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KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!

EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

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

BABATI HÚSBOLT
9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299
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Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁRLecsókolbász...........779 Ft/kg
Virsli műbeles.......... 779 Ft/kg
Párizsi.......................799 Ft/kg
Füstölt páros............799 Ft/kg
Kenőmájas............... 899 Ft/kg
Soproni-Olasz..........999 Ft/kg
Parasztmájas........... 999 Ft/kg
Szafaládé..................999 Ft/kg
Debreceni............... 1139 Ft/kg
Farmer-Gazda........ 1499 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1549 Ft/kg
KörmendiCsemege-Csípős.2139Ft/kg
------------------------------------------

Füstölt kolozsvári..1699 Ft/kg
Füstölt csülök........ 1149 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna....989 Ft/kg
Füstölt comb..........1699 Ft/kg
------------------------------------------
Csirke farhát............ 169 Ft/kg
Csirke szárny........... 519 Ft/kg
Csirke egészben......599 Ft/kg
Csirke comb.............599 Ft/kg

Véres-Májas hurka lédig  699 Ft/kg..
Cserkészkolbász              799 Ft/kg..............
Sajtos Párizsi                    949 Ft/kg....................

999 Ft/kgDisznósajt gyomorban vcs....
Sajtos virsli 999 Ft/kg.......................
Tepertő krém
250 g/dob       399 Ft/db  1596 Ft/kg.......

TOP ÁR
Nyári Turista 1099 Ft/kg....................

Sertés fehércsont                5 Ft/kg................
Sertés láb hátsó               299 Ft/kg...............
Sertés máj                         319 Ft/kg.........................
Tarja csont nélkül           1279 Ft/kg...........
Karaj csontos                  1099 Ft/kg..................
Lapocka                            1099 Ft/kg............................

DISZNÓTOROS AKCIÓ!

Garázskapu 06 30 249 90 92•

Az idei évben is két idős-
barát települést díjaztak. A Zala
Megyei Közgyűlés döntése alap-
ján mellettZalacsány Lovászi
pályázata nyerte el a közgyűlés
tetszését. A díjat 2007-ben a

Zalacsányé az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata
Zala Megyei Önkormányzat
alapította azzal a céllal, hogy
felhívja azokra a településekre
a figyelmet, ahol a kötelező
feladatokon túl külön figyelmet
fordítanak az időskorúakra.

Zalacsány Község Önkor-
mányzata példásan foglalkozik
a szépkorúakkal, a szociális

Nagy Lászlóné polgármester a zalacsányi Idősek klubja tag-
jaival és az elismeréssel.

alapszolgáltatások közül Zala-
csányban elérhető az étkeztetés
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Batyk Község Ön-
kormányzata a Start
munkaprogram ke-
retében közel 150
m járdát térkövezett
le a utcábanDózsa
és folyamatban van
a utcaNapsugár
járdájának összekö-
tése a vasútállo-
másról induló jár-
dával. A meglévő
traktorukra utánfu-
tót és kabint vásá-
roltak, így biztosít-
va van a téli hóna-
pokban is a gép
használata. 11 db fa
kerti garnitúrát is
vettek, melyet a

Felújítások Batykon

A Margaréta Kulturális
Egyesület Pakod Községés
Önkormányzata szervezésében
október 7-én került megren-
dezésre a nyolc éve töretlen

A reformáció 500. évfordulója szellemében
Hálaadás Napi Dalkörök Baráti Találkozója

sikerű Hálaadás Napi Dalkö-
rök Baráti Találkozója. Az idei
kicsit eltért az előző évektől,
mivelhogy a reformáció 500.
évfordulója jegyében telt az

ünnep, a fellépő dalkörök egy-
házi jellegű énekeket hoztak. A
szentmise minden évben öku-
menikus áldással folytatódik,
ahol atya ésHorváth Zsolt
Koczor György lelkész áldják
meg a helyi termelők és a köz-
ség közmunkásai által a köz-
kertben megtermelt terményeit is.

– Az ünnepségen a helyi
termelők és a közkert által
megtermelt termések kiállításra
kerültek, melynek összeállítá-
sában ésMikolás Zoltánné Pus-
kás Ilona segítették az egye-
sület tagjait. A hálaadó szent-
mise és az ökumenikus áldás
után a dalkörök mutatták be
egyházi jellegű dalcsokraikat.
A helyi Margaréta dalkör mel-
lett fellépett a zalaistvándi
Evangélikus Énekkar a zala-,
béri Búzavirág Népdalkör, a
pókaszepetki Vadkörtefa Ének-
kar, a türjei Hétszínvirág Ének-
együttes, majd a zalaistvándi
Evangélikus Gyülekezet drá-
majátéka következett és a cso-
portok közös éneke csendült fel

a dalkörtalálkozó zárásaként.
Minden alkalommal a helyi
iskolás és óvodás csoportok is
fellépnek a rendezvényen a
felkészítő pedagógusok segítsé-
gével, az egyesület köszönettel
tartozik a munkájukért. A talál-
kozó eddig az önkormányzat
segítségével, önerőből valósult
meg. Az idén a Nemzeti
Együttműködési Alap nyertes
szakmai pályázatának köszön-
hetően a lépett felZala Zenekar
a dalkörök után, majd Hardi
András vezetésével táncházra
került sor. A táncházat köve-
tően divatbemutató keretében
ismerte meg a közönség a
Fehérnép népi ruhatermékeit –
nyilatkozta azVízvári Ottóné,
egyesület elnöke és a program
szervezője.

Az est zárásaként az egye-
sület vendégül látta a csopor-
tokat, vacsorával, süteménnyel.
Helyi borok kóstolásával, ba-
ráti beszélgetéssel, jókedvvel
ért véget a program.

Farkas Ildikó

Töretlen sikere van a találkozónak.

és a házi segítségnyújtás, ezen
kívül igény szerint elérhetővé
tették minden hónap első kedd-
jén a vérvételt, ezután elszál-
lítják és szakrendelésre viszik a
leadott mintát, így azoknak,
akik nem tudnak vagy nincs le-
hetőségük elutazni hatalmas se-
gítséget nyújtanak. Minden év-
ben egyszer mammográfiai vizs-
gálatra szállítják azokat, akik a
vizsgálaton részt kívánnak ven-
ni, idén 28 fő utazott el az
önkormányzat segítségével.

– Hagyományosan minden
évben megrendezésre kerül az
Idősek napja, amely az érintet-
tek körében nagy sikernek ör-
vend. A településen mozgó-
könyvtári szolgáltatás műkö-
dik, amely nem csak a fiatal,
hanem az idősebb generáció
részére is lehetőséget biztosít a
társas kapcsolatokra. A tele-
pülés önkormányzata 5000 fo-
rint energiatámogatást biztosít
a rászoruló családok részére.
Kirándulásokat is szervezünk,
az idei évben a mohácsi busó-
járáson vehettek részt az idő-
sek. A húsvéti és karácsonyi
ünnepek alkalmával háztartá-
sonként egy nagyobb értékű
csomaggal kedveskedünk ne-

kik, amelyet minden évben nö-
velni szeretnénk – foglalta
össze , a községNagy Lászlóné
polgármestere.

Zalacsány nem véletlenül
érdemelte ki a díjat, hiszen a
téli időszakban is nagy figyel-
met szentel az önkormányzat
az idősekre. Az egész telepü-
lésen elvégzik a síkosságmen-
tesítést, és a szociális célú tű-
zifa támogatást is 27 család
igénybe veheti. Ezen kívül
számos programot szerveznek,
amelyeken a Nyugdíjas klub
fellépőként is részt vesz. A klub
tagjai az évszaknak megfele-
lően az önkormányzat előtt ta-
lálható épületet feldíszítik,
tisztán tartják. A biztonságuk
megóvása érdekében az éves
közmeghallgatáson a rendőrség
segítségével bűnmegelőzési elő-
adást tartanak. A kötelező fel-
adatokon kívüli önkéntes segít-
ségnyújtásért érdemelte ki Za-
lacsány Önkormányzata az Év
Idősbarát Önkormányzata cí-
met, melyet , a ZalaBene Csaba
Megyei Közgyűlés alelnöke
adott át október 27-én Lovászi-
ban. Az ünnepségen fellépett a
zalacsányi Nyugdíjas klub dal-
köre is.

Farkas Ildikó

Zalacsányé az Év Zalai Idősbarát Önkormányzata

művelődési házban és a sza-
badtéri rendezvényeken is tud-
nak hasznosítani. Sikerrel
működik a kertészeti csoport
is, ahol a zöldségtermesztés
folyik.

Az adósságkonszolidációs
pályázaton a utca asz-Petőfi
faltozásának második üteme

készült el. Jelenleg több pályá-
zatuk van elbírálás alatt, ame-
lyeknek keretében az önkor-
mányzat épületének, a műve-
lődési háznak és az óvodának a
felújítását, korszerűsítését, hő-
szigetelését tervezik. Bíznak
abban, hogy valamennyi ked-
vező elbírálásban részesül.

Térkövezik a járdákat…
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A XII. Vass Lajos Népzenei
Találkozó és Verseny zalaeger-
szegi elődöntőjén október 7.-én
a Sümegcsehi Népdalkör Arany
minősítést kapott. Ezen alka-
lomból beszélgettünk Novák
Ferenccel, a népdalkör vezető-
jével.

– Mikor és hogyan alakult a
Pávakör?

– Sümegcsehin 1977-ben Si-
mon Teréz tanítónő összefogta
a helybeli asszonyokat és lá-
nyokat, megalapították az
Asszonykört, összejártak a ha-
gyományokat őrizni, dalokat
tanítottak és írtak le, amelyek
addig szájról szájra terjedtek.
1978-ban édesanyám, Novák
Ferencné alapító tagként és ve-

Arany minősítés a Sümegcsehi Népdalkörnek

zetőként a Páva-mozgalom ha-
tására az asszonykört átalakí-

totta Simon Teréz segítségével,
a helyi asszonyok férjeiket és
gyermekeiket is elhívták és így
vegyes kórusként működtek
tovább.

– Kik a mostani tagok?
– Jelenleg nagyon kis lét-

számmal működünk, tizenhatan
vagyunk, amelyből 10 nő és 6
férfi az állandó tagunk, az át-
lagéletkor eléri a hatvanat.
Nagy szükség lenne az utánpót-
lásra, de a helyi fiatalokat ne-
héz ösztönözni, hogy álljanak
be hozzánk, talán a nagy kor-
különbség miatt. A népdalkör
kiváló szerepléséhez az is hoz-
zájárul, hogy régóta együtt dol-
gozunk. A fiatalokkal más
szemszögből is meg tudnánk
mutatni egy-egy dalt, hiszen a
tiszta énekhangnál nincs is
szebb a világon.

– Milyen gyakran pró-
bálnak?

– Hetente egyszer gyűlünk
össze próbálni, ez az, amikor
csak a dalokkal foglalkozunk,
de volt rá példa, hogy hetente
több alkalommal is összejöt-
tünk nem csak próbálni, hanem
beszélgetni, énekelni „együtt
lenni”. A tagok jó kedvvel,
nagy örömmel jönnek el a pró-
bákra, fellépésekre, hiszen egy
nagyon jó közösség alakult ki
az évek során. Kirándulásokat
szerveztünk egybekötve a fellé-
pésekkel. Jártunk Esztergom-
ban, Visegrádon és a Virág-
karneválon. Felléptünk az Er-
kel Színházban, Abasáron a
Katonadal fesztiválon, Erdély-
be és Ukrajnába is elvittük a
kis falunk hírnevét.

– Milyen dalokat válasz-
tanak?

– Sok helyre járunk fellép-
ni, ha egy adott témára vonat-
kozóan kell népdalokat énekel-
nünk, akkor ezekből készülünk
fel. A dalcsokrok válogatásánál
figyelnem kell, hogy az egyéni
hangok szépségét is meg tudjuk
mutatni, a vegyeskórus elő-
nyeit. Figyelmet kell fordítani
arra is, hogy a kevés férfi-
hangot is szépen, előnyösen
tudjuk megszólaltatni.

– Hogyan sikerült elnyerni
az Arany minősítést?

– 20 fellépő indult az and-
ráshidai megmérettetésen, mi
baranyai és somogyi népdal-
csokrokat választottunk. A sza-
bályok betartása a legfontosabb
a zsűrinek, olyan népdalokat
kell választani, amelyek a tíz-
perces időkeretbe beleférnek,
mi is így raktuk össze a nép-
dalcsokrokat. Sokat próbáltunk
erre a megmérettetésre, addig
próbáltunk, amíg nem lett tö-
kéletes a csapatunk által elő-
adott dal.

– Mik a jövőbeni tervek?
– Jövőre ünnepeljük a 40.

közös évünket, hiszen 1978-
ban lettünk Pávakör. Ezen al-
kalomból egy kórustalálkozót
szervezünk Sümegcsehin, aho-
va a közeli falvak dalköreit
szeretnénk meghívni és a távoli
barátainkat is, akiket már mi is
meglátogattunk. A terveink kö-
zött szerepel a toborzás, hiszen
mint említettem, nagyon ke-
vesen vagyunk. Kiránduláso-
kat szervezünk a tagjainknak a
jövőben is, még sokáig egy-
ben szeretnénk tartani az
Arany minősítést szerzett csa-
patot.

Farkas Ildikó

Az együttes fellépett a szüreti mulatságon is.

Színes, vidám másfél órát
töltöttek el a Sümegcsehi
Könyvtárban azok a gyerekek,
akik október 18-án ellátogattak
az „Így mulattak nagyszüleink”
címet viselő programra. A
program aktualitását a szüreti
időszakon kívül, a megelőző
hétvégén lezajlott szüreti fel-
vonulás szolgáltatta. Ötletgaz-
dája, s szervezője Kiss Haj-
nalka volt.

A rendezvény meseolvasás-
sal vette kezdetét. A gyerekek A
szegény ember szőlője című
magyar népmesét hallgathatták
meg. Ezután egy diavetítéssel
egybekötött előadás követke-
zett, melynek során a gyerekek
nagyjából a nagyszüleik, déd-
szüleik korában készült fotó-
kat tekinthettek meg szüreti
felvonulásokról, illetve megis-

Szüretről a könyvtárban
merkedtek a szürethez kötő-
dő népszokásokkal, hagyomá-
nyokkal.

De nemcsak a szüret utáni
mulatozásról esett szó, hanem a
szőlőtermesztés hosszadalmas,
nehéz munkájáról is. Kicsik és
nagyok egyaránt érdeklődve
hallgatták, mi is az a kacor,
puttony, melence…

Az összejövetelt a Sümeg-
csehi Népdalkör tagjainak fel-
lépése színesítette, akik a gye-
rekkel együtt énekelték például
az Érik a szőlő és az Ősszel
érik, babám című népdalokat.

A csemeték végül nagy lel-
kesedéssel vetették bele magu-
kat az őszi képeket ábrázoló
kirakósok összeillesztésébe,
kedvükre válogattak a színezők
közül, és örömmel fogyasztot-
ták a felkínált szőlőfürtöket.

Tartalmas időtöltés volt.
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A helyi értékek hete prog-
ramot a Nemzeti Művelődési
Intézet felhívására a kulturális
közösségi munkások feladata
volt létrehozni október 16. és
22. között. Ebbe az orszá-
gos felhívásba kapcsolódott
be Dötk Község Önkormány-
zata is. A helyi közösségi
munkás a Zalai Borút Egye-
sülettel partnerségben október
20.-án hagyományőrző kemen-
cés kenyérsütésre várta a ven-
dégeket.

A helyi értékeket bemutató
200 éves Noé boronapincében
kiállítást láthatunk a zalai táj
történelmi és kulturális örök-
ségeivel, a szőlő- és borkultúra
emlékeivel egész évben. A
programba a környező telepü-
lés óvodásai is bekapcsolódtak
a Szállást kérő róka népmese
bemutatásával.

Helyi értékek hete Dötkön
A helyiek és a vendégek kö-

zösen kenyértésztát dagasztot-
tak, töki pompost gyúrtak, ke-
lesztettek, palacsintát sütöttek.
Simon Zsófia segítségével a
kenyértészta rejtelmeivel is-
merkedhettünk meg és délután
bemutatta a 1100 tőből álló
szőlő géngyűjteményt. Németh
Károlyné a helyi értékeket mu-
tatta be, körbevezette a látoga-
tókat a boronapincében és el-
mesélte annak történetét. A ke-
mencéből a frissen elkészült
kenyér illata mellett Simon La-
jos a helyi borászok és az egye-
sület borait mutatta be. A ke-
nyér mellé mártogatósokat és a
helyi asszonyok által felajánlott
lekvárokat kínálták. Dötk főut-
cája kellemes beszélgetésektől,
gyerekzsivajtól, népdaloktól
volt hangos.

Farkas Ildikó

Simon Zsófia mutatja be a zsemlék formázását a batyki óvo-
dásoknak.

Régen a szüret társas ese-
ménynek számított, melyre egy
egész éven át emlékeztek és
készültek a családok, a közös-
ség ünnepe volt, amelyet a nap
végén mulatságok zártak. Ma-
napság is családok, rokonok,
ismerősök közös programja a
szüret – lévén a településen to-
vábbra is a kisebb családi sző-
lőhegyek jellemzőek. A beta-
karítás zárásaként nagyobb
összejövetelt, szüreti felvonu-
lást és mulatságot tart a tele-
pülés hagyományosan a község
katolikus templomának búcsú-
napját követő második vasár-
napon – október közepén.

Sümegcsehi polgárai érdek-
lődéssel, készülődéssel várták a
szüreti mulatságot. A díszített
faluközpont már előre jelezte a
látogatóknak, hogy „itt bizony
mulatság tartatik vasárnap”.
Sokan segítettek a díszítésben
is. A legtöbb szőlőhegyen idén
már nem csak a szüretnek lett
vége, de már a must is erje-
désnek indult a hordókban a
késői érésű szőlőfajtáknál is,
így méltán lehetett a mulato-
zásé a főszerep.

A hétvégén csodálatos idő,
verőfényes napsütéses segítette
a rendezvényt. Sok segítőnek a
vasárnap már a kora reggeli
óráktól kezdődött a nap. Fel-
forrósodott a helyi konyha, ké-
szült a több mint 1400 szilvás
gombóc, továbbá a délután kí-
nált pogácsa is a szorgos, helyi
háziasszonyok kezei alatt. A
felvonulás útvonalán, helyszí-
nein utolsó simításként teljes-
sé vált a díszítés, helyére ke-
rült minden pad, asztal, ami a
délutáni mulatsághoz szüksé-
ges volt. Színesebbnél színe-
sebb kisebb-nagyobb tökök,
szőlőfürtök, szőlővesszők, ku-

Szüreti mulatság és hagyománya Sümegcsehin

koricák díszítették, ékesítették
falunkat.

Délután a kultúrháznál gyü-
lekeztek a vidám ünneplők, a
felvonulók, a hintók, a gólya-
lábasok, a borbírók, a fellépők
és a meghívott vendégek. A be-
öltözés, mulatságos jelmezek
idén is elengedhetetlen kellékei
voltak a felvonulóknak. Az
eddigieknél több kistraktorral
vettek részt a gazdák, színesít-
ve a felvonulást. Borral, pálin-
kával és pogácsával kínálta az
önkormányzat és a bort kínáló
helyi férfiak a megjelenteket. A
polgármester asszony felveze-
tőjét követően Östör Dániel
atya megáldotta az újbort, majd
ezután kezdetét vette a felvo-
nulás. A szüreti koszorút szép
hosszú sorba rendeződve végig
kísérték a felvonulók a meg-
szokott útvonalon, közben a
kíváncsiskodók megkóstolhat-
ták a borokat. Többször meg-
megállva a kisbíró kidobolta az
intelmeit.

Három óra tájt már a kul-
turális program vette kezdetét a
kocsmadombon, elsőként a he-
lyi óvoda és az iskola diák-
jainak műsorát láthatta a kö-
zönség, hatalmas sikert arattak
a fiatok a táncokkal és az
énekekkel. A folytatásban Zalai
Balaton-part Ifjúsági Fúvós-
zenekar Sümegműsora, majd a
Néptáncegyüttes táncai, illetve
rögtönzött mosolyt fakasztó
táncháza következett. Sziva
Erika polgármester asszony
beszédében kitért arra is, hogy
a szüret befejeztével „most el-
jött az ideje, hogy a hegyen
végezett munkák után kikap-
csolódjanak az emberek, és a
pihenés ama módját válasszák,
hogy együtt legyünk a szüreti
mulatságon.” A kisbíró, Novák

Ferenc köszöntötte a rendez-
vény idejére választott bírót és
bírónét, majd koccintás után
rímekbe szedve kidobolta az
elmúlt időszakban helyiek által
elkövetett baklövéseket, avagy
mi minden vicces dolog történt
a faluban az utolsó szüret óta.
Hangos nevetéssel jutalmazták
a mókás történeteket.

Ezt követően újra a kultu-
rális műsoré lett a főszerep.
Elsőként a jövőre 40 éves
jubileumát ünneplő, az október
7-én megrendezett Vass Lajos
Népzenei Versenyen Arany fo-
kozatot elért Sümegcsehi Nép-

dalkör dalcsokrait hallhattuk,
őket követve ésPintér Anikó
Hujber Ferenc citera és ének
előadása, majd a kulturális mű-
sor zárásaként a Mihályfai Da-
loskör népszerű dalokat éne-
kelt. A produkciók alatt meg-
kóstolhatták a helyiek által ké-
szített szilvás gombócot, a sült
gesztenyét, illetve az önkor-
mányzat által készített babgu-
lyást és nem utolsó sorban a
helyi borokat. Ezt követően a
mulatozás vette át a szerepet a
helyi kocsmában, méltó zárást
adva az idei szüretnek is.

-sz-
Sümegcsehi nagy érdeklődéssel várta a szüreti mulatságot.
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Helyi asszonyoktól tanul-
hattuk meg a dödölle készí-
tését. A Kehidakustányi Hagyo-
mányőrző Mariska-udvarban
2017. október 7-én, a kora esti
órákban zalai étel-különleges-
séget készíthettünk és kóstol-
hattunk. A régi parasztház kicsi
konyhájában hangulatos főzés
közben helyi pálinkából, bo-
rokból és szőlőléből, friss bir-
salmasajtból is kóstolót kap-
tunk, miközben kedves falusi
történeteket idéztünk fel. Fi-
nom illatok, ízek, kellemes tár-
saság, meleg kályha, mi más
kell egy hűvös őszi estén? A
programon helybeliek és a falu-
ban pihenő vendégek vettek
részt.

Dödölle, ahogy nagyanyáink készítették…
A dödölle elkészítésének

több módja van, azt a változa-
tot készítettük, amit 100 évvel
ezelőtt a mi falunk paraszt-
asszonyai főztek. A titka az,
hogy a sós vízben főtt, megtört
krumplihoz úgynevezett száraz
rántást teszünk. Ez azt jelenti,
hogy azt a lisztmennyiséget,
amit a krumpli fölvesz, szára-
zan egy lábosban állandó ke-
verés mellett megforrósítunk. A
meleg liszt hőfoka akkor jó,
amikor a beledugott ujjunk már
nem viseli el a forróságát. Ha
ezt a forró lisztet öntjük a
krumplira, akkor már nem kell
a tűzön tovább főzni a dödöl-
lét, ami nagy könnyebbséget
jelent és az íze is finomabb. Ha

maradna a forró lisztből, ké-
sőbb rántáshoz el lehet hasz-
nálni. Az asszonyokkal élve-
zettel készítettük, majd fo-
gyasztottuk el ezt a ma is
kedvelt ételt.

A népi ételek készítését, ta-
nítását folytatni kívánjuk. Ok-

tóber 27-én pénteken 16 órától
gyerekekkel közösen készítet-
tünk népi ételt, ezúttal kelt pa-
lacsintát. A Mariska udvarban a
jövő év folyamán is sor kerül
hasonló programokra, rendez-
vényekre.

Lorencsicsné Horváth Csilla

Készül a dödölle…

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében október 10.-én
60 ember előtt vágták át a sza-
lagot a kis település felújított
könyvtáránál. Köszöntő beszé-
det mondott Czimbalek Tiborné
könyvtáros, aki felidézte a he-
lyi élet színterévé vált bib-
liotéka fontosságát, a helyi ál-
talános iskolával való példaér-
tékű kapcsolatukat és önkor-
mányzat önzetlen és állandó
segítségét. ,Kiss Gábor a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója beszédé-
ben felhívta az olvasóközönség
figyelmét a könyvtárak szere-
pére, a kulturális élet fontos-
ságára és a helyi értékek becs-
ben tartására. pol-Nagy Ferenc
gármester köszöntője után
Pappné Beke Judit Keszt-, a
helyi Fejér György Városi
Könyvtár igazgatónője vágta át
a szalagot. Kicsik és nagyok

Új könyvtárral bővült Türje
özönlöttek a könyvtár bejáratá-
hoz és kíváncsian várták a
megújult közösségi tér bemu-
tatását.

A könyvtár bejárás után
színpompás műsorokat láthat-
tunk, felléptek a helyi általános
iskola diákjai egy prózával és
egy verssel, és a Türjei Tán-
colni Szeretők Csoportja csalt
mosolyt a vendégek arcára a
remek műsorral.

– A könyvtár jelenleg 280
látogatóval rendelkezik, ami
annak is köszönhető, hogy a
helyi általános iskolával példa-
értékű kapcsolatot ápolunk,
minden évben többször elhoz-
zák a diákokat, megismerik,
megszeretik a könyvtárat ezért
visszajáróvá válnak. Író-olvasó
találkozókat szervezünk, a tür-
jei elszármazott, Hájas László
rendszeres felolvasónk, aki Hat
hosszú év címmel a fogságban

töltött éveiről írt könyvből
olvas fel. Az előző könyvtár a
művelődési házban volt, a köl-
tözés előtt leselejtezett köny-
veket a településen élő gyer-
mekeknek adományoztuk –
nyilatkozta Czimbalek Tiborné.

A türjei bibliotéka a Megyei
Könyvtár KSZR (Könyvtárel-
látási Szolgáltató Rendszer) pá-
lyázatán nyert pénzből és Türje
Község Önkormányzata segít-
ségével újult meg.

Farkas Ildikó

A képen Czimbalek Tiborné látható a helyi általános iskola
tanulóival.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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Október 20-án az 1956-os
forradalom 61. évfordulója al-
kalmából Türje Község Önkor-
mányzata Türjei Szentés a
László Általános Iskola szerve-
zésében a falu lakosságával
együtt emlékeztek a hősökre.
Az ünnepségen Nagy Ferenc
polgármester mondott beszédet,
megemlékezve az 56-os áldo-
zatokról és eseményekről, a
türjei hősökről, akik résztvevői
és tanúi voltak a forrada-
lomnak. „Október 23-a több
kellene, hogy legyen, mint egy
fejezet a történelem-könyvben,
vagy egy ünnep a naptárban.
Az 1956-os forradalom törté-
nelmünk azon ritka pillanatai
közé tartozott, amikor szinte az
egész ország egy emberként
lépett fel egy közös ügy ér-
dekében, ami a sztálini típusú
diktatúra elsöprése és a szovjet
megszálló csapatok kivonása
volt. Ma elsősorban azok emlé-

Emlékmű átadásával emlékeztek a hősökre Türjén

A szalag átvágása… Balról Száraz Krisztián Dávid, Nagy Fe-
renc és Manninger Jenő.

Fotó: Pacsi KrisztiánFotó: Pacsi Krisztián

ke előtt tisztelgünk, akik azért
áldozták fel szabadságukat, sőt
életüket is, hogy megteremt-
senek egy szabad, független,
demokratikus országot. Nem
rajtuk múlt, hogy akkor, 1956-
ban ez nem sikerülhetett” –
hangzott el beszédében.

Az emlékmű megépítését az
1956-os Emlékbizottság meg-
bízásából kiírt „Büszkeségpon-
tok építése” nyertes pályázat
tette lehetővé.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő beszédében a
magyar történelem szép pilla-
nataira emlékezett, az előttünk
álló példákra utalt és arra, hogy
a magyarság beírta magát a vi-
lágtörténelembe. A büszkeség-
pontot Száraz Krisztián Dávid
OPraem plébános áldotta meg,
majd a műsor további részében
az általános iskola 8. osztályá-
nak műsorát láthattuk. Türje
Község Önkormányzata a helyi

közösségnek ezen a helyszínen
a jövőben Emlékparkot szeret-
ne kialakítani, ahol lehetőség
nyílik a megemlékezésekre. Az
emlékmű így hozzájárulhat a
múlt közös értékein alapuló
közösségi identitás erősítéséhez.

Farkas Ildikó

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

k ö z é l e t i   h a v i l a p

Szentgrót és VidékeSzentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
II. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ
számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel,
háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával,
oknyomozó riporttal
találkozhat.
Kattintson a

,www.zalatajkiado.hu-ra
s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével
kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig…

Az akció a megjelenéstől november 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Az ENSZ 1991-ben nyilvá-
nította október 1-jét az Idősek
Világnapjává. Ebben a hónap-
ban országszerte rendeznek
programokat az idős emberek-
nek, és ez nem lehet másképp
Zalabérben sem, ahol a tele-
pülés 770. „születésnapjához”

Idősek hete rendezvénysorozat Zalabérben

kapcsolódóan egy egész hetet
szántak arra, hogy ráirányítsák
mindenki figyelmét az idős-
korúak mindennapjaira.

A Szent Rita Idősek Otthona
és Zalabér Község Önkormány-
zata közös összefogásában, ok-
tóber utolsó hetében került sor

a rendezvénysorozatra. Október
24-én a türjei citera csoport
látogatott el az idősek otthona
lakóihoz, ahol nem csak a bent-
lakók, hanem rokonok, barátok
és a faluban élők is részt vettek
a nyitó programon. Október 25-
én délelőtt a e cí-Vízálló őrzőj
mű helyi amatőr filmet tekint-
hették meg a látogatók, míg a
délutáni órákban Szakonyi Im-
réné helyi védőnő tartott elő-
adást a helyes és egészséges
táplálkozásról, az időskori meg-
betegedések megelőzéséről és
az aktív tevékenységek fontos-
ságáról. A védőnő segítségével
súlyt, hastérfogatot, vérnyo-
mást és vércukor szintet mértek
a szépkorúaknak. Az előadás
után Gyó-Körmendy Marianna
gyító teák címmel gyógynövé-
nyeket mutatott be és az azok-
ból készült teákat lehetett kós-
tolni. Megismerkedhettek a
gyógynövények otthoni és kis
kerti termesztésével, a homok-

tövis jótékony hatásaival, és
hogy a kakukkfű nem csak az
ételek készítésénél használt fű-
szernövény. Október 26-án a
Búzavirág Népdalkör látogatott
el az idősek otthonába, ahol
egy nyilvános próba keretében
a vendégek és a bentlakók
együtt elevenítették fel – gaz-
dag népdalkincsünk segítsé-
gével – az őszhöz kapcsoló-
dó élményeiket. Természetesen
a közös éneklés sem marad-
hatott el. A sorozat zárása-
ként, október 27-én délután
a művelődési házban helyi
csoportok műsoraira és egy
közös vacsorára invitálták a
település összes szépkorú la-
kóját.

A község közösségi éle-
tében hangsúlyos szerepet kap
az itt élő különböző generációk
egymáshoz közelítése, össze-
tartozásuk megerősítése, és
nem csak októberben.

Farkas Ildikó

Szakonyi Imréné védőnő tart előadást a helyes táplálkozási
szokásokról.

Szeptember 29. Szent Mi-
hály napja. E nappal kezdődött
az úgynevezett kisfarsang ide-
je, a lakodalmazások őszi idő-
szaka, ami Katalin napjáig tar-
tott. Ez a nap a gazdasági év
fordulója. A pásztorok ilyenkor
adtak számot a rájuk bízott
jószágokról. A hagyomány sze-
rint a Szent György napkor
legelőre hajtott állatokat Mi-
hály napján hajtották vissza a
falvakba. Ezért ekkor számol-
tatták el, szegődtették újra a
pásztorokat, ekkor fizették ki
őket.

Már hagyomány óvodánk-
ban, hogy a jeles nap körül,
ebben az évben október máso-
dikán, Mihály-napi forgatagot
rendeznek a gyermekeknek lel-
kes óvodapedagógusok és a
szülők.

Az óvodában az idei tanév-
ben kiemelt nevelési feladat a
helyi szokások ápolása, a szü-
lőföldünk sajátos földrajzi, táj-
egységi adottságainak kiakná-
zásával, az itt élő emberek élet-
módjával, az állat- és növény-
világ megismertetésével, a he-
lyi népszokások, hagyományok
felelevenítésével pozitív érzel-
mi viszony s identitástudat fej-
lesztése. A gyermekek életkori
sajátosságait figyelembe véve a
szülőföld tiszteletére, szereteté-

Mihály-napi vásár az óvodában
re nevelik őket, erősítik bennük
az összetartozás érzését, gazda-
gítják érzelemvilágukat, isme-
reteiket. Ezért ez alkalommal a
kehidakustányi óvodások ven-
dégeiket nem az intézményük-
be várták, hanem a Mariska
Udvarba, ahol a rendezvényt a
vezető óvónő nyitotta meg,
beszélt a névnaphoz kapcsoló-
dó népszokásokról, a gyerme-
kek énekekkel, énekes játékok-
kal köszöntötték vendégeiket,
majd a közösen saját kézzel
készített portékákból kezdetét
vette a Mihály-napi vásár,
melyre már szeptember elején
megindult a készülődés és
szervezés az óvodában és a
segítő szülők is lázasan készü-
lődtek. Segítségünkre volt a
családi napunkon: Csiszár Ti-
borné mézeskalács készítő a
Mariska házban, Gergely János
pedagógus, „kamra gazdaként”,
Girdán Józsefné a kertben,
Horváth Ferencné-Gellért Er-
zsike a Tájházban. Játékos fel-
adatokkal várták a résztvevő
gyermekeket, szülőket, nagy-
szülőket. Italkínálásban Fatér
Balázs Németh Zoltánnéés
segített.

Megkóstolhattuk a petákért
vásárolt finomabbnál-finomabb
süteményeket, szendvicseket és
különféle csemegéket, beszél-

gethettek a „csoporttársak” szü-
leivel, hozzátartozóival; nagy si-
kere volt a zsákbamacskának is.

Óvodánk apraja-nagyja is
szívesen dolgozott azért, hogy
emlékezetessé tegye és nagy
örömet szerezzen szüleinek,
testvéreinek, rokonainak és a
volt nagycsoportosoknak, a

mostani elsősöknek, nagyszerű
élmény és felejthetetlen délután
volt minden résztvevő számára.

A vásár bevételét progra-
mok támogatására fordítjuk.
Minden támogatónak és segí-
tőnek köszönjük felajánlásaikat
és munkájukat!

Schulcz Béláné

Az énekes játék is nagy szerepet kapott.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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

Zalaszentgróton Sármel-és
léken Kisrécse Za-, valamint és
lasárszeg között összesen közel
14 kilométernyi új kerékpárút
épül közel 390 millió forint
beruházással – tájékoztatta a
Zala Megyei Önkormányzat
(ZMÖ) az MTI-t.

A ZMÖ vezetésével létre-
jött, az érintett településekkel
és a Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökséggel alkotott
konzorciumok a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében való-
sítják meg a Zala két keréken
elnevezésű pályázatok révén a
fejlesztéseket.

Új kerékpárút Zalaszentgróton
A projektek célja olyan ke-

rékpárforgalmi létesítmények
megvalósítása, amelyek csatla-
koznak a turisztikai attrakciók-
hoz, összekötik a térségi jelen-
tőségű turisztikai vonzerőket,
hozzájárulnak a kulturális, épí-
tett, természeti örökség turiszti-
kai hasznosításához és fejlesz-
téséhez, ezáltal a helyi gazda-
ság élénkítéséhez, és a foglal-
koztatás növeléséhez, mindez-
zel erősítve a térségben a ke-
rékpáros turizmust.

Zalaszentgróton és Sármel-
léken együttesen 259 millió
forint felhasználásával épülnek
új kerékpárutak, Sármelléken

csaknem 7600 méter, Zala-
szentgróton közel 4400 méteres
szakasz.

Zalaszentgróton a belváros-
tól a termálfürdőig valósítanak
meg új kerékpárutat, részben

meglévő kisforgalmú utakon
forgalomtechnikai kijelöléssel,
részben pedig új gyalog- és ke-
rékpárút építésével, kerékpáros
pihenőhelyek létesítésével együtt.

Forrás: MTI

Zalaszentgróton a termálfürdőig vezet majd a kerékpárút a
belvárostól.

A Zalaegerszegi
Karate Egyesület szer-
vezésében került meg-
rendezésre a II. Norio
Kawasoe nemzetközi
karate emlékverseny
tradicionális verseny-
szabályzat alapján.

A japán mester –
aki Ausztriában és Ma-
gyarországon (Zala-
egerszegen) is több
alkalommal tanított –
tiszteletére nagy lét-
számú versenyzőgárda
jött Ukrajnából Szlo-
véniából és Magyaror-
szágról. A versenyen
19 egyesület közel 200

II. Norio Kawasoe emlékverseny

Október 20-án ismét állam-
polgári eskütételnek voltunk ré-
szesei . A már magyarTekenyén
állampolgárként falunkban élő
Dan Alexandru családja kapta
meg a magyar állampolgársá-
got. A fiatal gyerekek nevében
szüleik mondták el az eskü szö-
vegét. Az ikrek már óvodában
gyakorolják a magyar nyelvet.

Állampolgársági eskü Tekenyén

A bensőséges ünnepen részt
vettek barátok, meghívottak.
Mindenkinek csillogott a sze-
me, amikor elő-Szabó Gyula
adásában elhangzott: ,,Hazád-
nak rendületlenül légy híve ó
magyar”! Az ünnepség a Him-
nusz eléneklésével és a hivata-
los iratok aláírásával zárult.

-s-

versenyzője képviseltette ma-
gát, köztük a Zalaszentgróti
Karate Egyesület.

Szentgróti eredmények:
Küzdelemben aranyérmet

nyert korcsoportjában Kapocsi
Bence Kurucz Bo-, bronzérmet

tond Áron, Nagy Tamás. For-
magyakorlatban ezüstöt nyert
Mittermájer Vivien. Csapat for-
magyakorlatban szintén ezüstöt
a - MittermájerSági Dávid
Vivien - Kapocsi Bence össze-
állítású együttes.
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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.

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485

Október 19-én köszöntöttük
az időseket . Szép szám-Tekenyén
mal összegyűltek a korosabb
lakosok.

Jó szokás szerint először el-
köszöntünk azoktól, akik már
nincsenek velünk. A megemlé-
kezés fájó hangulatán tovább-
lépve új információt osztott
meg , a Zalai Ha-Boda Adrienn
zatérők Egyesületének vezető-
je: a generációk együttéléséről
szóló nyertes pályázattal újabb
programok várnak ránk.

A jelenlévők figyelemmel
kísérték az új plébános, Szécsi
Ferenc atya bemutatkozását,
egyházi pályáját és emberi tör-
ténetét. A közvetlen beszélge-
tés során volt lehetőség kicsit

Az időseket köszöntötték Tekenyén
közelebbről megismerni egy-
mást.

A hangulat akkorra telje-
sedett ki, amikor Lovay László
nótaénekes műsora megkezdő-
dött. A népszerű művészt töb-
ben ismerősként üdvözölték, is-
merték életútját. Akadtak azon-
ban, akik most ismerték meg, a
rövid bemutatkozásból megtud-
hatták, hogy az 1970-es évek
óta a pályán van, több verseny
díjazottja, Hévíz és Zalaeger-
szeg díszpolgára. Fellépésein
és hanglemezein a remek han-
gulat mellett a hagyomány ápo-
lása is jelen van. Gyönyörűen
hangzott zenei kíséret nélkül:
,,Ha én rózsa volnék,/nem csak
egyszer nyílnék/Minden évben

négyszer/virágba borulnék/Nyíl-
nék a fiúnak/nyílnék én a lány-
nak/ Az igaz szerelemnek/és az
elmúlásnak…”

A helyi segítők frissen sü-
tött lángossal kedveskedtek,
majd az önkormányzat ajándé-
ka, egy szép őszi koszorú ke-
rült mindenkihez. Az asztalokat
az Aldema Bt. almái díszí-
tették. A helybeni aszalóból is

került az asztalra termék, az
otthonról hozott sütik, helyi bo-
rok mind az est tartozékai vol-
tak. A sétabotok egy időre a fo-
gasra kerültek, a lábak jobban
mozogtak, a zene hallatán még
táncra is perdültek néhányan. A
jövő évi Idősek napja ünnepéig
még sok program vár ránk, ad-
dig is erőt, egészséget kívánunk!

-s-

Szép számmal gyűltek össze a szépkorúak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


