvét előtti időszakban a
csapat kovászos kalácsot készít
majd a workshop következő
foglalkozásán, a foglalkozásra
már nem lehet jelentkezni, de
sütni szerető, érdeklődőket az
önkormányzat Facebook oldalán továbbra is várja a későbbi
tanfolyamokra.

Nagy az érdeklődés a foglalkozás iránt.
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Zalaegerszeg és Zala napjainkban történelmet ír

Fotó: MTI/Varga György
Kostyál László múzeumigazgató, Balaicz Zoltán, Vigh László
és Gulyás Gergely (b-j) megtekinti Kisfaludi Strobl Zsigmond
Végvári harcok című alkotását a szobrászművész állandó tárlatán.

Zala és Zalaegerszeg napjainkban történelmet ír, nemcsak a múltat őrzi, de a jövő alakításáról is gondoskodik – jelentette ki
Gulyás Gergely március 20-án a megyeszékhelyen.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Göcseji Múzeum közel
kétmilliárd forintos felújításának műszaki átadása kapcsán azt mondta:
bő egy évtizede mindenki számára szembeötlő, „milyen kiválóan sikerült kihasználni a városban az időt és a lehetőségeket”.
A politikus sorolta, hogy megújult a kórház, több száz hektárral
bővült az északi ipari park, a turizmus növekedésével nemrég
négycsillagos szálloda nyílt, továbbá belső tehermentesítő út épült.
Elkészült a Mindszenty iskola torna- és vívócsarnoka, ami a vívósport új dunántúli központja, és ehhez mérhető lesz a nyáron átadandó
új uszoda is.
A közeljövőre tekintő tervek „már túlmutatnak Zalaegerszegen, és az
egész ország erősödéséhez járulnak hozzá” – fogalmazott Gulyás Gergely.
Hamarosan befejeződik a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya
építése, 2023-ra a Rheinmetall harcjárműgyárának kivitelezése. Ez
utóbbi kapcsán megjegyezte: „sosem gondoltuk volna, hogy annyira
aktuális lesz egy ilyen gyárnak a felépítése, mint amennyire látjuk
most, hogy milyen jó döntés született”.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Göcseji Múzeum története azt mutatja: „a zalaiak számon tartották és számon tartják őseiket,
mert tudták és tudják, hogy a közös emlékezés közösségként őrzi meg
a várost”. A múzeum egy egész országrész múltját őrzi, ezeket az
emlékeket nagy áldozatok árán gyűjtötték és őrizték meg.
Hosszú idő telt el a 19. századi álomtól az 1950-es években létrehozott 50 négyzetméteres bemutatóhelyen keresztül napjainkig,
sok-sok nemzedék kutatóinak áldozatos és önfeláldozó munkájának is köszönhetően – értékelt.
„Eljött az idő, hogy ezek az egyedülálló kulturális értékek is megérkezzenek a 21. századba”. Ehhez nemcsak felújításra és energetikai
korszerűsítésre volt szükség, hanem arra, hogy 21. századi módon,
annak eszközeivel mutassa be a múzeum mindazt, amit „az előttünk
járók életéről el kell mondani és meg kell őrizni” – hangsúlyozta
Gulyás Gergely.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos (Fidesz)
szerint Zalaegerszegen egyszerre van jelen a hagyomány és az
innováció. A város történetének 800 évében még nem volt olyan
évtized, amikor olyan mértékű fejlesztés valósult meg, mint az
elmúlt tíz évben.
Hozzátette, hogy „legendás” az összefogás és az együttműködés a
város, a megye, a kormányhivatal vezetői és a miniszterek között,
ennek eredménye pedig mindenhol látható a városban.
Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) a múzeumi épület
történetét felidézve kifejtette: megépültekor, 1909-ben takarékpénztár és lakások voltak itt, majd 1950-től a városi tanácsnak
adott helyet. A tervezés és átalakítás után az ingatlan 1973-ban nyílt
meg múzeumként, ami csak 2000-ben esett át egy jelentősebb modernizáláson.
A jelenlegi korszerűsítést a Modern Városok Program keretében
végezték el, 1,3 milliárd forintot a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program, 670 milliót pedig a kormányzat biztosított
támogatásként. Az épülethez kapcsolódóan folyik 8,3 milliárd
forintos állami támogatással a Mindszentyneum építése, s a
múzeumegyüttes működtetéséhez évi 100 millió forint külön
támogatást is biztosított a kormány – sorolta a polgármester.
Jelezte továbbá, hogy a megújult Göcseji Múzeumban négy
gyűjtemény is látható lesz állandó kiállításon, Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobrászművész, Németh János keramikusművész, Fischer
György szobrászművész és Fekete György építész alkotásai.

Egy szimbolikus épület…
Szimbolikus épület a ZalaZONE Ipari Park szerkezetileg mostanra elkészült irodaháza, amely
a jelentős ütemben zajló fejlesztéseket mutatja – közölte Palkovics László március 20-án Zalaegerszegen.
Az innovációs és technológiai miniszter a ZalaZONE
irodaépületének bokrétaünnepén beszélt arról, hogy régebben azt „tanulta meg” német autóipari cégeknél, hogy
először gyártani, kutatni és
tesztelni kell, majd végül lehet
egy irodaházat is felhúzni, de
Zalaegerszegen, a járműipari
tesztpálya környezetében olyan
ütemű a fejlődés, hogy azt már

meg kell mutatni a külvilág felé is.
Külföldi példákat említve úgy
vélekedett, hogy az elmúlt négy
évben ezen a területen elindult
fejlődés lendülete azt mutatja,
itt nem kell kétszáz év ahhoz,
hogy a közelben lévő területek
is beépüljenek.
Vigh László, a térség fideszes
országgyűlési képviselője, a tesztpálya miniszteri biztosa kijelentette: a járműipar Szilícium-völgye épül a zalai megyeszékhelyen,
ahol nemcsak a polgári közlekedésnek szánt járművek tesztelésére van lehetőség, de a védelmi ipar
és a drónkutatás számára is megteremtik ennek a feltételeit.

Fotó: MTI/Varga György
Palkovics László (b) beszédet mond. Mögötte Vigh László.

Balaicz Zoltán polgármester
jelezte: a mintegy 700 négyzetméter alapterületű irodaépület 749 millió forintból épül,
és várhatóan a nyár végére készül el.
Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója

arról számolt be, hogy a 2016-ban
építeni kezdett tesztpálya mellett egy olyan innovációs ökoszisztéma kezd kialakulni, ahol
fejlesztőközpontok és gyárak is
épülnek, a leendő irodaház pedig
ennek a fejlesztésnek lesz a főhadiszállása. (Forrás: MTI)
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* Múltidézés Flam rajzaival Véradás Petrikeresztúron
Felfutó ingatlanpiac

– Huszonnyolc milla a vége, és akkor a hajnali fülemüle
éneket még nem is számoltam!
(2015.05.21.)

Jövőkép(?)

Petrikeresztúron hagyományosan minden évben minimum
egyszer szerveznek véradást. Az
idei évben március 11-én várták a véradókat a Petrikeresztúri Kultúrházba. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével
együttműködve, az önkormányzat
nagy erőkkel próbálta megszólítani a véradókat. Húsz fő érkezett vért adni, akik közül 17
fő segíthetett az alapos vizsgálatot követően, ami egy közel
négyszáz fős településen hatalmas eredménynek számít.

Az önkormányzat egészséges
szendvicsekkel készült a véradóknak és a kísérő programra
érkezőknek egyaránt.
Az Egészségfejlesztési Iroda testösszetétel-mérést tartott,
melyen Végvári Viktória dietetikus elemezte a kapott eredményeket.
A testanalízisen résztvevőket tájékoztatta aktuális állapotukról és életmódtanácsokat
adott az egészségjavítás, esetleges szükséges fogyás érdekében.

– Pistike, kissé régies a stílusod: „h” helyett azt írod „hogy”,
„sztem” helyett azt, hogy „szerintem”, meg ilyenek...
(2015.05.21.)

Kihalt utca

– Mióta behúzattuk a széles sávú internetet, a vénasszonyok
sem ülnek ki a kispadra, hanem a Facebookon csetelnek
egymással...
(2015.05.21.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Nem csak a kalácsokról, a szabadságról is szólt az idei fesztivál
Egy morzsa nem sok, annyi sem maradt
A márciusban, immáron ötödik alkalommal megrendezett
Tófeji Kalácsfesztivál az első
olyan rendezvény volt, mely
végre minden korlátozó intézkedést mellőzhetett. Ez a program,
minden sikere mellett, ünnepi alkalom is volt egy – remélhetőleg – új korszak kezdetén.
Kora délutántól érkeztek a házi kalácsok a helyi közösségi
házba, amit aztán a szervezők
gondosan tálaltak, majd számoztak és szépen sorban egy több
méter hosszú asztalt foglaltak el.
A több mint százötven vendéget Horváth Zoltán, Tófej Község polgármestere köszöntötte,
hangsúlyozva az örömteli tényt,
miszerint a járvány kitörése óta
első ízben találkozhatnak kötöttségek nélkül. Megragadta továbbá az alkalmat, hogy ezúton is
köszöntse a helyi hölgyeket,
nőnap alkalmából.

Mialatt a szakmai zsűri, nevesítve Menyhárt László és
Szabó Attila a kalácsokat kóstolta és értékelte, a színpadot
helyi-, és vendégfellépők ostromolták. Így gyakorlatilag teljes
teltház előtt a helyi Örökmozgó
Gyerekek, a Tófeji Örök Tinik,
a Csonkahegyháti Retro Tánckar és zárásul Csocsesz produkciója szórakoztatta az érdeklődőket.
A szórakoztató műsorfolyamot két örömteli apropóból szakították félbe. Egyik ilyen volt
Tóth Gábor, a helyi sportkör
elnökének nőnapi köszöntője.
Gábor szívhezszóló gondolatokkal készült a hölgyeknek, melyből kitűnt, ő is három hölgyhöz
siet haza mindennap. A nemrég
hátrahagyott nőnap apropóján a
szervezők egy-egy szál virággal
is kedveskedtek a hölgy vendégeknek.

Immár ötödik alkalommal rendezték meg a kalácsfesztivált.

A másik fontos momentum
már az eredményhirdetés volt. A
szervezők emléklappal, csokoládéval díjazták mind a negyven kalács készítőjét. Ezen felül a szakmai zsűri díjazta a legkakaósabb,
a legpudingosabb, a legmagasabb,
a legsósabb, legérdekesebb, legédesebb valamint a legízletesebb
töltelékkel készült kalácsot, illetve az első három legjobbnak ítélt
süteményt. Az abszolút győztes

végül Léránt Attiláné kalácskölteménye lett a bírák értékelése
alapján, akiktől megtudtuk, az
ízen és állagon kívül az esztétikumot is értékelték.
A végső, kevésbé hivatalos
de annál beszédesebb értékelést
végül a közönség hozta meg,
hiszen az érkezett kalácsokból
egy morzsa nem sok, annyi
sem maradt a program végére.
Gellén Szilárd

um

ik

ar

ng

Hu

• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel
(Folytatás a 2. oldalról)
– Inkább rendkívül felelőtlenek! Sok minden sújtotta hazánkat az elmúlt években: vörösiszap-katasztrófa, dunai árvíz, migráns-invázió, aszály,
covid-járvány, s most itt a háború. A Gyurcsány Ferenc és
Márki-Zay Péter vezette ellenzék a legalapvetőbb dolgokkal
sincs, vagy nem akar tisztában
lenni. Hazánk, mint szomszédos ország számára a legfontosabb a béke, vagyis a háború
befejezése tárgyalásos alapon.
Beláthatatlan következményekkel járna, ha katonákat, vagy
fegyvereket küldenénk a háborús országba. Választás után,
higgadtabb körülmények után
erre talán Márki-Zay Péterék is
rájönnek. Számunkra a béke és
a biztonság a fontos.
– Maradjunk országos témánál! Meglehetősen kevés szó

esett eddig a választási kampányban az ügyfélbarát közigazgatás kialakításáról. Még az ellenzék sem talált rajta fogást…
– A kormány egy évtizede
megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali
ügyintézést. A kormányablakok
működése forradalmi változást
hozott, s ez pártszimpátiától
függetlenül mindenkinek az
érdekét szolgálja.
– Április harmadikán nem
csak országgyűlési választás
lesz, hanem népszavazás is…
– Mi úgy gondoljuk, hogy
kiskorú gyermekeink szexuális
felvilágosítása a szülők joga.
Van ennek egy természetes hagyománya Magyarországon. A
természetet persze meg lehet
erőszakolni ideig-óráig. Április
harmadikán elérkezik az az idő,
amikor a magyar emberek ha-

Nagy Bálint Söjtörre is ellátogatott.

tározott választ adhatnak a
minket támadó szervezeteknek:
nem kérünk természetellenes
gyermeknevelési „tanácsaikból”. Adjunk április harmadikán határozott válasszal erős

felhatalmazást a kormánynak,
hogy a magyar emberek véleményét kellő erővel tudják
képviselni Brüsszelben és az
álcivil szervezetekkel szemben.
Ekler Elemér

Baba-mama öböl Petrikeresztúron
Mit is jelent az,
hogy baba-mama
öböl? Erről kérdeztük Borvári Lilit,
Petrikeresztúr polgármesterét.
A baba-mama
öböl igazából egy
kis nyugalmas kuckó, ahol az anyuka
elvonulhat kis időre
a babájával, lehetősége van megszoptatni, tisztába tenni
vagy csak egy kicsit
megnyugtatni a védett paraván mögött
a babát. Petrikeresztúron a faluházban, a könyvtárhelyiségben került kialakításra a baba- A program a családbarát szemléletmódot
mama öböl, mely népszerűsíti.
2022. március 17-én került át- Valós családi szükségletekre
reagáló projekt” keretében. A
adásra.
– Hogy sikerült kialakítani program célja a családbarát
a faluházban található baba- szemléletmód népszerűsítése
volt és annak elmélyítése egy
mama öblöt?
– A Zala Megyei Család, olyan családbarát szolgáltatás
Esélyteremtő és Önkéntes Ház- megteremtésével, mely lehetőhoz nyújtottunk be pályázatot, séget ad a kisgyermekek elláa „Nyiss a családok felé! – tására. Így megnyújtva az ott-

hontól távol tölthető időt, ami
nagy segítség hivatalos ügyintézések során, vagy egyéb
programokon való részvétel
kapcsán az édesanyáknak.
– Korábban is tett már az
önkormányzat családbarát lépéseket?
– Igen, a képviselő-testület
és a helyi civil szervezetek közös célja, hogy Petrikeresztúr
családbarát minősítést szerezzen. Ezért számos intézkedést
tettünk és teszünk folyamatosan. Az újszülötteket hivatalosan is petrikeresztúri polgárrá
fogadjuk, melyről bekeretezett

tanúsítványt kapnak és 60 000
forint támogatást, továbbá egy
nagyobb értékű ajándékcsomagot. Az óvodás és iskolás korú
gyerekeknek rendszeresen programokat szervezünk, nyáron
táborokba várjuk őket. A családokat iskolakezdési támogatással, közösségi programokkal
segítjük minden évszakban.
Jelenleg is játszótérfejlesztés
zajlik a településen, hogy minél több és színvonalasabb
közösségi színtér álljon a
családok rendelkezésére a kulturált szabadidőstevékenységek eltöltésére.

