Szentgrót és Vidéke
kö zéleti
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Szüreti mulatság Türjén
Szeptember 23-án a déli harangszó után beöltözött helyiek
és feldíszített jármûvek lepték
el Türje utcáit a szüreti felvonulás alkalmával, melyen Gyergyóalfalva testvértelepülés lakosai is képviseltették magukat.

VII. évfolyam 2017. szeptember

A kocsisor élén utazott
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ Nagy Ferenc polgármester, a kisbíró, Takács Lászlóné jegyzõ, Köllisné Bubernik Andrea alpolgármester,
(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Pacsi Krisztián
Elindul a menet…
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
ZALASZENTGRÓT,

Ildikó Optika és
Gyógyászati Segédeszközök

DISZNÓTOROS AKCIÓ!

Ajánlata

KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA!

BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!
-----------------------------------------Füstölt Kolozsvári. 1699 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
Sertés fehércsont............5 Ft/kg Főtt csécsi szalonna vcs...1249 Ft/kg
Sertés láb hátsó..........299 Ft/kg -----------------------------------------Sertés máj....................299 Ft/kg Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Sertés csülök hátsó....909 Ft/kg Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Tarja csontos...............1079 Ft/kg Csirke egészben...... 599 Ft/kg
Karaj csont nélkül......1299 Ft/kg Csirke comb.............599 Ft/kg

Multifokális lencsék 40% engedménnyel!

Batthyány út 3. (Fõ úton) • Tel.: 30/549-3527

Virsli műbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Cserkészkolbász..... 899 Ft/kg
Kenőmájas............... 899 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Nyári Turista...........1499 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
Körmendi Csípős...2139 Ft/kg
Körmendi Csemege.2139 Ft/kg

EXTRATOP ÁR
Véres-Májas hurka......699 Ft/kg
Lecsókolbász..............699 Ft/kg
Sajtos Párizsi..............949 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs..999 Ft/kg
Sajtos virsli..................999 Ft/kg
Tepertő krém
250 g/dob.399 Ft/db 1596 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt kenyérszalonna..799 Ft/kg

Érvényes: 2017. október 02 - október 15-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Egyfókuszú lencsék 1.5 + 6-2-ig FÉLÁRON
Beltéri, sport- és vezetéshez kifejlesztett lencsék
Cooper Vision kontaktlencsék diákigazolványra
20% kedvezménnyel kaphatók
00
Látásellenőrzés minden csütörtökön 14 órától
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon.
Gyógyászati segédeszközök kiszolgálása VÉNY-re is!
Vérnyomásmérők, vércukormérők,
otthonápolási kellékek, TENA termékek stb.
Egészségpénztári kártya elfogadóhely!
Vasárosné Kovács Ildikó
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 19.
06-83/361-544
06-30/9936-967

Garázskapu szerelő munkatársakat keresünk,
azonnali belépéssel • 06 30 249 90 92
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Ahol kétszer ballaghat a diák…
Új tanév, új igazgatóval Szentgróton
Új igazgatóval kezdõdött a
tanév a Zalaszentgróti Deák
Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A váratlanul
elhunyt Beke László után Dufkáné Vincze Mária irányítja az
intézményt, aki 1990-ben kezdte pedagógusi pályafutását egy
érdi
kertvárosi
iskolában
orosz-történelem szakos tanárként. 1998-ban sikeresen pályázott a Mihályfai Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói

Dufkáné Vincze Mária

A kilencedik osztályosok köszöntése.
állására, ahol 10 évig – az intézmény vezetése mellett – fejlesztõpedagógusként tevékenykedett és történelmet tanított.
2008-ban újabb sikeres pályázat következett: az Általános
Mûvelõdési Központ Sármellék intézményvezetõje lett,
„magyarán” ÁMK igazgató.
2006-tõl számos sikeres pályázat elkészítése fûzõdik nevéhez.
– Igazgatói pályafutásom
elindításában sokat segített
1998-ban Beke László – idézi
fel a zalaszentgróti kapcsolatot
Dufkáné Vincze Mária. – Igazgató úrral kezdtük el szervezni

a Németh László Iskolaszövetséget.
– A pályázatában nyilván
megfogalmazta, hogy milyen
elképzelései vannak az iskola
jövõjével kapcsolatban…
– Az intézményi hagyományok továbbvitele nagyon fontos, de természetesen a pályázatomban leírtam az elképzeléseimet.
– Komplex intézmény a
szentgróti: általános iskola,
gimnázium és alapfokú iskola. Egy kisvárosban, mint Zalaszentgrót talán a gimnázium tûnik kritikus pontnak.

– Zalában, kisvárosban ilyen
komplex intézmény nincs
több. Normál gimnázium sincs
a környéken, tehát van létjogosultsága. Aki tanulni akar, az
ugyanúgy megteheti nálunk,
mint más gimnáziumban, tanáraink felkészültsége ezt garantálja. Német és angol nyelvbõl például emelt szintû érettségire jelentkeznek a diákok.
Akad, aki rajzból teszi ugyanezt, vagy testnevelésbõl.
– Milyen a létszám megoszlása az általános iskola és
a gimnázium között?
– Összesen 425 diákunk
van, ebbõl 110-120 a gimnáziumi tanuló. Évfolyamonként
egy osztály van, de néhány
tantárgynál meg kell osztani a
létszámot a minõségi oktatás
érdekében.
– Milyen volt a kezdés?
– Nagyobb az intézmény,
mint a korábbiak voltak, tehát
a munka is több. Sokrétû, szerteágazó feladattal jár. A közel
húsz éves vezetõi tapasztalatom azért ad alapot a bizakodásra, hogy kollégáimmal együtt megoldjuk a feladatokat.
– Új célok?

– Igény van a mûvészeti
tevékenység bõvítésére. A modern tánc például nagyon népszerû. A zeneiskolában szóba
jöhet újabb hangszerek oktatása.
– Ez egy olyan iskola, ahol
kétszer ballaghat a diák…
– A tanévnyitón köszöntöttem az elsõsöket, mint a legfiatalabbakat, s köszöntöttem a
kilencedikeseket is, akik most
kezdték a gimnáziumot, de három hónappal ezelõtt, mint
végzõs nyolcadikosok, itt már
egyszer elballagtak. Aki itt végzett, az meglepõdött, aki viszont máshonnét jött a gimnáziumba, joggal elvárhatta,
hogy üdvözöljék.
– Egy iskola önmagában
nem lóg a levegõben, hanem
kapcsolatrendszere van…
– A helyi képviselõ-testület,
az önkormányzat, a szülõi közösség és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ bizalmat szavazott. Sok segítséget kapok
tõlük, akárcsak a Gazdasági
Ellátó Szervezettõl. Összefogás
nélkül az iskola eredményes
mûködése
elképzelhetetlen.
Ezt az összefogást érzem.
E.E.

Vizsgáztak a zalaszentgróti karatésok

A képen a sikeres vizsgázók és edzőjük, Komáromy József 5.
danos karatemester, a zalaszentgróti karate egyesület vezetője.
2017. augusztus 26-án az Karate Szövetség alelnöke. A
egyik legnagyobb hazai karate megmérettetésen 3 zalaszentszövetség szervezésében mes- gróti karatés is részt vett, akik
terfokuzatú (dan) vizsgára ke- közül Mittermájer Vivien és
rült sor Ajkán.
Kapocsi Bence sikeres fekete
A vizsgáztató Juhász Fe- öves vizsgát tett (1 dan),
renc 7 danos karate mester valamint Sági Dávid, aki ezen
volt, aki az SKDUN Karate a nagyon kemény vizsgán 4
szövetség vezetõje és a Magyar danos mesterfokozatot ért el.
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Az új kenyér ünnepe
Augusztus 20-a az ország
minden településén ugyanazt
jelenti. Államalapító Szent István királyunk - Magyarország
nemzeti és állami ünnepe.
Napjainkban már új kenyeret
is ünnepelünk, ennek jelképe
a nemzeti színû szalaggal átkötött kenyér.
Hagyományõrzõ szándékkal idén már második alkalommal ezen a napon kora este
gyalogosan indultak el helyi
lakosok és a településre látogató vendégek a Kehidakustányi Hagyományõrzõ Mariska udvarból a Zala folyó
mentén a településtõl délre az

erdõben található Árpád-kori
templom romjaihoz. A kb. 2
km-es séta elsõ állomásaként a
kustányi településrész központjában található útszéli keresztnél álltak meg, melyet anno a település lakói állítattak.
Idén ennek 200. évfordulója
volt, tiszteletére a község nevében Gergely János elbeszélését követõen koszorút helyeztek el és mécsest gyújtottak. Saját kemencében sült 3,5
kg-os új kenyeret vittek magukkal, amit a romtemplomnál
Lázár István polgármester
szegett meg és osztott szét az
egybegyûlteknek.

Az első állomás a kustányi településrész keresztjénél volt.

Szüreti mulatság Türjén
(Folytatás az 1. oldalról)
valamint Homonnay Zoltán,
az ELTE professzora és felesége társaságában. A szüreti
daloktól harsogó menet több
állomáson is megörvendeztette a nézelõdõket, pogácsával
és borral kínálták õket, amíg a
Szentgrót Táncegyüttes néptáncbemutatóval emelte a hangulatot. A tradíciókhoz híven a
szabadtéri színpad volt a végállomása a felvonulásnak, ahol
a kisbíró beharangozójával köszöntötték az egybegyûlteket.
Zalaszentgrótról a táncegyüttes és a Városi Fúvós Zenekar is színpadra lépett,
majd a türjei Szellõ Rózsa
hastánccsoport
bemutatóját
láthatták a vendégek.
A rendezvényt Sebõk-Bán
Gabriella mûvelõdésszervezõ
és Kusztor Eszter, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet munkatársa gyermekprogramokkal,
arcfestéssel, csillámtetoválás-

sal, kézmûves foglalkozásokkal
színesítette. A sümegi hastánccsoport után Bálint Csaba és
Birinyi Mónika, az Orfeum
Vándorszínpad tagjai nívós
mûsorát láthatták, majd a gyergyóalfalvi testvértelepülés mûsorát tekintették meg a kilátogatók. A Türjei Táncolni Szeretõk és a Hétszínvirág Énekegyüttes után a Türjei Amatõrök vidám mûsorral szerepeltek, majd az este további részében a Re-Folk zenekar húzta a talpalávalót és táncházzal
zárult a szüreti mulatság.
A falu életében nagyon fontos a hagyományõrzés, az
összetartás, hiszen így kicsit
elrugaszkodhatnak a szürke
hétköznapoktól, elszármazott
barátaikkal találkozhatnak és
egy pohár bor mellett közös
emlékeket, élményeket idézhetnek fel, tapasztalatokat adhatnak át.
Farkas Ildikó

Koncert a romtemplomnál.
A fákkal övezett csodás környezetben, ahol még a madárcsicsergés és a fák suttogása is
hallható, Szent István nevéhez
és az új kenyérhez kapcsolódó
keresztény ifjúsági énekeket
hallgattak gitáros kísérettel. Az
Egyházaskustány
plébániatemplomához kapcsolódó történelmi emlékekrõl Gellért Erzsébet mesélt. A Zala folyó
szigetén kb. a XII. században
építették, elsõ említése a 1256ból való. Arról nem is beszél-

ve, hogy a történelmi levelezések többször említik az AlsóKustány-i búcsút, ami István
nevéhez kötõdve augusztus
20-ára esett. A török portyázások során állagában leromlott templomot a XVIII. században helyreállították.
A Mariska udvarba visszasétálva nyárbúcsúztató szalonnasütéssel és kellemes beszélgetésekkel zárták az estét és
ezzel együtt az idei szezont.
Lorencsicsné Horváth Csilla
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• Kereskedelmi főzés
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ik

ar

• Bérfőzés

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!

Fotó: Gömbös Dániel
A gyergyóalfalvi együttes is fellépett.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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770 éves Zalabér, ahol a múltra alapozzák a jövõt

Zalabér a Zala folyó nagy
kanyarjában található település már az újkõkor óta lakott
hely, kelták, avarok és rómaiak
is megfordultak a területén. Az
elsõ említése 1247. szeptember 22-érõl, mint „villa Beer”
(jelentése: bérfalu) maradt
fenn. Ezen alkalomból rendezvénysorozattal ünneplik a község 770 éves fennállását. Zsuppán Józseffel, a község polgármesterével beszélgettünk a
programokról, jövõrõl, tervekrõl.
– Milyen céllal szervezték
meg a rendezvénysorozatot?
– A Zalabéri Települési Értéktár Bizottság javaslata alapján az örökségeink megõrzése
céljából
hagyományteremtõ
szándékkal jött létre az eseménysorozat Zalabér Község
elsõ írásos említésének 770.
évfordulója alkalmából. Az Értéktár Bizottság gondolta ki és

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

valósítja meg a programokat
Zalabér Község Önkormányzatának támogatásával.
– Milyen programok szerepelnek a rendezvénysorozatban?
– A rendezvénysorozatban
6 fõ program szerepel, amelyeknek a község temploma,
könyvtára és mûvelõdési háza
ad színteret. A nyitány szeptember 24-én volt megemlékezéssel és koszorúzással a
templom keleti oldalánál található emléktáblánál. A könyvtárban ünnepélyes kiállítás
nyílt, Zalabér természeti értékeibõl láthatunk ízelítõt és
visszatekintést 1997-re, ekkor
ünnepeltük a község okleveles
említésének 750. évfordulóját.
Minden héten kulturális programokat szerveztünk a zalabéri örökség megõrzése gyanánt.
Már több éve rendezünk Teaházat, szeptember 29-én népi

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

értékeink nyomán a 10 éves
Búzavirág Népdalkör nyilvános
próbáját tekinthették meg a
látogatók. Vikár József szabadidejében feltérképezte a természeti kincseinket és közvetlen környezetünk élõvilágát,
így a Teaház programjaiban az
õ kiállítása is szerepel egy
vetítéssel egybekötött elõadással. Október 13.-án a könyvtármozi keretein belül zalabéri
történeteket láthatunk a filmvásznon. A természeti adottságok kedveznek a mezõgazdaságnak, így a bortermelésnek is. A helyi szõlõk, borok,
szüreti borkorcsolyák bemutatása Vízvári Sándor és Martincsevics István borászokkal
egy borkóstolás a Tea(bor)ház
programja keretein belül történik október 20-án a Zalakanyar Vendégváró és Kézmûves
Egyesülettel közös szervezésben. A rendezvényünk október 27-én a „Zalabér 770”
kiadvány bemutatójával zárul,
a kiadványban a 2017-es a
mindennapok, épített értékeink, természeti értékeink és
a zalabéri élet is helyet kapott.
– A fõprogramok mellett
kiegészítõ programokkal is
készülnek?
– A programokat kiegészítjük alkotói versennyel, melyben a gyermekeké lesz a fõszerep, a községi iskolában tehetséggondozás is folyik, meg-

hirdetünk egy versenyt „Milyen lesz az élet 30 év múlva
Zalabérben?” címmel, ugyanis
ekkor lesz 800 éves Zalabér. A
hagyományokhoz híven idén is
átadjuk Zalabér kitüntetéseit, a
jelöltek közül a képviselõ-testület dönti el, hogy ki kapja
meg az „Év embere” és a
„Példás porta” elismerést. Terveink között szerepel egy Zalabéri Öröm és Bánat térkép
elkészítése is.
– Milyen jövõbeni terveik
vannak?
– A rendezvényt hagyományteremtõ szándékkal hoztuk létre, így az elkövetkezendõ években is számos
programot szeretnénk megvalósítani ebben az idõszakban.
Próbálunk elvonatkoztatni a
szokványos rendezvényeinktõl
és megmutatni a falu értékeit,
mindennapjait, terveit ezeken
a rendezvényeken. Próbáljuk a
jövõben is a Helyi Értékeket
felkutatni és megõrizni, valamint a lakossággal megismertetni, hiszen érték lehet minden, amit egy adott település
lakosai annak tekintenek, legyen az szellemi, kulturális
vagy hagyatékból származó
érték.
Zalabér Önkormányzata és
a Települési Értéktár Bizottság
mindenkit szeretettel vár a
meghirdetett programokra.
Farkas Ildikó

„Beüzemeltük az aszalónkat…”

Az aszalt gyümölcsök népszerûsítése a célunk a tekenyei
lakosság körében.
Ezzel terméseink tartósításának egyik módját tudtuk
megvalósítani. Reméljük, hogy
a programokon az idõsek és a
kézmûves délutánokon a gyerekek is örömmel fogyasztják
majd az egészséges aszalványokat.
Beüzemeltük az aszalónkat,
a próbafûtések eredményét

szívesen kóstolgattuk. Igaz,
hogy a szilvaszezont lekéstük,
abból már csak kevés került a
kemencébe, az almával azonban idõben vagyunk – abból
jut a tálcákra! Szép munkát
végzett a kivitelezõ csapat a
helyi közfoglalkoztatottakkal
összhangban. Bízunk benne,
hogy hosszú távon fogja szolgálni a Tekenye község lakosságát!
(s)
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Amit Zala ad a hazának…
Szeptember 23-án, szombaton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deáktermét megtöltõ ünneplõ közönséget. Mint mondta, Zala
megye fejlõdése összhangban
van az ország jól látható gazdasági növekedésével. Noha a
beruházások zöme a városokhoz köthetõ, a fejlõdés a megye minden települését kedvezõen érinti.
A közgyûlés ünnepi szónoka dr. Darák Péter, a Kúria
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai származású és a Zala Megyei Bíróságról került Budapestre)
idõrendben sorolta azokat a
zalai vagy a megyéhez kötõdõ
hírességeket, akik nem csak e
térség kiválóságai voltak, hanem nemzetközi téren is letették névjegyüket.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az elmúlt év eredményeit ismertette a hallgatósággal:
– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen történelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesztési forrás egyszerre rendelkezésre álljon, nagyon ritka
egy térség életében. De továbbra sem szabad elfelejteni a
sok-sok kis település kérését,
azaz szükség van a megye mellékút és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítására, figyelembe véve a GDP adta le-

hetõségeket. A megyék rangsorát nézve, folyamatos kihívást jelent Zalának a havi nettó
átlagkeresetek növelése. A fejlõdés, a siker, az emberek tehetségében, szorgalmában és
teljesítményében rejlik. Zala
megye sikeres, ezt az mutatja,
hogy kiemelkedõ tehetségei
vannak. Szorgalmasak az itt élõ
emberek és kiváló teljesítményre képesek. Olyan, a
megyéhez kötõdõ polgárok
lakják, akik büszkék arra, hogy
õk zalaiak – mondta többek
között.
Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Darák Péter és dr. Pál Attila
nyújtott át.
Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Fekete György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zalaegerszeg és Zala megye kultúrájának példaértékû támogatásáért kapta.
Zala Megye Közigazgatásáért díjat vehetett át Becze Ferencné, nyugalmazott igazgatási ügyintézõ, aki a pákai helyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelkedõen magas színvonalú munkát. Zala megye Egészségügyéért díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, magas fokú szakmai felkészültségért, több évtizedes kiváló sebészi munkájáért. Szociális

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.
Gondoskodásért díjat érde- ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
melt ki Gróf Ferencné lenti díjat érdemelt ki Szabadics
nyugalmazott intézményveze- Zoltán, a Szabadics Zrt. elnötõ a kisgyermekek napközbeni ke, Zala megye gazdaságának
ellátása területén 40 éven át fejlesztésében és közösségi
kifejtett kimagasló és példaér- életében több évtizede meghatékû munkájának elismeré- tározó szerepvállalásáért. (A
séül. Zalai Pedagógus díjat díjat távollétében felesége, Szanyújtottak át Csordásné Fülöp badosné Rádi Éva vette át.) Ezt
Editnek, a tevékenységéért, a a kitüntetést kapta Pikó Gábor
megyei és országos versenye- mûszaki referens, Vonyarcvasken kimagasló eredményeket hegy fejlõdését segítõ, magas
elért diákjai felkészítéséért. Za- színvonalú településmérnöki
la Megye Sportjáért díjat ka- munkájáért. A közgyûlés Zala
pott Szatmári Zsolt, nagykani- György díjat adományozott Tazsai birkózó vezetõedzõ, ki- kács-Szencz Lívia festõmûemelkedõ sportolói, edzõi és vésznek kiemelkedõ, egyedi és
sportszervezõi munkássága el- sokoldalú képzõmûvészeti munismeréseként. Ezt a díjat vette kájáért.
át Mányoki Attila hosszútávFekete György, Zala megye
úszó több mint két évtizedes újdonsült díszpolgára a kitünkiemelkedõ sportolói pályafu- tetettek nevében mondott kötásáért. Zalai Civil Társadalo- szönetet az elismerésért. Dr.
mért és Nemzetiségekért díjat Sifter Rózsa kormánymegbíkapott Konczér Katalin, a Zala zott pohárköszöntõjében gramegyei kulturális egyesületek, tulált a kitüntetetteknek.
civil szervezetek és a horvát
E.E.
nemzetiség, a horvát-magyar
(Részletesebb anyagunk
kapcsolatok érdekében vég- megtalálható:
www.zalataj
zett áldozatos tevékenységé- kiado.hu, 2017.09.25.)

Vidám szüreti felvonulás Tekenyén

Feldíszített traktorok zaja verte fel a csendet.
Lelkesen készült Tekenye mesen hallgatták végig a köapraja-nagyja a szüreti felvonu- szöntõt. Az egy évestõl a 80
lásra és még az idõjárás is évesig, minden korosztály képkegyes volt. Feldíszített trakto- viseltette magát.
A felvonulókat friss lángosrok zaja verte fel a csendet,
vidáman, dalolva járták végig sal fogadták az alkalmi segítõk.
az utcákat. Az invitálásokat A helyi gazdák ,,frissítõvel” kíelfogadva meg-megálltak, üd- nálták egymást, ezzel a további
vözölték a lakókat, akik figyel- jó hangulatot is megalapozták.

Nagy tapssal fogadtuk a
Türjei Amatõrök elõadásában
Hófehérke történetének aktualizált változatát. Köszönjük,
hogy eljöttek, szakítottak idõt
a türjei program ellenére.
Mindig szívesen hallgatjuk
Koczpek Enikõt, remek hangulattal fejezõdött be a délután. A kisbíró az összegyûlteknek még egyszer elõadta
mondandóját:
„Ide, ide mindenki, kicsi és
nagy jöjjön ki!/Hallgassátok
beszédemet, dicsérjétek az
eszemet!/A kisbíró én vagyok,
itt vagyok és ragyogok!/Jöjjön
ide, aki csinos, aki éhes, aki
boros./A falunak nagy napjára,
gyertek ki a fõ utcára!
A tavalyi bor mind elfogyott, a hordó csak úgy kotyogott/Olyan üres, mint a bendõ,
ha eljön a szûk esztendõ/Ezért
gyorsan megtöltöttük, a hegy
levét begyûjtöttük/Vörös bo-

runk mézes, tüzes, inkább fejünk legyen üres!
Van falunknak még más
terménye, sok szorgos munka
eredménye/Nem olyan sok itt
az úrfi kinek csak lábán terem
krumpli/Van itt nekünk tökünk,
babunk semminek híján nem
vagyunk!/A falunak dolgos népe felkészült a hideg télre!
De ne csak mindig munka,
munka, néha kell egy kicsi
móka/Az idén is, mint minden
nyáron, nevettünk a pogácsa
fesztiválon/És most újra együtt
vagyunk, ma este is jót mulatunk/Szálljon dalunk hét határig, ne halkuljon el hajnalig!
Öregjeink kezét fogva, sétáljunk be a templomba/Köszönjük meg a hegy levét, áldjuk a jó Isten nevét/Dicsérjük
meg adományát, áldjuk szíve
nagy jóságát!/Jöhet az õsz,
jöhet a tél, Tekenye boldog
jövõt remél!
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Hagyományõrzõ szüreti felvonulás és búcsú
Példás kisszentgróti összefogás

A Szentgrót néptánccsoport is fellépett.
A hagyományokhoz híven
szeptember utolsó hétvégéjén
rendezték meg a kisszentgróti
szüreti felvonulást és búcsút,
immáron tizenegyedik alkalommal. A rendezvény az évek
során kétnaposra nõtte ki
magát. Elsõ nap a zalaszent-

gróti mûvészeti csoportok bemutatójára került sor, a második pedig a felvonulás és a
búcsú jegyében telt. A délelõtti órákban sakkbajnokságon, ulti- és lövészversenyen,
off-road bemutatón vehettek
részt az érdeklõdõk.

A szentmise után a népszokásokat elevenítették fel
Kisszentgrót utcáin. A kisbíró
beszéde elõtt Gelencsér István
részönkormányzati vezetõ és
dr. Simon Beáta jegyzõ nyitották meg a felvonulást, a
Szentgrót néptánccsoport fiataljai pedig tradicionális táncok bemutatásával indították
el a menetet.
A látogatók a Borház
udvarán szûrõvizsgálatokon,
almalé-készítésen és kóstoláson, méhésztermék bemutatón és színpadi produkciókon
vehettek részt.
A kisszentgróti részönkormányzat önkénteseinek segítségével, és a helyi asszonyok
összefogásával gasztronómiai
élményekkel is gazdagodhattak a vendégek. Már korán
reggel tésztát dagasztottak a
kenyérlángoshoz, alapanyagokat szeltek az egytálételek
elkészítéséhez. Az ételekért tá-

mogatói jegy vásárlásával lehetett fizetni, a befolyt összeget a
kisszentgróti gyermekek javára
fordítja a városrész vezetése.
A települések közötti együttmûködés szép példája, hogy a
fellépõk sorában más falvak
mûvészeti csoportjai is feltûntek. A tombolasorsolás nyereményei között minden évben
egy sült malac a fõdíj, melyet
helyi felajánlásnak köszönhetnek.
– A helyi értékek, hagyományok megbecsülése és az
összefogás a közös célok érdekében kiemelkedõ példa lehet
minden település számára. A
helyi lakosok felajánlásai és
összefogása nélkül ezek a
programok nem jöhettek volna létre – mondta lapunknak
Gelencsér István.
A búcsú zárásaként mindenkit táncba invitáltak, a zenés mulatság éjfélig tartott.
Farkas Ildikó

Vandálok, illegális szemétlerakók és tolvajok…
– avagy mit tehet az önkormányzat Batykon?
Felháborodott hangulatban
hívta szerkesztõségünket Adorján Péter, Batyk polgármestere, aki arról panaszkodott,
hogy az utóbbi idõben egyre
gyakrabban raknak le szemetet a település kül- és belterületén.
– Most már annyira gátlástalanok ezek a „jóemberek”,
hogy nem csak az árkokba,
hanem az út közepére is le-

szórják a hulladékot, aminek
tartalmát jobb nem is részletezni. Arról nem is beszélve,
hogy a község közel 1 hektáros
erdõjében serényen dolgoznak a hívatlan favágók, az önkormányzatnak ott már nem
marad dolga. A falu artézi
kútját megrongálták, az egyik
háznál pedig arról panaszkodtak, hogy a kerítés mellé,
az utcára lerakott tûzifáról

Ezen a képen még sértetlen állapotban van a 2012-ben átadott
játszótér. Azóta ennek amortizálását is megkezdték a vandálok.

A lerakott építési törmelékek között pala is található, az pedig
veszélyes hulladéknak számít.

illetéktelenek beugrálnak a
kertbe, aztán serényen szüretelni kezdenek – sorolja a falu
polgármestere.
– Mit tudnak tenni? Esetleg keményebb fellépés a szemetelõk, a rongálók, a tolvajok ellen?...
– Egy biztos, ez a jelenség
nem vezet jóra, elõbb-utóbb a
becsületes, szorgalmas többség ezt megunja és lépni fog.
Az nem mehet tovább, hogy

valaki büntetlenül betöri a
buszmegálló üvegét, szétveri a
hirdetõ táblát. Ha nem tudjuk
kideríteni, hogy ki volt az illegális szemétlerakó, akkor nekünk kell elszállítani a hulladékot. Eddig a rendõrség feladata volt az ilyen esetek felderítése, most nekünk kell
nyomozni. Egy olyan kistelepülésnek, mint Batyk, ez újabb
súlyos anyagi terhet jelent.
E.E.
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Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.
Tóth Ágnessel, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélgettünk tervekrõl és munkájukról.
– Mit lehet tudni az egyesület munkájáról?
– A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagypáli székhellyel. Az új, többféle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért éreztük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern
kezdeményezések,
programok megvalósítására.
A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozásokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri közösségi rendezvényeken mutatjuk be érzékenyítõ foglalkozásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõlabda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcsolódó esélypartinkat hagyományteremtõ szándékkal hívtuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munkájuk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igyekeztünk színes tartalommal
megtölteni.
Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének tagjaival. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyümölcsfákat ültettünk, a gyereknapi palacsintasütésbe egervári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Hagyományõrzõ, hagyományokat felelevenítõ programunkat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kényszerülõ” sorstársainknak szervezzük.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
30

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropóból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiakban folytatni, s számos további rendezvény megvalósítását
tervezzük
együtt-közösen.
Programjaink megvalósításához folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támogatásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési
tevékenységünket.
A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalkozások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Nikoletta, az RF Consulting Kft.
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl
biztosított, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szakmai programok megrendezésével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesületünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült embertársainkra való odafigyelés
ezen módja.
Minden rendezvényünknek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen társadalmi rétegnek a nyilvánosságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeretnénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogyatékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzékenyíteni szakmai programokkal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társadalomnak.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

00

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja alkalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekötött élményfotózást rendeztünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy élménynapot – Együtt a szivárvány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ személyeket tömörítõ intézményeinek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmûködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös programjainkra.
Esélykupa címû sportnapunk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõhöz, egészségeshez, aki sportolni, játszani, csak egyszerûen kimozdulni szeretett volna a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált magának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolításában vettünk részt érzékenyítõ standunkkal.
– Van segítség ebben a kiemelkedõ munkában?
– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak házigazdáink rendezvényeinknek. Gyerkó Gábor polgármester minden segítséget
megadott és további együtt-

00

00

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Minőségi hússertések
novemberi, decemberi elvitellel
Zalaszentivánon előjegyezhetők.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva 680 Ft/kg
Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485
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Nagy szerepük van a családban
Idõsek napja Zalacsányban
Zalacsány Község Önkormányzata szervezésében szeptember 22.-én került megrendezésre a hagyományokhoz
híven az Idõsek Napja a helyi
közösségi házban. Köszöntõ
beszédet Nagy Lászlóné polgármester mondott, aki kitért
arra, hogy milyen fontos az
emberi kapcsolatokat meg-

tekre, legyen meg a feladatuk
az emberi közösségekben.
A beszéd után az általános
iskola alsó tagozatos diákjai
léptek színpadra, furulyaszóval, verssel és néptánccal kedveskedtek, majd a községi
nyugdíjas klub dalcsokra következett, melyben nem csak
ismert dalokat, de régi számok

Nagy Lászlóné mondott köszöntő beszédet.
feldolgozásait is hallhattuk. A
mûsor befejezéseként Gergely
János tanító búcsúzott egy
prózai mûvel és verssel.
A délután további részében
az idõseket az önkormányzat
vendégül látta egy közös
uzsonnára, közben régi történeteket elevenítettek fel és
örvendtek egymás jelenlétének.
– Az Idõsek Napját a hagyományokhoz híven már régóta
A diákok is adtak műsort.
õrizni és ápolni. A családban
kifejezetten nagy szerepük van
az idõskorúaknak: az unokáknak a nagyszülõk nem csak
szeretetüket adhatják át, hanem élettapasztalataikat is.
Fontos, hogy a nyugdíjasok a
munkájuk után találjanak hobbit, tegyenek szert új ismere-

Szentgrót
és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő:
Ekler Elemér
Szerkesztőség:
8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B.
Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937
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

megrendezik, minden évben
elõadással készülünk. A 9 éve
megalakult Idõsek Klubjának
én is tagja vagyok. Jó kapcsolatot ápolunk a környezõ falvak nyugdíjas klubjaival és önkormányzataival, az ottani rendezvényeken is szívesen részt
veszünk és éneklünk az adott
témakörhöz kapcsolódó dalokat – mondta a szépkorúak részérõl Borbély Ferencné.
Farkas Ildikó
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NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,
nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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