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„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka
választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.
Az országgyűlési választással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107
652 voks. Minden eddiginél
magasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok száma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a Fidesz-KDNP az
országgyűlési választáson: sorrendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzelmet (136 képviselői hely a 199ből).
Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mindhárom választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje végzett az első helyen, s szerzett
mandátumot.
A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

mény lapzárta után vált ismertté.
A zalai választási eredmények:
Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.
Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerület: Vigh László 57,88 %, 2. sz.

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

www.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg az élen Tarolt a Fidesz-KDNP
A megyei jogú városokban a
Fidesz-KDNP listára leadott szavazatok alapján kialakult sorrendet április 6-án közöltük honlapunkon. Ezen az országos listán
Zalaegerszeg áll az élen, megelőzve Sopront és Szombathelyt.
Most nézzük, hogy Zala
megye további nyolc váro-

sában (Zalaegerszegen és
Nagykanizsán kívül) milyen
volt a Fidesz-KDNP-listára leadott szavazatok százalékos
aránya!
Mint látható, valamennyi
városban 50 százalék felett volt
a kormánypártok listájára leadott szavazatok aránya.

Zalaegerszegen tart a Fidesz-KDNP fölénye.

A 25 megyei jogú város
(már Baja és Esztergom is
bekerült a körbe) közül Zalaegerszegen szavaztak a legtöbben a Fidesz-KDNP listára
április harmadikán.
A második és a harmadik
helyen is nyugat-magyaror-

szági város, Sopron és Szombathely áll.
Zala megye másik megyei
jogú városa, Nagykanizsa is a
mezőny első felében szerepel.
A kék sávban szereplő városokban ellenzéki többség alakult ki.

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító egy helyen,
teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
übiztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

A 25 megyei jogú város listája.

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

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tegyünk Együtt Kehidakustányért!
Immáron egy éve, hogy
megfogalmazódott
bennünk,
hogy mi, a településen élő
családok szeretnénk többet
tenni Kehidakustányért. Vannak olyanok akiknek szülőfaluja, és vannak olyanok, akik
később választották ezt a kis
falut otthonuknak. Ám a cél
közös volt, egy élhetőbb település. A találkozók alkalmával
számos célt határoztunk meg közösen, mint például közösségépítés, településszépítés, környezetvédelem, életminőség javítása,

gyermekbarát település, illetve
helyi identitás erősítése. Így az
önkormányzat munkáját segítve
az itt élő lakosokkal önkéntes
alapon együtt tegyünk a faluért.
Az elmúlt időben jó pár
szezonális dekorációt készítettünk saját kezűleg a falu több
pontjára, hogy az itt élőknek,
illetve az ide érkező vendégeknek kedveskedjünk. Ez most
sem volt másképp, gondosan
megtervezve, hideggel és a
széllel megküzdve, április elején kihelyezésre került az idei

Petőfi Emléktúra Batykon
Petőfi Sándor születésének
200. évfordulója alkalmából
2022-es és 2023-as esztendőt
Petőfi-emlékévvé nyilvánította
az országgyűlés. Ezen apropóból Batyk Község Önkormányzata és az Aktív Batyk
Egyesület közösen megszervezte a Petőfi Emléktúrát.
A túrára 6 csapat jelentkezett, akiknek egy 5 kilométeres

távon 6 állomáson ügyességi,
zenés, március 15.-vel és Petőfi
Sándor költészetével kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk.
A túra teljesítése után ünnepélyes keretek között koszorúzásra került sor a templomkertben. Az eredményhirdetésen a legjobb három csapat
értékes ajándékutalványt nyert.

húsvéti dekoráció, ami igazi
összefogással készült most is.
Mindenki kivette belőle gondosan a részét, együtt festettünk,
díszítettünk, majd rögzítettük a
termálfürdő nyári bejáratánál
lévő fotó installációnál.
A Tegyünk Együtt Kehidakustányért baráti körrel a múlt
évben a falu szépítésen kívül
szerveztünk kézműves foglalkozást, illetve szemétszedést is,
hogy megtisztítsuk a környezetünket a sok hulladéktól, mivel
fontosnak tartjuk a környezetünk
védelmét. A szemétszedés az

idei évben sem marad el, április
14-én délután 14 órakor újból
szeretnénk a falut megtisztítani.
Az összejöveteleken természetesen nem maradtak távol a
legkisebbek sem, hogy szüleik
jó példája követendő legyen
számukra a későbbiekben.
A továbbiakban több nemes
célt is kitűztünk magunk elé,
amiről folyamatosan majd hírt
adunk. Hiszünk abban, hogy
társadalmi összefogással sok
mindent el lehet érni!
Mert jót tenni, jó!
Sándorné Kovács Nikolett

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Türjei kiállítás
A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:

Március 26-án „Akikre büszkék vagyunk” címmel nyílt kiállítás a türjei kultúrházban – tájékoztatta lapunkat Scheibelhoffer Miklósné, az „Ügyes kezek,
makacs fejek” Egyesület elnöke.
A kiállításon türjei, illetve
Türjéről elszármazó alkotók

munkái szerepeltek: Lengyel
Balázs, Gömbös Dániel fotók,
Lengyel Jánosné népviselet,
Kolenák Ibolya népi iparművész.
Terveik szerint további kiállítás-sorozatban szeretnék bemutatni a község alkotó kedvű
tagjait.

Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

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

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.
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Kutatási projektek aláírása Zalaegerszegen
A nemzetközi elemzések
azt mutatják, hogy Magyarország zöld ország, a 2050-es
európai
karbonsemlegességi
célok elérésében jelenleg a 13.
helyen áll – közölte Palkovics
László április 7-én Zalaegerszegen, alternatív üzemanyagok
fejlesztésével és a szén-dioxid
megkötésének módjaival foglalkozó projektek indítása
kapcsán.
Az innovációs és technológiai miniszter a győri és a
szegedi egyetem, valamint az
Audi Hungaria két kutatási
projektjének aláírása alkalmából kifejtette: néhány éve még
a tisztán elektromos meghaj-

tásban látták a szakemberek a
mobilitás jövőjét, de mára árnyaltabb lett ez a kép. Valamit
tenni kell a meglévő járművek
környezetbarátabbá tétele érdekében is, illetve vizsgálni kell a
hidrogén üzemanyagként és
energiatárolóként való alkalmazásának lehetőségeit – mondta.
A miniszter jelezte: a két
éve meghirdetett klíma- és
akcióvédelmi kormányzati terv
egyik fő eleme a közlekedés
zöldítése. Az elmúlt időszakban több mint 15 ezer elektromos meghajtású jármű beszerzését támogatták pályázati
formában, illetve alig egy év
alatt 28 ezerről 43 ezerre nőtt

Drónkutató központot alakítanak
ki Zalaegerszegen
Drónkutatási és -fejlesztési
központot alakítanak ki Zalaegerszegen 20 milliárd forintos
beruházással, mintegy 200 munkahelyet teremtve – közölte a
város polgármestere április 7én sajtótájékoztatóján.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP) a városi közgyűlés
napirendjéről szóló tájékoztatóján azt mondta, Magyarország
a drónok alkalmazása, kutatása
és fejlesztése területén vezető
szerepet kíván kivívni. A város
jelentős
gazdaságfejlesztési
programjához kapcsolódva alakítják ki Zalaegerszegen a
Dronemotive drónkutatási és fejlesztési kompetenciaközpontot, valamint a Közép-Európai
Kutatóbázis, Veszélyhelyzeti
Reagálási Egység és Támogató
Központot.
Andráshida és Hatháza városrészek mellett helyezkedik
el az a 110 hektáros terület,
ahol jelenleg is működik egy
nem nyilvános repülőtér, ez

lesz a helyszíne az összesen
csaknem 20 milliárd forintból
megvalósuló beruházásnak.
A központ polgári és állami
pilóta nélküli légijárművek és
csatlakozó rendszereik kutatásfejlesztését, minősítését, tesztelését végzi majd, de képzési
feladatokat is ellát. Ezzel újabb
jelentős eleme lesz a zalai megyeszékhelyen zajló kutatásoknak, fejlesztéseknek, innovációs beruházásoknak – tette hozzá a polgármester.
Balaicz Zoltán elmondta azt
is, hogy a beruházás biztosítja
majd, hogy a repülőtér területén belföldi kisgépeket és helikoptereket tudjanak fogadni,
ugyanakkor megmaradhat az
eddigi légisport-tevékenység és
továbbra is szervezhetnek repülőnapokat. Ezek mellett lehetőség nyílhat egy különleges,
mentéshez és veszélyhelyzeti
reagáláshoz kapcsolódó projekt
megvalósítására is – tette hozzá
a polgármester. (Forrás: MTI)

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán újabb fontos bejelentést tett.

Alfons Dintner, Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria Zrt. járműhajtásokért felelős igazgatósági tagja, Palkovics László,
Knáb Erzsébet és Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke (b-j) aláírja a programindító nyilatkozatokat az alternatív
üzemanyagok fejlesztésével és a szén-dioxid megkötésének
módjaival foglalkozó kutatási projektek programindító rendezvényén a zalaegerszegi ZalaZone Járműipari Tesztpálya fogadóépületében 2022. április 7-én.

Fotók: MTI/Varga György
Palkovics László beszédet mond a kutatási projektek programindító rendezvényén.

a zöldrendszámos járművek
száma.
A megújuló energia felhasználási aránya jelenleg 11 százalékos a közlekedésben, ezt az
arányt 2030-ra 14 százalékra kell
növelni – jelezte a miniszter.
Az Audi és a két egyetem
részvételével, valamint számos
más partner közreműködésével
induló két projekt célja az alternatív és szintetikus üzemanyagok előállításának és értékelésének kutatása, valamint a
hidrogén energiaforrásként történő alkalmazása, továbbá a levegőből kinyert szén-dioxid
megkötésének lehetősége, például kísérleti növényházakban ismertette Palkovics László.
Alfons Dintner, az Audi
Hungaria Zrt. igazgatóságának
elnöke egyebek mellett arról
beszélt, hogy a fennállásának
30. évfordulóját jövőre ünneplő
győri gyár működésének középpontjában alapítása óta az
innovációs képesség fejlesztése
áll. A ma már 12 ezer munkatársat és további 50 ezer embert beszállítóként foglalkoztató üzemben nemcsak termelés
folyik, de egyre újabb termékek
és szolgáltatások is készülnek,
mégpedig növekvő mértékben
magyar szellemi termékként.
Hozzátette: a cégcsoport legna-

gyobb motorgyára működik
Győrben, ahol a jövő hajtásrendszereivel is foglalkoznak
2018 óta például több mint 300
ezer elektromos motor készítettek. Arra készülnek, hogy a
következő generációs elektromotorokat a cégcsoport más
márkájú járműveibe is beépítik.
A cégvezető kifejtette: az a
törekvésük, hogy minél inkább
független és minél zöldebb
energiaforrásokat használjanak,
már a gyártás folyamatában is.
A most induló projektekkel pedig arra keresik a megoldást,
hogy a világ meglévő járműparkját miként lehet alternatív,
szintetikus üzemanyagokkal környezetbarátabbá tenni, az a cél,
hogy az évtized végéig alternatív üzemanyagokkal tisztán lehessen üzemeltetni az utakon
futó járműveket.
Knáb Erzsébet, a Széchenyi
István Egyetemért Alapítvány
kuratóriumi elnöke a projektindító kapcsán azt mondta: a jövő
üzemanyagán dolgoznak közösen egyetemi és vállalati partnereikkel. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is
megerősítette: az alternatív hajtóanyagok és az e-üzemanyag
előállítása a projektjeik célja.
(Forrás: MTI)
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Tekenye is segít
A tavasz közeledtével a közterületen egyik legfontosabb teendő a növények, fák ápolása,
ültetése. Szerencsésnek mondhatják magukat a tekenyeiek, ismét lakossági felajánlást fogadhattak: Karáth-Szabó Andrea részéről 60 ezer forint értékben 5
db kislevelű hársfa érkezett, amit
a temető keleti felső részén lévő partos szakaszra ültettek el.
Ide került 17 tuja, ami a kerítésépítésnél nem jó helyen volt.
Köszönet jár Egyed Csabáné munkájáért, ami a húsvéti
hangulat üde színfoltja lett a falu központjában.
A tekenyeiek is együtt élnek
azzal a terhelt környezettel, amit
a szomszédos ország lakosainak el kell szenvedniük. A környező településekre érkező menekülteket a tőlük telhető módon
segítik. A jelentős lakossági pénzadomány lehetővé tette, hogy a
tartós élelmiszereken, konzerve-

ken kívül friss ételhez való zöldségfélékkel, hússal lássák el a
Kisgörbőn és Pethőhelyén menedéket talált embereket. A csomagok összeállítását Farkas Gyuláné, a karitász csoport vezetője koordinálta.
A tekenyei Szent Anna Karitász csoport tagjai ezen kívül felkeresték a Kisvásárhelyen élőket, ahol a szintén tartós élelmiszert és ruhaneműt adtak át. A
Veszprém Főegyházmegyei Karitásztól kapott javak ismét megfelelő helyre kerültek. Az adományok fogadtatása minden esetben bensőséges hangulatban, barátságos környezetben történt.
A nyugalomért, biztonságért a köszönet, a viszonzás módját keresik, amit nem mindig lehet csak
szavakkal kifejezni. Ezért meghívták a segítőket, támogatókat Kisgörbőre, ahol az Ukrajnából érkezők szeretnék az általuk készített étellel vendégül látni őket.

Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?
Nem a
Marton.Dentalnál!
Azonnali implantációt és
ideiglenes pótlást biztosítunk
már az első kezelési napon,
hogy Ön mosolyogva
távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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7

Szentgrót és Vidéke

„Legyetek Gyurcsányok!”
Április 9-én a választási
eredményeket értékelve politikai tanácskozást tartott Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus
Koalíció elnöke. Kihangsúlyozta: amíg van esély megfordítani
a történelem kerekét, addig
küzdeni kell.
Furcsa ezt hallani egy volt
KISZ-vezértől, MSZP-főnöktől, hiszen a marxista tanszékeken, a „foxi-maxi” egyetemeken azt tanították, hogy a történelem kerekét nem lehet
visszaforgatni. Gyurcsány számára úgy látszik ez sem jelenthet problémát. Még a négyszeri kétharmados pofon ellenére sem.
Hogy ez ötödször ne ismétlődjön meg, küzdeni kell. Ám
ehhez egyedül kevés. Mint
mondta a politikai ülésen,
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ehhez sok Gyurcsány kell!
Merjenek párttársai Gyurcsányok lenni.
Sok-sok Gyurcsányra van
tehát szükség. Hogyan oldható
ez meg? Szerencséjükre a nemzetközi munkásmozgalom erre
is ad receptet. Sztálinnak, a
baloldal nagy tanítómesterének
tulajdonítják a mondást: „Különös emberek vagyunk mi,
kommunisták. Különös anyagból vagyunk gyúrva.”
A feladat adott. Sok Gyurcsányt kell gyúrni. Márcsak a
recept kérdéses, bár a minta
tanulmányozása után ennek
összeállítása gyerekjáték lesz.
Vegyünk egy nem túlságosan kedvező körülmények között nevelkedő, de rendkívül
becsvágyó, ám nem túl szerény
fiatalembert.

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

Fotó: Mandiner.hu
A megoldás egyszerű: még több Gyurcsány kell…

Ő az „alapanyag”, hozzá
kell „gyúrni” néhány további
személyiségjegyet.
Lehetőleg sodorja a sors a
baloldali ifjúsági szervezetek
közelébe, ahol kapjon részletes
tájékoztatást arról, hogyan történt az egykori KISZ-vagyon
lenyúlása. Az se riassza el, ha
ez a kincsesbánya már bezárult.
Mire való a háztűznéző? A leendő feleség kedves édesanyja
legyen befolyásos személy, aki
kellő hátszéllel elindíthatja a
kikötőből a vállalkozók igencsak viharos tengerén. Amikor
már mindezt összegyúrták a
leendő Gyurcsánnyal, körül kell
nézni a politikai halpiacon. Ha
kellően ügyes, rövidesen megpuccsolhatja főnökét, jótevőjét.

Majd elfelejtettem: az alanyok kiválasztásánál kötelezni
kell a leendő Gyurcsányokat,
hogy aktív pályafutásuk során
egyszer el kell menniük Balatonőszödre, ahol szenvedélyes, önmarcangoló stílusban
be kell valami addigi hazugságaikat a zárt ülésen. Ne
zavarja az őket, hogy az ott
elhangzottakat majd kiszivárogtatják.
S arra is fel kell készíteni
őket – pontosabban hozzágyúrni a majdnem kész Gyurcsányszemélyiségükhöz –, hogy elérkezhet majd a bukás. Mert
lehet, hogy a sors nekik is
kioszt majd néhány kétharmados bukást…
Ekler Elemér

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
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Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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• 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

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
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