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Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzati Képviselő-testületé-
nek október 29-én megtartott
ülésén ismét napirendre tűzték
a Gyár utcai szegregátum reha-
bilitációja című pályázat meg-
valósításáról szóló anyagot.

A Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság 2020 szep-
tember 17-i ülésén tárgyalta az
ügyet és az alábbi határozati
javaslat elfogadását ajánlotta a
közgyűlésnek:

„Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy Zalaszentgrót
Város Önkormányzata, mint Ked-
vezményezett által elnyert TOP-
4.3.1-15-ZA1-2016-00003 azo-
nosítószámú, „A Gyár utcai
szegregátum rehabilitációja”
című projekt vonatkozásában
az operatív programok kere-
tében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő
támogatási szerződésekhez kap-
csolódó Általános Szerződési
Feltételek 14.3. pontjában fog-
laltakra tekintettel eláll a Pénz-
ügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Operatív Programok

„A pályázat nem megvalósítható”
Irányító Hatósága, mint támo-
gató és Zalaszentgrót Város
Önkormányzata, mint kedvez-
ményezett közötti Támogatási
Szerződéstől, amely indokául
az alábbiakat jelöli meg:

– a pályázat benyújtása és
annak elbírálása között eltelt
időtartam olyan nagyságrendű,
hogy az időközben bekövet-
kezett – Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának, mint ked-
vezményezettnek fel nem róha-
tó – változások miatt a pályázat
megvalósítása aránytalan ne-
hézségekbe ütközne.

– a pályázat benyújtásakor
támogatási igényként megjele-
nített összeghez képest csök-
kentett támogatási összeg okán
a megvalósítás előkészítése so-
rán – a pályázati felhívásban
rögzített korlátok ismeretében –
megállapítást nyert, hogy a pá-
lyázatban szereplő, vállalt mű-
szaki-szakmai eredmény meg-
valósításának feltételei nem áll-
nak fenn, a támogatott formában
a pályázat nem megvalósítható.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata, mint Kedvezménye-

zett részére a támogatás folyó-
sítására, valamint előleg igény-
lésére nem került sor.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Baracskai József

polgármester”
A jelenlévő testületi tagok 6

igen szavazattal és 1 tartózko-
dással elfogadták a határozati
javaslatot.

E.E.

Az ominózus Gyár utcai épület.

Október 22.-én csodás időben emlékeztek azZalaszentgróton
1956-os forradalomra és szabadságharcra a Történelmi emlékműnél.
A Himnusz felcsendülése után szavalta el MáraiZsohár Veronika
Sándor Mennyből az angyal című versét, majd – aBaracskai József
város polgármestere – mondta el ünnepi beszédét: „A szabadság ott
kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” – idézte Bibó István sorait. „Mi
lenne, ha a félelem helyett a bátorság ajándékát adnák nekünk?
Mert mindannyian tudjuk, hogy a jóhoz kell a bátorság. Ahhoz,
hogy az ember megsértődjön, ahhoz nem kell, de ahhoz, hogy
megbocsásson vagy bocsánatot kérjen, ahhoz igen. A közönyhöz
nem kell, de a nagylelkűséghez, a szeretethez, ahhoz kell. A féle-
lemhez, a kétséghez nem kell bátorság, a hithez, a reményhez kell,
mint azt 56 hősei is megmutatták.” – foglalta össze gondolatait.

A koszorúzást követően Baracskai József, alpolgár-Vári Mária
mester és jegyző tisztelgett az '56-os emlékműnéldr. Simon Beáta
(képünkön), majd a megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

Farkas Adél

Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek
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Október 16-án, sötétedés után
Zalaszentgróton Batthyány-, a
kastély kapujánál gyülekeztek a
Deák Ferenc előtt tisztelgők. A
fáklyás menet a Deák szoborig
vonult, itt pol-Baracskai József
gármester beszédében köszön-
tötte az egybegyűlteket és meg-
köszönte, hogy e hagyományt
minden évben „újraélesztik és
életben tartják”.

Szalay Csaba, a rendezvény
szervezője és ötletgazdája, a
politikus életének fontos mo-
mentumaival és a község éle-
tében betöltött szerepének is-
mertetésével indokolta, hogy a
zalaszentgrótiaknak kötelessé-
gük tisztelegni emléke előtt.

– Deák Ferenc, aki Zala
vármegye országgyűlési köve-
teként, később pedig az első
felelős Magyar Kormány mi-
nisztereként, járult hozzá a

Deák Ferencre emlékeztek

Tisztelgés a „Haza Bölcse” előtt.

Átmenetileg megfogyatko-
zott Zalaszentgrót képviselő-
testülete, miután október 12-én
lemondott mandátumáról Gre-
benár Péter Fidesz-, aki a
KDNP listájáról került 2019-
ben a grémiumba.

Grebenár Péter a Zalatáj
kérdésére elsősorban családi
okokkal indokolta döntését.
Mint mondta, édesapja halála
miatt még több tennivalója
akadt, s ezeket már nem tudná
összeegyeztetni a közéleti köte-
lezettségekkel.

Lemondott a szentgróti képviselő
A lemondott képviselő he-

lyét a Fidesz-KDNP listán kö-
vetkező Vargáné Szabó Hen-
rietta foglalhatja el.

Grebenár Péter már nem,
Vargáné Szabó Henrietta vi-
szont még nem vehetett részt,
képviselőként az október 29-én
sorra került rendes képviselő-
testületi ülésen, amelyen is-
mét napirenden szerepelt a
Gyár utcai szegregátum reha-
bilitációja című pályázat meg-
valósítása.

E.E.

térség fejlődéséhez, a Kehidán
töltött 45 év alatt sokat tett
Szentgrótért: létrehozta az ol-
vasókört, a mai könyvtár előd-
jét; a kaszinót, ahol a polgárok
találkozhattak és megvitathat-
ták a város, az ország ügyeit; a
hazai gazdaság segítésére a
Védegylet szentgróti osztályát,
és gyakran látogatott el a
Batthyány-kastélyba, amely em-
lékére 2001-ben javaslatomra
kopjafát is állítottunk. Pályafu-
tására a kiegyezés nagy művé-
vel, a Habsburg-házzal létreho-
zott kiegyezéssel tette fel a
koronát – foglalta össze Szalay
Csaba.

A megemlékezés után az
egybegyűltek koszorúval, mé-
csesekkel és a Himnusszal
tisztelegtek a „Haza Bölcse”
előtt.

Farkas Adél

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság öt zalai polgárőr
egyesületnek – a járőrszolgálat
erősítésére – 2-2 Keeway típu-
sú robogót adományozott. A
járműveket – amelyek különö-
sen ott jelentenek nagy segít-
séget, ahol gépkocsival nem
lehet közlekedni – Horváth Ró-

Robogók a polgárőröknek

bert Zala Megyei Polgárőr, a
Szövetség elnöke adta át az
érintetteknek.

A kiválasztottak között szere-
pel a Sümegcsehi Polgárőr Tűz-
oltó Egyesület is. A robogókat
Kulcsár Attila Keszei Ernőelnök,
tűzoltóparancsnok és Horváth
László vette át a közös átadáson.

Nagy segítség ez a sümegcsehieknek.

– Az Aktív Batyk Egyesület
nevéhez méltóan szervez ha-
gyományőrző és kulturális
programokat – mondja lapunk-
nak polgármester.Litvai Gábor
– Október 25-én Szent Ven-
delre emlékeztünk a batyki
pihenőhelynél található, öreg

Vendel-napi ünnep Batykon
gesztenyefák és kút környe-
zetében lévő szobornál.

Mint azt a polgármester el-
mondta, az önkormányzat a
szomszédos területen szeretne
egy parkosított közösségi teret
kialakítani, hasonló rendezvé-
nyek megtartására.

Szent Vendelre emlékeztek.
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Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.

A járvány elleni küzdelem-
ben az elmúltMagyarország
időszakban nagyon sok tapasz-
talatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hul-
lám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra ké-
pesek a bajban, s annak ér-
dekében, hogy a járvány má-
sodik hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdel-
met, ugyanerre a felelős ma-
gatartásra, egymás iránti szo-
lidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szüksé-
ges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció ered-
ménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is mű-
ködjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de ki-
sebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.

– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszk-
használat, a teljes körű látoga-
tási tilalom elrendelése a kór-
házakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szó-
rakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabá-
lyok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyá-
solják, hogy milyen alacso-
nyan tudjuk tartani a beteg-
számokat – magyarázta a kor-
mánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mind-
annyiunkon múlik, hogy az el-
ső hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védeke-
ző európai országok közé tar-
tozzunk és megvédjük állam-
polgáraink egészségét, a mun-
kahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.

A járvány terjedésének meg-
fékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint fel-
adatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akár-
csak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folya-
matosan vizsgálják a bentlaká-

Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt

sos intézmények orvosi ellátá-
sát, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szük-
séges védőeszközök, fertőtle-
nítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülöníté-
sének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zaj-
lik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A közneve-
lési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt köte-
lező testhőmérséklet-mérés kap-
csán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal ko-
ordinálta.

A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgá-
latokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legna-
gyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfe-
leink – folytatta a kormány-
megbízott. – Az ügyfélszolgá-
lati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellá-
tó munkatársainkat plexi elvá-
lasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtle-
nítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Ró-
zsa. – A lifttel ellátott épüle-
teinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó ké-
szülékeket csak az ott dolgo-
zók kezelhetik, ezzel is csök-
kentve a fertőzés kockázatát.

Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszön-
hetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen ve-
gyék igénybe az időpontfogla-
lás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügy-
intézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

nek kapcsán a kormánymeg-
bízott külön kiemelte: az ál-
lampolgárok veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításá-
val kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfogla-
lást követően mielőbb keres-
sék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi en-
gedélyek vonatkozásában for-
duljanak a műszaki vizsgaál-
lomásokhoz.

– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett szá-
mos kötelességünk van, a kor-
mányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozá-
sokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek ál-
lagmegóvására, megfelelő szín-
vonalon tartására – hangsú-
lyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsí-
tést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülménye-
ket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fo-
gadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fá-
zisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zala-
egerszegen helyet adó Mártí-
rok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszt-
hely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járá-
si hivatal Kossuth utcai épü-
lete újul meg.

– A megye kormányablak-
rendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Ki-
tért rá: a Zala Megyei Kor-
mányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emel-
lett a megye aprófalvas telepü-
lésszerkezetéhez igazodva, an-
nak érdekében, hogy a kistele-
püléseken élőknek is lehetősé-
ge nyíljon a megfelelő színvo-
nalú szolgáltatások igénybevé-
telére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszol-
gálatot is működtet. A kor-
mányablakbusz a megye 6 já-
rásában, összesen 52 települé-
sen áll az ügyfelek rendelke-
zésére – mondta a kormány-
megbízott. Hozzátette: jövőbe-
li terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányab-
lakká alakítják, ami elősegí-
tené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényel-
mesebb államigazgatási ügy-
intézéssel találkozzanak a min-
dennapjaik során.

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálato-
kon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

Szentgrót és Vidéke



Az Interreg V-A Magyaror-
szág-Horvátország Együttmű-
ködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támoga-
tott 2020CO-EMEP projekt
augusztusában indult két part-
ner részvételével. A horvát ol-
dalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A pro-
jekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyel-
met, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglal-
koztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

Cél az energiaszegénység felszámolása

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiasze-
génységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rend-
szer hiánya. Ennek megfele-
lően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahaté-
konyság területén tevékenyke-
dő szereplők közreműködésé-
vel, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások ki-
dolgozása az energiaszegény-
ség problémájára.

A projekt keretében mind-
két partner régióban helyi tá-
mogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormány-
zatok, az energiaügyi és fej-
lesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociá-
lis jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, ener-
giahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleménye-
zésében. A Zala megyei tá-
mogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munka-
csoport ülését, ahol az energia-
szegénység fogalmának meg-
határozása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevé-
telek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy infor-
mációs nap is megrendezésre
kerül.

Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvaló-
sítás során a partnerek ener-
getikai auditokat hajtanak vég-
re 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésé-
vel kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online ener-
giagazdálkodási eszköz is ki-
fejlesztésre kerül, amely min-
den polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével lát-
hatják, hogy milyen intézke-
déseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csök-
kenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

A projekt igazi innovációnak számít a térségben
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A születésnap-Deák Ferenc
jához kötődő Deák-nap alkal-
mából a Kehidakustányi Tu-
risztikai Egyesület Deák-torta
kóstolóval egybekötött szakmai
beszélgetésre látta vendégül
tagjait.

A manapság már Deák-tor-
taként ismert édesség a „Haza
bölcsének” kedvenc süteménye
volt, receptje szerencsésen fenn-
maradt, így az akár ma is el-
készíthető. A kávés-mandulás
finomság az egyesületi kezde-
ményezésnek is köszönhetően
remélhetőleg egyre több helyi-
térségi vendéglátó kínálatát
fogja gazdagítani.

Sándorné Kovács Nikolett
turisztikai menedzser elmondta,
hogy a turizmus szempontjából
ebben a kihívásokkal teli idő-
szakban is próbálnak a fejlesz-
tésekre összpontosítani. Az idei
év kehidakustányi turizmusával

Deák-tortával ünnepeltek Kehidakustányban

kapcsolatban kiemelte, hogy a
január-augusztus közötti idő-
szakban mintegy 35%-os volt a
vendégéjszakák számának visz-
szaesése, azonban júliusban és
augusztusban mindössze 3%
volt a csökkenés, tehát a nyári
szezonra gyakorlatilag helyre-
állt a forgalom. Ugyanakkor az
őszi időszakban ismét bizony-
talanság érezhető a foglalások-

ban a romló járványügyi mu-
tatók miatt.

A turisztikai egyesület szak-
mai építkezést folytatva a kö-
zelmúltban több térségi együtt-
működő partnerrel is szoro-
sabbra fonta kapcsolatait, így
pl. a -velHévízi Turisztikai Kft.
vagy a térségbeli helyi terme-
lőkkel. A kapcsolatépítés célja,
hogy a különböző tematikájú
térségi programcsomagokat
összeállítva a településre érke-
ző vendégek egyre több időt
töltsenek el a környéken. A
2021-es évben várhatóan a

település turisztika infrastruk-
túrája jelentős fejlődésen megy
keresztül, egy megvalósítás
alatt lévő gyógyhelyfejlesztési
projektek keretében új informá-
ciós épület épül. Számos új ga-
rantált programlehetőséget biz-
tosítanak majd a beszerzés alatt
lévő kerékpárok és segwayek
is, továbbá az idén már nagy
sikerrel üzemelt az ugyancsak a
projekt keretében megvásárolt
elektromos kisbusz, amivel fa-
lunéző programokat szervezett
az egyesület.

S.K.N.

Deák Ferenc kedvenc süte-
ménye.

A napokban a munkatár-Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
saival folytatott egyeztetést vallási és aktív tu-Molnár J. András
risztikai szakember. A megbeszélés célja Kehidakustány turisz-
tikai termékkínálatának fejlesztése volt ezekben a dinamikusan
növekvő turisztikai szegmensekben.

Az elmúlt években az életmód változása miatt egyre többen
keresik a testi, fizikai egészség mellett a lelki, szellemi kikapcso-
lódásra lehetőséget nyújtó szakrális helyszíneket, egyre többen
járják a zarándok útvonalakat, illetve a gyalogos és kerékpáros
természetjárás is reneszánszát éli.

Molnár J. András, a Mária Út, a Mariazell és Csíksomlyó kö-
zötti közép-európai zarándok útvonal egyik megalkotója, számos
útvonal kijelölője, illetve a zarándokturizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások, pl. zarándokszállások, programok szervezője, to-
vábbá a marketinganyagok, honlapfejlesztések és mobiltelefonos
applikációk kialakításának szakértője. Az aktív turizmus fejlesz-
tésében, túraútvonalak kijelölésében, hálózatfejlesztésében és
minősítésében szintén részt vesz; ebben a témakörben világszerte
előad, aktívan részt vesz konferenciákon, fejlesztő műhelymun-
kákon, tagja a World Trails Network fenntarthatósági és turisztikai
munkacsoportjának. A Magyar Természetjáró Szövetség útjelzési
szakmai füzeteinek korábbi főszerkesztője. A Viator Egyesület
elnökeként országszerte és határainkon túl is számos aktív és
vallásturisztikai rendezvény, program, zarándoklat, illetve zarán-
dok- és természetjáró turizmussal kapcsolatos képzés szervezője,
oktatója.

A Kehidakustányi Turisztikai Egyesülettel folytatott kétnapos
egyeztetés, workshop elsődleges célja a település szakrális és ak-
tív turisztikai lehetőségeinek jobb kihasználása, ezekben a téma-
körökben a konkrét fejlesztési irányok meghatározása volt. Kehi-
dakustány temploma, romtemploma, illetve a település bel- és
külterületén található keresztek jó alapot biztosítanak a vallás-
turisztikai termékfejlesztéshez, a látogatók számára kínált, egész-

A szakrális és aktív turizmus fejlesztési lehetőségei
Szakértői egyeztetés Kehidakustányban

ségturizmushoz kapcsolódó további szabadidő eltöltési lehetősé-
gekhez. Az épített örökségen túl a megbeszélésen felmerült az
egyházi naptár eseményeihez kötődő programok lehetősége, illet-
ve a zarándokturizmussal kapcsolatban a zarándok útvonalakhoz
való csatlakozás és zarándoktáborok szervezésének lehetősége is.

Az aktív turizmus fejlesztésének keretében felmerült több új
turistaútvonal és tanösvény kijelölésének a lehetősége is, illetve a
meglévő útvonalak minőségi fejlesztése pihenőhelyekkel, infor-
mációs táblákkal, élménypontokkal, amivel nemzetközi szinten is
versenyképes kínálatot tudna Kehidakustány biztosítani az ide-
látogató vendégeknek, hozzájárulva a településen töltött idő és így
a turisztikai szolgáltatók bevételeinek növeléséhez.

Sándorné Kovács Nikolett

Balról jobbra: Kutnyák Márió Ferenc, Sándorné Kovács Ni-
kolett, Kovács-Horváth Renáta, Horváth Károly és Molnár J.
András.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tekenyén a Halottak napja
előtti utolsó munkálatokat vé-
geztük el a temetőben.

Tavasszal akciósan vásárol-
tunk tujákat. Nyáron megerő-
södtek és a temető keleti olda-
lán lévő kerítés vonalába ül-
tettük el. A közfoglalkoztatot-
tak elvégezték a terepelőkészítő
munkákat és szorgos lakosok
segítségével mind a 99 tuja a
végső helyére került. Az ülte-
tést a jövő években tovább
folytatjuk.

A szükséges munkákat min-
den esetben a rendelkezésre
álló forráshoz kell igazítanunk.
A megnyitott új temető irányá-
ba vezető úton az előző évek-
ben már felszedtük a humusz-
réteget, a folyamatosan felhor-

99 tuját ültettek
dott kőréteg megtömörödött,
megfelelő alapot jelentett a
térkövezéshez. Így a megépített
90 m járda munkálatai is egy-2

szerűbben, rövidebb idő alatt
tudtak elkészülni. A kaszálás,
tereprendezés munkálatait kö-
vetően ismét elmondhatjuk,
hogy rendezettebb a temetői
környezet, méltó a megemléke-
zéshez.

„Van egy nap, amikor ki-
megy a falu a temetőbe, virág-
gal és fénnyel, ami elmúlik, és
békével, szeretettel, ami nem
múlik el. Nincs már ezen a na-
pon fájdalom, csak enyhe távo-
li szomorúság úszik a táj felett,
mint maga az ősz bánatos, kö-
dös álomra készülő ragyogása.”

Fekete István

1997 szeptemberében ünne-
pelte község „születé-Zalabér
sének” 750. évfordulóját. A
nagy történelmi múlttal rendel-
kező mezőváros 1247-ben lé-
pett be az írásos történelembe.
Ez időtől fogva minden év
szeptemberében megemlékezünk
e jeles évfordulóról. Ilyenkor
bejárjuk községünk történelmi
emlékhelyeit és így tisztelgünk
elődeink munkássága előtt.

Falunk értékeinek ápolásá-
ra, hagyományaink őrzésére
megalakult a ZalabÉrték Egye-

Zalabéri Örökség Nap - 2020
sület, amely már több éve gaz-
dája és lebonyolítója lett a za-
labéri örökségnapnak. A gaz-
dag történelmi múlt rengeteg
lehetőséget kínál az emlékezés-
re: költők, tanítók, egyházi em-
berek mondhatják szülőföldjük-
nek a községet, de a zalai föld
menedéket adott a világháború
borzalmai elől Magyarországra
menekült lengyel katonáknak
és polgári személyeknek.

1940 nyarán a zalabéri Gut-
mann kastélyban száz lengyel
tiszt talált oltalmat, kik 1944

őszéig békében, nyugalomban
éltek. Azonban a háború bor-
zalma ide is elért, pusztító szele
kegyetlenül aratott a környéken.
Magyar, zsidó, lengyel, szovjet
és német életeket ragadt el ér-
telmetlenül. Az áldozatok többsé-
gének még tiszteséges temetés
sem jutott és jeltelenül alusszák
örök álmukat a „Zala oltalmában”.

Zalabér környékén hat len-
gyel katona esett áldozatul a
kegyetlenkedésnek, közülük há-
rom az egykori mezőváros föld-
jében pihen. Hogy hol? Azt né-
hány sárguló jegyzőkönyv őriz-
te meg. Ennek a szomorú ese-
ménynek tavaly (2019 decembe-
rében) volt a 75. évfordulója, a
lengyelek községbe érkezésének
pedig 2020 nyarán múlt nyolc
évtizede. A két jeles évforduló
tiszteletére az idén 2020. szep-
tember 19-én a zalabéri örök-
ség nap keretében lengyel em-
lékünnepséget szerveztünk.

A MINEK (Megújuló, In-
formálódó Együtt Működő Kö-
zösségért, Zalaszentgróton és
Vidékén) pályázat anyagi támo-
gatásával és a ZalabÉrték
Egyesület aktív közreműködé-
sével egy csodálatos örökség
napot sikerült szervezni az év-
ezredes lengyel-magyar barát-
ság jegyében. Az esemény
szombaton délután három óra-
kor kezdődött a falu lengyel
emlékeinek bemutatásával: meg-
tekintettük a lengyelek által
1942-ben templomunknak adott
hat gyertyatartót, a temetőben
leróttuk tiszteletünket Topij
Stanislaw lengyel hadnagy sírja
előtt. A templomtéren dr. Cséby
Géza tiszteletbeli lengyel kon-
zul felidézte a lengyelek Zala-
bérbe érkezésének történetét,
majd a tisztelet koszorúit he-
lyeztük el a tíz éve felavatott
lengyel emlékkőnél.

Természetesen a megemlé-
kezések sorából nem maradha-
tott ki a templom szentélyének
falánál lévő kőkereszt emlék-
táblájának a koszorúzása sem,
hisz itt tettük tiszteletünket 773
éves szülőfalunk előtt.

A következő helyszín a
Gutmann kastély egykori udva-

ra volt, hol két kegyetlenül le-
gyilkolt lengyel katona pihen,
jeltelenül. Emlékükre a zala-
szentgróti lengyel leszármazot-
tak az öreg platánfa tövénél
gyertyát gyújtottak és egy szál
virágot helyeztek el. Rendezvé-
nyünket a könyvtárban folytat-
tuk, hol , közsé-Kozma Ferenc
günk polgármestere köszöntöt-
te az örökség nap résztvevőit,
majd tör-Varga Endre László
ténész nyitotta meg a Vikár
Tibor által összegyűjtött len-
gyel emlékekből rendezett ki-
állítást. Ennek megtekintése
közben 25-en aláírtak egy ívet,
hogy csatlakoznak a megalaku-
lóban lévő Zalai Lengyel-Ma-
gyar Baráti Társasághoz. Ez a
dolog azért jelentős, mert het-
venhat éve épp ezen a kör-
nyéken zajlottak le a lengyel-
magyar közös történelem leg-
sötétebb napjai és most innen
indul útjára egy olyan baráti
társaság, mely a közös, ezer-
éves barátság ápolását tűzte ki
célul.

A rendezvényt a zalabéri
Szent Antal Fogadó által készí-
tett finom lengyel vacsora el-
fogyasztása, a zalabéri hölgyek
által készített lengyel sütemé-
nyek kostolása és hosszú baráti
beszélgetés zárta.

Köszönjük a szervezőknek
elsősorban a zalabéri hölgyek-
nek a könyvtár épületének ta-
karítását, csinosítását. Dr. Cséby
Géza tiszteletbeli lengyel kon-
zulnak, Varga Endre László tör-
ténésznek és Tomasz Trzcinski
ezredes, véderő, katonai és lég-
ügyi attasénak, hogy aktív rész-
vételükkel hozzájárultak ren-
dezvényünk sikeréhez. Köszö-
nöm vendégeiknek: a zala-
szentgróti lengyel leszármazot-
taknak, Zalabér község lakos-
ságának, Nagy-Balogh László
kanizsa város polgármesteré-
nek, , a RákócziPaál Istvánnak
Szövetség Zalaegerszegi Szer-
vezete elnökének és Zala me-
gye településeiről érkezett ven-
dégeinknek, hogy jelenlétükkel
megtisztelték a Zalabéri Örök-
ség Napot.

Vikár Tibor
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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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Október 10-én az idén is
elérkezett a szüreti felvonulás
és a köré szervezett szilvás
gombóc kóstolás, kulturális
programok és mulatozás ideje
Sümegcsehin.

A hagyományokhoz híven a
település önkormányzata szerve-
zi a programot, de emellett sok
segítőre is szükség van az
előkészületekhez, a lebonyolí-
táshoz. A faluközpontot idén is
önkéntes kezek díszítették, a
kreatív dekoráció hirdette, hogy
október 10-én a szüreti felvo-
nulás napja lesz. A lelkesedés, a
tenni akarás, a személyre sza-
bott feladatok közösséget össze-
tartó ereje ilyenkor mutatkozik
meg igazán. A felvonulás út-
vonalán, helyszínein szőlővessző,
szőlő, tökök, szalmabálák, vad-
almacsokrok, díszes szalagok
tették teljessé a díszítést,
melyben az óvoda dolgozói és
helyi képviselők segítettek. Az
idei évben nehezítették a fel-
adatokat és a szervezést is a
koronavírus elleni küzdelem
érdekében tett előírások. Az
önkormányzat mindent megtett
annak érdekében, hogy betartsa
az előírásokat, védje a felvo-
nulókat. A program úgy módo-
sult, hogy a szükséges távol-
ságtartás, vírus miatti higiéniai
szabályok a borok és ételek
kóstoltatásánál biztonságossá
tegyék a rendezvényt.

A felvonulás napján az idő-
járás idén talán utoljára a leg-
szebb arcát mutatta. Ebéd után
a kultúrháznál gyülekeztek az
ünneplők, a felvonulók, a hin-

Szüreti szilvás gombóc fesztivál Sümegcsehin
tók, a fellépők, a díszített trak-
torok és a szép számban meg-
jelent lovasok. Borral, pálinká-
val és pogácsával kínálta az
önkormányzat és a bort kínáló
helyi férfiak a megjelenteket. A
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fú-
vószenekar és a szüreti koszorú
vezette fel a felvonulást egy
helyi legény kezében, mögöt-
tük a fellépők és a felvonulók,
majd következtek a lovasko-
csik, a traktorok, a pónifogatok.
A felvonulók végigjárták a
falut, majd visszatértek a kul-
turális program és a mulatozás
helyszínére, a kocsmadombra.

A feldíszített szabadtéri
színpadon főespe-Nagy József
res megáldotta az újbort. Korai
érésű, muskotály szőlőjéből
gondosan készült bort minden
évben helyi szőlősgazda ajánlja
fel a ceremóniához.

A kulturális program a Zalai
Balaton-part Ifjúsági Fúvósze-
nekar színpadi műsorával vette
kezdetét, ezt követően Sziva
Erika polgármester asszony kö-
szöntőt mondott, beszédében
örömét fejezte ki, hogy az idei
nehézségek ellenére is sikerült
megtartani a rendezvényt, so-
kan az idén is eljöttek és to-
vábbra is töretlen a kedv, hogy
segítsék munkájukkal a rendez-
vényt. Beszédében kitért arra
is, hogy a közösségek életben
tartásához elengedhetetlenek a
rendezvények, természetesen az
idei évben kiemelt feladat a ví-
rushelyzetre való tekintettel a biz-
tonság kérdése is. Jó szórakozást
kívánt az egybegyülteknek.

A köszöntő beszéd után a
színpadon a Sümegi Néptánc-
együttes színvonalas népi ha-
gyományokat őrző táncát lát-
hatták a résztvevők, őket a
cserszegtomaji Tátika Népdal-
kör követte. Zárásként a kö-
zönség nagy örömére Herte-
lendy Attila Debrei Zsuzsan-és
na, a Hevesi Sándor Színház
előadóinak műsora zárta a
programot. A népszerű operett

dalokat a közönség is az elő-
adókkal együtt énekelte, na-
gyon jó hangulatot teremtve.

A produkciók alatt megkós-
tolhatták a résztvevők a szilvás
gombócot, a gulyáslevest, a
sült gesztenyét és nem utolsó
sorban a helyi borokat. A nap
zárásaként a mulatozás vette át
a szerepet a kocsmateraszon,
méltó zárást adva az idei szü-
retnek is.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Október 24-én, szombaton
tartotta a Demokratikus Koalí-
ció a párt kilencedik születés-
napi ünnepségét. A járvány-
helyzet miatt ezt online for-
mában rendezték meg.

A kisfilmekben bejelent-
kezők sorát , aDobrev Klára
DK EP-képviselője nyitotta
meg. Férje, ,Gyurcsány Ferenc
a Demokratikus Koalíció el-
nöke két kisfilmben saját
politikai pályafutását, valamint

Szentgrót Most vagy Demokratikus Kalíció?
Tagja-e a DK-nak Baracskai József?

a párt történetét elevenítet-
te fel.

A tudósítás szerint a De-
mokratikus Koalíció polgár-
mesterei rövid videóüzene-
tekben jelentkeztek be, ahol az
általuk elért eredményeket so-
rolták fel. Közöttük volt Ba-
racskai József Zalaszentgrót,
polgármestere is.

Ez azért is furcsa, mert Ba-
racskai József 2019-ben a
Szentgrót Most színeiben és tá-

Baracskai József és Gyurcsány Ferenc, a DK-elnöke Zalaszent-
gróton. A kapcsolat évek óta szoros.

mogatásával indult az önkor-
mányzati választáson.

Hogy ezt az ellentmondást
feloldjuk, a levélbenZalatáj
megkereste Zalaszentgrót „DK-
s polgármesterét”. Baracskai
József azt válaszolta, hogy mint
eddig, most is szívesen áll
rendelkezésünkre. „Az esetle-
ges félreértések és félreolvasá-
sok miatt” viszont azt javasolja,
hogy személyes interjú kere-
tében tegyük fel kérdéseinket.

Természetesen tiszteletben
tartjuk Baracskai József ja-
vaslatát, így az interjút kö-
vetkező számunkban olvas-
hatják.

Bár arra a kérdésünkre,
hogy tagja-e a Demokratikus
Koalíciónak vagy nem, nehéz
lenne félreérthető vagy félreol-
vasható választ adni. Két meg-
oldás kínálkozik csak: igen
vagy .nem

E.E.


