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Sümegcsehi, kápolna

Bemutatkoztak a Fidesz-KDNP jelöltjei Zalaszentgróton
Teljes a Fidesz-KDNP pártkoalíció választási listája Zalaszentgróton. Az október tizenharmadiki önkormányzati választáson a következő jelöltek
mérettetik meg magukat.
Gulyásné Belinszky Ilona
polgármester- és képviselőjelölt
Zalaszentgróton él, két kiskorú
gyermeket nevelnek, két nagykorú gyermekük már családot

alapított. Szociálpedagógus oklevelét Sopronban, a Benedek
Elek Pedagógiai Főiskolán szerezte. Jelenleg a Zalaszentgróti
Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetőjeként, ezen belül az idős
ellátás szakmai irányítójaként
dolgozik. Véleménye szerint
a mindennapokban kialakult
konfliktushelyzetek megoldásá-
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ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont........................10 Ft/kg
Sertés máj..................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó.........................199 Ft/kg
Sertés Apróhús 70%................1139 Ft/kg
Sertés karaj hosszú csontos..1399 Ft/kg
Sertés dagadó..........................1439 Ft/kg

Tepertőkrém...250 g/dob...449,-/db...1796/kg
Zsír 1 kg............................................699 Ft/kg
Balaton virsli....................................899 Ft/kg
Virsli Műbeles...................................899 Ft/kg
Kenőmájas........................................899 Ft/kg
Lecsókolbász....................................899 Ft/kg
Nyári turista....................................1599 Ft/kg
Debreceni........................................1399 Ft/kg
Disznósajt vcs..................................999 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna...................999 Ft/kg
Véres-Májas hurka...........................999 Ft/kg
Szafaládé........................................1099 Ft/kg
Cserkészkolbász............................1109 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.....................1149 Ft/kg
Virsli Sajtos....................................1299 Ft/kg
Vadász karikás vcs........................1549 Ft/kg
Körmendi Borókás........................1899 Ft/kg
Körmendi vastag paprikás...........1899 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................2199 Ft/kg

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Érvényes:
2019. szeptember 09 szeptember 22-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

nál határozott, következetes magatartásra van szükség, melyet
megfelelő érzékenységgel kezel. Vallja, hogy minden segítség, amivel eredményt lehet
elérni, kedvező változást jelent
Zalaszentgróton.
Grebenár Péter képviselőjelölt Zalaudvarnokon született
1976-ban. Feleségével és két
gyermekével Zalaszentgróton
él. Szülei vallásos neveltetését
szem előtt tartva katolikus
gimnáziumban taníttatták. Az
itt szerzett tudás megerősítette
benne a keresztény hitet, valamint emberi magatartást. Az
Országos Mentőszolgálat ápolójaként dolgozik főállásban,
emellett egyéni vállalkozóként
is a maximális teljesítményre
törekszik.
Fincza Zsolt képviselőjelölt
Zalaudvarnokon él feleségével
és hat gyermekével. Tanulmá-

Gulyásné Belinszky Ilona

nyait Budapesten végezte. A Teológiai Főiskolán hitoktatói tanár képesítést, majd a Rendőrtiszti Főiskolán rendőrtiszt-szervező képesítést szerzett. Jelenleg gépkezelőként dolgozik, valamint 2014-től a zalaudvarnoki
(Folytatás a 2. oldalon)
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Bemutatkoztak a Fidesz-KDNP jelöltjei Zalaszentgróton

A Fidesz-KDNP jelöltjei Zalaszentgróton (balról jobbra): Grebenár Péter, Vargáné Szabó Henrietta, Baranyai Zsolt, Gulyásné Belinszky Ilona, Rádli József, ifj. Veress János, Fincza Zsolt.

(Folytatás az 1. oldalról)
részönkormányzat képviselőjeként látja el feladatait.
Vargáné Szabó Henrietta
képviselőjelölt férjével Zalaszentgrót-Csáfordon él, két
gyermeket nevelnek. A Budapesti Könnyűipari Műszaki Főiskolán szerezett mérnöki diplomát. Jelenleg termelési igazgatóként dolgozik. Szabadidőben
aktivistaként segíti a helyiek
munkáját, a Civil Polgárőr
Egyesület tagja a településen.
Baranyai Zsolt képviselőjelölt 1978-ban született Zala-

szentgróton, jelenleg is itt él.
Fiatalkori tanulmányait Zalaszentgróton végezte. Közlekedésmérnöki diplomáját Győrben, a Széchenyi István Egyetemen szerezte. Jelenleg a
MÁV alkalmazottjaként dolgozik. Munkájából adódóan átlátja Zalaszentgrót közlekedési
nehézségeit.
Ifj. Veress János képviselőjelölt Zalaszentgróton született
1973-ban, kétgyermekes családapa. Kertészmérnök és szőlész-borász szakmérnöki végzettségét Budapesten szerezte.

Jelenleg is eredeti szakmájában, szőlész-borászként, a családi gazdaságban végzi feladatait. Elhivatott zalaszentgrótiként, feleségével közösen itt
szeretnék felnevelni gyermekeiket és jövőt biztosítani számukra. Az elmúlt időszakban
ezért is vállalt közéleti szerepet. 2014 óta önkormányzati
képviselőként, illetve a zalakoppányi
részönkormányzat
vezetőjeként látja el feladatait.
Képviselői tisztségét továbbra
is szolgálatnak és nem hatalmi
ragnak tekinti.

Rádli József képviselőjelölt
1966-ban Zalaszentgróton született, tanulmányait is itt végezte. Zalaszentgróton él családjával. Egyéni vállalkozóként a
vendéglátói szakterületen dolgozik. Törzsgyökeres zalaszentgrótiként átlátja a városban kialakult, fiatalokat érintő
problémákat, ezek a kulturális,
szórakozási és munkalehetőségek beszűkülése. Szeretne
azon dolgozni, hogy a fiataloknak ne kelljen elvándorolni
Zalaszentgrótról egy jobb élet
reményében.

Hazaváró nyári fesztivál és osztálytalálkozó Türjén
Augusztus 17-én, szombaton minden érdeklődőt szeretettel vártak a türjei sportpályára, ahol színes programsorozat gondoskodott a hangulatról, a Hazaváró nyári fesztivál keretein belül.
A programok kora délután
kezdődtek, Nagy Ferenc polgármester megköszönte a szervezőknek a munkáját, majd pedig beszámolt a falu eredményeiről. Büszkén beszélt a
felújított községházról, a nemrég átadásra került bölcsődérőlóvodáról, a műfüves pályáról, a
művelődési ház felújított konyhájáról, előteréről, az útfelújításokról és az újonnan épített
buszmegállókról. A polgármester külön köszöntötte az immár
60 éve iskolai tanulmányaikat
befejezett kis csoportot, tagjai
erre a rendezvényre szervezték
osztálytalálkozójukat. Ezt kö-

tekintésére bíztatta a jelenlévőket.
Türje község nagyon büszke a helyi művészeti csoportjaira. Színpadra lépett a
Türjei Táncolni Szeretők Csoportja, a Hétszínvirág Énekegyüttes és az Őszirózsa Nyugdíjas Klub. A háttérben a színpadot csodás fotók színesítették, a Türjei Fotóklub mun-

káival. A kicsiket ugrálóvár,
arcfestés, csillámtetoválás, lufi
hajtogatás, majd pedig Zsongi
bohóc előadása szórakoztatta.
Az este folyamán fellépett
Szekeres Adrien és Bródy János. A bálhoz a Voice zenekar
biztosította a zenét, amelyre
későig táncolhattak a vendégek.
Farkas Adél

Hirdetésszervezõket
Nagy Ferenc polgármester
adott tájékoztatást a falu fejlődéséről.

vetően Czimbalek Tiborné ismertette a 2015 óta működő és
Zala megyében az elsők között létrejött helyi értéktár
eredményeit és a kiállítás meg-

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Megújult a Szent István tér Zalaszentgróton

Pácsonyi Imre és Baracskai József vágta át a szalagot.

Teljes felújításon esett át a
zalaszentgróti Szent István tér,
a zöldváros program keretein
belül. Az átadó augusztus 2-án
pénteken az átalakult tér árkádai alatt zajlott, amelyre műsorral és helyi termék kóstolóval várták az érdeklődőket.
Felvezetésként a Honfoglalás című film, Kell még egy szó
kezdetű betétdalát, valamint a
Magyarország dalt hallhatták
Szabó Lia és Veiger Csaba előadásában, majd Zsohár Veroni-

ka szavalta el Geszti Péter
levelét Nemecsek Ernőhöz.
– Miénk itt a tér, mert mi
nőttünk itt fel – nyitotta meg a
programot Baracskai József
polgármester az LGT-től idézve. A tér jelenlegi struktúráját
az 1970-es években nyerte el,
majd a várossá avatás előtti
évben, 1983-ban helyezték el
ott a Jövőnk elnevezésű szobrot, melyet Szabolcs Péter
szobrászművész készített. Az
1995-ös millecentenáriumra a

teret teljesen átépítették, ekkor
nyerte el az ezelőtti formáját.
Most pedig nagyot álmodtak,
beadtak egy pályázatot, amely
magába foglalta a horgásztanyát egészen a ligetig. A 700
millió forintból, melyet az önkormányzat igényelt, 100 millió forintot sikerült elnyerni,
így az 1971-ben épült Városi
Művelődési Központ épülete
kiesett a keretből. A terveket
teljesen újragondolva, végül a
piaccsarnok és a Szent István
tér funkciómegújításával, került
megvalósításra.
A tér terveinél figyelembe
vették a klímaváltozás elleni
védekezést és az újrahasznosítást. Emiatt a sétautak a régi
alapkövekből készültek, lombhullató fákat ültettek, hogy nyáron árnyékot biztosítson, télen
pedig ne zárja el a fényt, automata öntözőrendszer került kiépítésre, sakkasztalokat helyeztek ki, valamint egy modern,
USB-töltővel ellátott pad is helyet kapott. A polgármester külön köszönetet mondott Szabó
Dávid, zalaszentgróti kötődésű
építészmérnöknek, aki a Zalai
dombságot ihletforrásként használva, álmodta meg a koncepciót.

– Az egyik csillagot meghagytuk, a hét vezért jelképező, központi gránitcsillagot
viszont elbontottuk, mert télen
annyira csúszott, hogy körbe
kellett keríteni, balesetveszélyes volt – ismertette a problémát és a változásokat a polgármester.
Az átadóra meghívást kapott Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, aki
történelmi visszatekintésével
mutatta be, hogy mekkora szerepe van egy közösség életében
a térnek.
– Én azt kívánom önöknek,
hogy lakják be ezt a teret.
Nekünk is megvan a magunk
felelőssége, hogy mit adunk
tovább az utókornak. Fontos,
hogy ne csak a tárgyi világot
igyekezzünk átadni, hanem az
összetartó és identitást erősítő
értékeket is – zárta beszédét.
Ezt követően a Szentgróti Klarinét Kvartett előadását hallhatták a jelenlévők, Bodnár
Sándor felkészítésében. Szintén
TOP programból épül újjá az
óvoda-bölcsőde is, amely a
tervek szerint szeptemberre készül el.
Farkas Adél

Újranyitják a szentgróti vasútvonalat?
Minap látott napvilágot a
hír, hogy elképzelhetően újra
járnak majd vonatok a zalaszentgróti vonalon.
Manninger Jenő, a választókerület országgyűlési képviselője elmondta, egyeztetéseket
folytattak a minisztériumban és
a MÁV-nál, s komoly ígéretet
kaptak, hogy a zalaszentgróti
vonalat újranyitják. Naponta
több vonatpár lesz, csatlakozik
a Zalaegerszeg-Budapest intercityhez, illetve lehetővé teszi a
megyeszékhelyre való bejárást
vonattal is.
A bevezetés időpontja is
hamarosan ismert lesz, ezt várhatóan a minisztérium fogja
bejelenteni. (Ez lapzártáig még
nem történt meg – a szerk.)
*
A zalaszentgróti vasútvonal
története:
A vasútvonal elődjét a Dunántúli HÉV társaság építette,
az eredetileg Türje állomáshoz
csatlakozó 4,7 km hosszú he-

lyiérdekű vasútvonalat 1892.
január 28-án nyitották meg.
A vonalat később a Zalavölgyi HÉV társaság építette
tovább. A 42,5 km hosszú vasútvonal Sármelléken át Balatonszentgyörgyig tartott, ahol a
Székesfehérvár–Gyékényes-vasútvonalhoz csatlakozott. A Zalaszentgrót–Balatonszentgyörgyvasútvonalat 1895. december
15-én nyitották meg a forgalom
számára. (Érdekesség, hogy
1909-ben tervezték a vasutat
Bérbaltavár, Rum irányába Szombathelyig meghosszabbítani.)
A vonal északi végét érintette a csatlakozó Ukk–Zalaegerszeg vonal 1968–69 között
végzett átépítése. Ennek során
Türje és Zalabér állomások
között a pályát új, rövidebb
nyomvonalra terelték. A két
állomás megszűnt, helyettük
Zalabér-Batyk néven új állomás nyílt az egykori állomásközben. Az eredetileg Türjére
csatlakozó zalaszentgrót–sár-

A zalaszentgróti állomás.

melléki és a Zalabérre csatlakozó sárvári vonalakat is ide
kötötték be.
A Zalaszentgrót és Sármellék közötti szakaszt 1974-ben
zárták be, később a síneket
felszedték. A Sármellék–Balatonszentgyörgy vonalszakaszt
iparvágányként használták. A
Zalabér-Batyk–Zalaszentgrót
között megmaradt hat kilométeren 2007. március 3-áig volt
személyforgalom, amikor is a

kormány megszorító intézkedései miatt leállították azt további
13 vonallal együtt. (Mindez a
második Gyurcsány-kormány
regnálása idején történt – a
szerk.)
A szakaszon 2015. december 15-én újra járt személyszállító vonat, a Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy vonalszakasz 120 éves megnyitásának évfordulóján. (Forrás:
Wikipédia)
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Élménydús falunap Sümegcsehin

A falunapnak mindig közösségépítő szerepe van Sümegcsehin.

Augusztus 24-én, szombaton tíz órától vette kezdetét a
faluünnep Sümegcsehin. Egy héttel az esemény előtt Sziva Erika
polgármester asszony összehívta a falu lakosságát, hogy együtt
átbeszéljék a feladatokat, ötletekkel segítsék a lakók, hogy milyen legyen a rendezvény.
–A falunap számomra ezzel
veszi kezdetét, mert ekkor már
megalapozódik a jókedv, az emberek részéről érkeznek a felajánlások (munkájuk, tárgyak,
anyagi felajánlások), érezni, hogy

a falubeliek készülnek és számukra is fontos ez a nap – meséli a polgármester asszony.
A főzni vágyó családok, baráti társaságok a település sportpályáját körülölelő füves területen készítették el tűzrakó helyeiket. Rövid időn belül már
gyúltak a lángok, kezdődött az
ételek készítése, majd kezdődtek a kispályás focimérkőzések,
amelyek lebonyolítását a Sümegcsehi SE vállalta. Közben megérkeztek a veterán járművek, autók, motorok gördültek be és so-

Hibás volt a képaláírás
Előző számunk 8. oldalán sajnálatos hiba történt a „Mindegy, hogy mi lesz, csak Zalába
kerüljek!” című cikkben lévő
fotó aláírásában. A helyes szö-

veg: Dr. Aradi László, az új
plébános.
A hibáért elnézést kérünk
Östör Dávid egykori és dr. Aradi
László jelenlegi plébánostól.

rakoztak fel a focipálya mellett,
hogy az érdeklődök megtekinthessék, megcsodálhassák a kétés négykerekűeket.
A finom ételek elkészültek,
elfogyasztásukhoz elengedhetetlenek voltak a helyi borok
pálinkák, így a jó hangulat is
garantált volt. A gyermekek népi játékokkal játszottak, nagy
kedvenc volt a körhinta, de kisebbek és nagyobbak, sőt még
a szülők is találtak maguknak
játékot. Délután az ingyenes légvárban folyamatosan voltak gyerkőcök, Ujhegyi Gyuláné, Rózsa
levendulás kézműves foglalkozást tartott, sok szép dolgot készíthettek a résztvevők, valamint
a Villa Aromatique tulajdonosai
pónifogatolást és pónisimogatást biztosítottak a gyerekek számára. A fiatalok üdítőt kaptak
az önkormányzattól.
– Fontosnak tartom a környezettudatos nevelést, ezért az
idén kértük a gyerekeket, hogy
hozzanak otthonról poharat, kulacsot. Ezúton is köszönöm a gyerekek és a felnőttek pozitív hozzáállását, mert sokan hozták saját poharukat, nem halmozva
műanyag szeméttel a környezetet
– mondta örömmel Sziva Erika
Délután két órától elkezdődött a késő délutánig tartó lángossütés a helyi asszonyok segítségével, a 40 kg lisztből elkészült mintegy 450 lángost
szintén bárki megkóstolhatta,
ízesíthette kedve szerint fokhagymával, sajttal, tejföllel. Felajánlásból 200 darab főtt kukoricát is ki tudtak osztani, így
többféle ételből választhattak a
program látogatói.
Nagy Tamás körzeti megbízott rendőrségi felszerelés bemutatót tartott, melyet a nagyok

és a kicsik is érdeklődve szemléltek. Az Országos Agarász
Egyesület bemutatót tartott, melybe a gyerekek is lelkesen bekapcsolódtak.
Négy óra környékén kezdődött a nőknek szóló ügyességi
verseny, amely keretében zokniválogatás volt a feladat. Sok
lelkes lány, asszony nevezett a
vetélkedőre. Majd kezdetét vette
a már hagyományos, minden
évben sok nevetésre okot adó
parasztpróba. Volt szalmabála gurítás, illetve azon átmászás, talicskában tolás, cukkini szedés és
barackmag törés a feladatok között. A győztes páros - Piros
Gergő és Szabó Zsolt - már 5. alkalommal nyerték meg a próbát. Nyereményük egy díszített
falunapi ásó és pálinka volt.
Hat óra előtt a színpadon
kulturális program kezdődött.
Elsőként a Kid Dance modern
és hagyományos táncait csodálhatta a közönség, majd őket
követték a Deresedő Wild Gerlicék, akik megalapozták a bulis hangulatot, utánuk Magyar
Rózsa előadása következett, mulatós dalait a közönség vele
együtt énekelte, majd Torres
Dani koncertje következett. A
napot egy hangulatos bál zárta,
melyen hajnalig rophatták a
táncot a bálozók.
– Ezúton is köszönöm a
sok-sok segítséget, felajánlást
melyeket kaptunk az egész napos program megszervezéséhez, lebonyolításához. A falunapnak közösségépítő, közösségerősítő szerepe kiemelkedő, a
képviselő-testület ezért is fontosnak tartja a rendezvényt minden évben megtartani – mondta
végezetül Sziva Erika polgármester asszony.

Veterán járműveket is lehetett látni.
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A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, határon túli, magyarlakta területein is megemlékeztek Szent
István királyról.
Lendván, a muravidéki magyarság központjában Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.
Vajon számunkra – 21. századi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a műveltség kötelező tételeként tekintünk rá, vagy megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:
Igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. Nem tett hűségesküt

sem a német-római császárnak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.
Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintául szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő intézmények.
A kalandozó magyar törzseket egy közösséggé formálta, megóvta őket a széthullástól. Legfontosabb történelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélésének alapjává… Első uralkodónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a felsőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott államszervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.
Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 évvel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlékkonferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:
„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös,

Pácsonyi Imre mondott beszédet.

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és megérthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet bennünket.” – idézte a miniszterelnök mondatait beszéde végén Pácsonyi Imre.

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN
Zala megye területi jellegzetességeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítását.
A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 zalai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését valósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid bemutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényképes anyagait és pontos elérhetőségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanyagokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.
A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó információkkal való ellátására, egy olyan online adatbázis kialakítására, amelynek frissítése rendszeresen biztosított. Ennek egyik lehetséges formájaként a zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretein belül kialakításra kerül egy helyi termék, illetve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelenésére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.
A paktum megvalósítási időszakában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellénházán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két rendezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelkezésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosított volt különböző helyi termékekből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.
Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több településén, ahol a látogatók megismerhetik Zala helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.

-----------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

6

Szentgrót és Vidéke

2019. szeptember

Újra együtt ünnepeltek a batykiakkal
– Zalabér, Zalavég és Tekenye katolikusai

Ünnepi szentmisére gyűltek össze több faluból.

Minden katolikus templomot egy titulus vagy egy szent
tiszteletére szentelnek fel. A
batyki egyházközség Szent István királyt nem csak mint Magyarország fővédőszentjét ünnepli, hanem a temploma védőszentjeként is. Vajon tudnak-e
még ünnepelni a magyarok?
Sokak számára augusztus huszadika is csak szabadnap, amikor lehet otthon dolgozni, wellneszezni, vagy különféle mulatságokon részt venni.
A pusztán fizikai pihenés
nem adja meg a valódi rekreációt, a lélek feltöltődését. A
mostani ünneplésünkön rá kell
döbbennünk újra, hogy ezer év
távlatából is mennyi közünk
van első szent királyunkhoz. Ő
annak a magyar népnek teremtette meg állami alapjait, amelyhez mi is tartozunk. Ugyanabban a keresztségben részesültünk mi is, mint ő Esztergomban – ezáltal lettünk az egyház
tagjává. „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” – énekeljük, és tudjuk, hogy a mennyek
országában van, onnan jár közben az ő népéért és mutatja az
utat számunkra, mint a csillag
az útonlévők számára, hogy mi
is eljuthassunk a mennyei hazába. Az iránytű és a GPS felfedezése előtt a csillagok járásából tudtak tájékozódni.
Szent István állam- és egyházalapítói tevékenységéről sok
mindent megtudhatunk az 1083as szentté avatása alkalmából
íródott Kis és a Nagy Legendából. Hartvik püspök Kálmán
király felkérésére írja meg saját
István legendáját, melyben a

Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz
és valóban szent teremtmény”
– hangzott el Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ő eszerint cselekedett,
így tudta bölcs emberként életét és népe életét is a sziklára
építeni. A mulandóban is az
örököt keresve vált az ő evilági
műve maradandóvá és juthatott
el az örök életre. Ha követjük
őt mi is, földi munkálkodásunk
is maradandó lesz és eljuthatunk a mennyek országába is.
(Ezen gondolatok hangzottak el
a búcsúi szentbeszédemben.)
A szentmiséről az önkormányzat elé vonultunk, nem

csak a batykiak, de Zalabérről,
Zalavégről és Tekenyéről érkezett zarándok hívek is, ahol a
fiatalok a kántor asszony szervezésében kis műsort tartottak
és megkoszorúzták Szent István szobrát. Ezt követte a fehér
asztal melletti ismerkedés, beszélgetés az önkormányzat udvarán. A batyki egyházközség
tagjai kitettek magukért, hiszen
nem csak a szeretetvendégséget
szervezték meg, de a templom
belsejét is kifestették. Köszönet
ezért mindenkinek! A búcsú kegyelmeit elnyerve lelkileg gazdagodva indultunk haza…
Szécsi Ferenc
plébános

Az új kenyér megáldása.

két legenda cselekményeit összefonja, a szentéletű király vallásos buzgalmára, csodatételeinek bemutatására helyezi a
hangsúlyt.
A fiának, Imre hercegnek írt
intelmekből bontakozik ki legtisztábban az ő jelleme, politikai, uralkodási elvei.
A szentmise szentírási részei is mintha a szent király ajkáról hangoztak volna el, hiszen számára a szentírás volt a
GPS. „Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján
ne járj! Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle,
úgy folytasd utadat! Az igaz
ember útja olyan, mint a hajnal
pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem
lesz” – olvastuk a példabeszédek könyvéből. „Ne éljetek
úgy mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az
eszüket. (...) Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle
ocsmányságot művelnek. (...)

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun
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Kalandok az élményparkban
Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munkatársait a zobori élményparkba. A Holnapocska tábor alapítója,
Szabadics Zoltán és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál
Attila vezette az eseményt.
Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táborozott Zalaszabaron. A tábor nemrégiben megkapta a Gyógyító
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.
– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számára. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkeznek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat alakult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találkozásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg Gerlinger Sándortól, a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.
Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédáról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balatonon, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak
Minden várakozásnál jobban teljesít a magyar gazdaság, amiből az idősebb korosztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.
A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is.
Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt Papp Gabriella, a Nagyberegi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.
– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.
Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a
barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Kehidakustány ünnepelt
Hagyományőrző módon megrendezésre került a Kehidakustányi Júliális, a település legnagyobb rendezvénye.
Július 5-én a Hagyományőrző Mariska udvarban a Teskánd
Színtársulat „Lopótök avagy a
Mari nem olyan” című előadását láthatták a vendégek. Ezt
követően Németh Norbert és
Németh Lajos harmonika-műsora következett. A vidám nótaszó alatt tökipompost, malacsültet, háziszörpöket, pálinkát,
borokat fogyaszthattak a látogatók.
Másnap reggel 11 órakor
vette kezdetét az V. Júliálisnapi, „Kárpát-medence az én
Hazám“ címmel meghirdetett
meghívásos főzőverseny.
13 órától Lázár István polgármester ünnepélyes keretek
között „Kehidakustányért Emlékérmeket”, valamint „Kehidakustány díszpolgára” címeket
adott át. „Kehidakustány díszpolgára” címet négyen kapták
meg. Koronczi Lászlóné a település egészségügyéért, a kehidakustányi gyermekek testilelki egészségéért védőnőként
hosszú éveken át végzett ál-

dozatos munkájának elismeréséért, Schulcz Béláné a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként az intézmény megfelelő
működése, a településen élő
gyermekek közösségbe integrálása érdekében végzett tevékenysége elismeréséért, Elekes
Elemér a Kehidakustányi Termelőszövetkezet elnökeként a
kehidakustányi fürdő megvalósulása érdekében végzett tevékenységéért, Tuboly József a
település általános iskolájának
igazgatójaként az intézmény
zavartalan működésének biztosítása, a kehidakustányi gyermekek oktatása és nevelése érdekében végzett munkájáért
kapta az elismerést.
„Kehidakustányért Emlékérmet” adományozott a képviselő-testület néhai Páskuj József részére Kehidakustány
község értékeinek gyarapítása,
hagyományainak
megőrzése
érdekében végzett tevékenységét elismerve, Németh Zoltán
részére Kehidakustány község
értékeinek gyarapítása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként.

Hagyományőrző módon került sor a rendezvényre.

Lázár István polgármester
az ünnepséget követően külön
köszöntötte a Kehidakustányból elszármazottakat, akiket a
kitüntetettekkel együtt megvendégeltek.
A színpadon a „Magyarpolány Hangja Nagykórus”
lépett fel Grőberné Adorján
Renáta vezetésével, színvonalas előadásukat a zalaapáti harmonika-együttes műsora követte.
A főzőversenyen készült
finomabbnál finomabb ételeket
kéttagú zsűri értékelte. Ez
alapján a következő a sorrend:
1. Dobronak, 2. Violettea Hard
Paleo Kuckója, 3. (illetve közönségdíjas) a NÉMeth-huBER
1 csapata.

A kilátogatókat egész napos
programokkal várták a szervezők.
A kisebbek részére körhinta, kétféle méretű légvár állt rendelkezésre, a nagyobbakat gurigolf,
csocsóasztal, xbox sátor várta,
a focipályán pedig a helyi íjászcsapat segítségével mindenki kipróbálhatta magát íjászkodásban.
18 órától a Chili zenekar
koncertjét élvezhették a rendezvényre érkezők, 20 órától Magyar Rózsa, a csárdások, magyar népdalok, operettslágerek
kiváló előadója adott műsort,
akivel közös fotót is készíthettek vagy autogramot kérhettek. 22 órától Éder Gabee
szórakoztatta a résztvevőket.
S.K.N.

Az új kenyér ünnepe
2019. augusztus 19-én a kehidakustányi romtemplomnál
tartottuk a nyár utolsó programját. Nem véletlen, hogy e
jeles napot a kustányi templom
romjainál ünnepeljük. Az alsókustányi falurészben található
romtemplomunk mellett annak
idején volt egy remetelak, amit
Szent István nevére szenteltek
fel. Ez régen búcsújáró hely
volt, a környékről, de még
Sümegről is zarándokoltak ide
hívek. Erre a szép régi szokásra
emlékezve a Hagyományőrző
Mariska udvarunkból indulva
sétáltunk le a közel 2 km-re, az
erdőben található romtemplomunkhoz.
A zarándok utak a lelki felkészülésről szólnak, ehhez hasonlóan a sétán mi is ráhangolódtunk az eseményre. A régi
falu egyetlen megmaradt épített
emlékéhez közeledve madárcsicsergés mellett halk furulyaszó hallatszott, ami mind-

nyájunkat elvarázsolt. A templom előtt régi vászon abrosszal
leterített asztalon az új kenyér
várt minket. A Zala folyó által
valaha körülölelt tenyérnyi szigeten kis dombon áll az egykori templom romja, körülötte
égig érő öreg fák, melyek a nap
lemenő sugarait megszűrve beragyogták a helyszínt.
Lázár István polgármester
köszöntője után Johanné Székely Júlia és Johann Attila ének
és furulya műsora következett,
Gergely János helytörténeti
összefoglalót tartott, majd egy
csodaszép verset szavalt el. A
polgármester megszegte a Gellért Erzsébet által kemencében
sütött több mint 4 kg-os, ez
alkalomra különlegesen díszített új kenyeret, melyhez a lisztet a Tüskeszentpéteri malomból kaptuk. A Hagyományőrző
Mariska udvarban egész éven
át rendezvényekhez, táborokhoz felhasznált lisztet folyama-

Az új kenyér felszelése…

tosan ők biztosítják. Hálásak
vagyunk felajánlásukért. Amíg
a közös kenyérből falatoztunk,
addig Julcsi és Attila a háttérben még csodás Szent István
dalokat énekelt. A megemlékezés végén a vendégekkel viszszaindultunk a Mariska udvarba. A séta közben folytatott
beszélgetéseket csodás környe-

zetben, két tűzrakó hely közepén izzó parázsnál mangalica
szalonnát sütögetve folytattuk.
Finom helyi borokat, pálinkákat, szörpöket kóstolhattunk.
Sötétedés után, a tűz fényénél
új barátságok születtek, szép
emlékekkel tértünk haza.
Hagyományőrző Mariska
udvar

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Minek?...

Táboroztak a zalacsányi kisdiákok
Nagyon sűrű, programokkal
teli nyár elé néztek a zalacsányi
Csány László Általános Iskola
diákjai. Július utolsó hetében
Balatonmáriára látogattak, egy
EPOK-os pályázat keretein
belül. A 20 kisdiák biztonságára a kerékpáros tábor ideje
alatt 3 kisérő pedagógus és egy
önkéntes is ügyelt, Ács Ádám,
az iskola testnevelő tanára szervezésében. Az egyhetes bentlakásos tábor alatt mintegy 200250 km hosszú utat kerékpároztak.
– A túrák mindennaposak
voltak, bejártuk a Balaton déli
részét. Jártunk Marcaliban
strandolni, eltekertünk Balatonlellére a Gömbkilátóhoz, Balatonboglárra a kalandparkba és
a bobpályához, hajókáztunk a
Balatonon, sétáltunk Badacsonynál, ahova Fonyódig
mentünk kétkeréken, de Balatonszentgyörgyön a Csillagvár
étteremben is ebédeltünk. Természetesen
a
gyermekek
imádtak a Balatonban fürödni,
a fő elfoglaltságunk mindennap
ez volt. Az utolsó nap a szélnek
köszönhetően igazi hullámlovaglásnak is örvendezhettünk –
sorolta a programokat Rétiné
Végh Katalin, a diákok pedagógusa. Továbbá elmondta,
hogy nagyon meglepte a sofő-

Programdús nyár volt…

rök pozitív hozzáállása, véleménye szerint rengeteget javult
az elmúlt években a közlekedési kultúra.
– A 10 év alatt kerültük már
meg a Balatont, jártunk Sopron
környékén, Kaszópusztán és
Ausztriába is átkalandoztunk,
ami során a diákok és mi, a
kísérők, már sokat láttunk és
tapasztaltunk. Mostanság viszont már nagyon ügyelnek a
kerékpárosokra, nem találkoztunk ingerült sofőrökkel, pedig
elég forgalmas utakon mentünk.
– Szeretnénk külön köszönetet mondani a Nagykanizsai
Tankerületnek, a Zalacsányi

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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István csak ezt a tömör
és velős választ adta, amikor felesége, Judit arról beszélt, hogy ideje lenne modernizálni a konyhát. Judit a
válaszon csak mosolygott,
már megszokta, hogy Istvánnak mindenről karakán
véleménye van, és ezt nem
rejti véka alá. Judit még
emlékezett arra, amikor István
értelmetlen hóbortnak tartotta az okos telefonokat,
amikkel csak menőznek az
emberek. Szentül meg volt
győződve arról, hogy a telefon csak telefonhívásokra jó.
Minek venni egy néhányezer forintos készülék
helyett sokkal drágábbat,
amikor nem tud annyival
többet. Ezt a véleményét
társaságban is ki szokta fejteni, amivel az idő előrehaladtával egyre kevesebben
értettek egyet. Észre kellett
vennie, hogy az élet kezd
elmenni mellette. A hagyományos telefonja nem volt
képes megoldani olyan élethelyzeteket, amit az okostelefonok könnyedén.
Azóta már változott a
helyzet…
István elgondolkodott és
vett egy okostelefont.
Drágám, nem szeretném, ha a konyhával is úgy
járnánk, mint az okostelefonoddal – emlékeztette Judit.
Modernizálni kell a konyhát, több helyen, praktikus
megoldásokra van szükség,
hogy kényelmesebben tudjak főzni. Nem várhatunk
vele tovább, vagy főzni kezdesz és akkor megtudod,
hogy minek hol a helye…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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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

Önkormányzatnak, a zalacsányi
Tüzépnek és persze a szülőknek, akik lehetővé tették a
program anyagi hátterét, így a
tábor teljesen ingyenes volt –
emelte ki.
Az egész évben szorgalmasan tanuló és a szakkörökön is
aktívan résztvevő tanulók jutalomnyaralásban részesültek,
július 15-től pár napra a balatonmáriai Mária Hotel lakói
lehettek. Ez a projekt már több
iskolával karöltve jött létre,
nemcsak Zalacsány, hanem
Sármellék, Zalaapáti és Káptalanfa együttműködésével. A
buszos kiruccanások során bebarangolták a keszthelyi Festetics-kastélyt és a Közlekedési
Múzeumot, megcsodálhatták a
balatonlellei cirkusz fergeteges
műsorát, hajókirándultak, sétáltak a Badacsonynál, strandoltak
Marcaliban, sportoltak a zalaszabari kalandparkban, ellátogattak Rádpusztára és megtekintették a balatonkereszttúri
sétarepülő fel- és leszállópályáját. Maguk a tevékenységek
pedig a személyiségfejlesztés
köré épültek fel:
– Minden délelőtt foglalkozásokat tartottunk, volt két csoport, két csoportvezetővel és a
velük lévő két kísérővel. Nagyon elfáradtunk, de imádtuk
csinálni és szerencsére egyik
programon sem történt semmilyen baleset. Jó hangulatban
teltek a napok és a diákok a
nyaralás alatt is rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodhattak – zárta mondandóját Rétiné
Végh Katalin.
Farkas Adél
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2019. november 15-én ( péntek ) 18 órakor
„NEM, MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG„
LÉLEK ÉS SZÖGESDRÓT
Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin és Rózsás János a „
magyar szolzsnyicin „ barátsága
Vendégeink: Domonkos László író és
Baranyi Krisztina az IdőJel és a Fríg Kiadó igazgatója
Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó –
Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik
2019. december 13-án ( péntek ) 18 órakor
POGÁNY VAGY KERESZTÉNY?
- Koppány vezér a Képes Krónikában
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök
- Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családjaik
„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél„
2019. december 20-án ( péntek ) 18 órakor
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN
Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
vetített-képes előadás és jó idő esetén csillagászati bemutató
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és kedves
családja
2020. január 17-én ( péntek ) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
PARASITUS SZÍNRE LÉP
Bornemisza Péter - Magyar Elektrája
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek
elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester – Németh Ferenc
zenetanár és kedves családjaik

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2019/2020

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója - Bánffy Miklós-díjas
bölcsész – Százak Tanácsa tagja
Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
2019. szeptember 20-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyez el a
Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
HÁROM MAGYAR SZENTKÉP
Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka)
arany övcsat;
egy kazetta-ábra a csengersimai református templom 1761-ben
kifestett mennyezetéről.
Szentképek? Magyarok?
Igen, magyar szentképek!
Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik
2019. október 18-án ( péntek ) 18 órakor
- KERESZTÜNK és KERESZTUTUNK Ember és művészet keresztútjárása – A modernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János festőművész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik
2019. november 8-án ( péntek ) 17 órakor
„ CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK „
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és
szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér

2020. február 21-én ( péntek ) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság
életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
„ Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más
emberről a bőrt. „ – Szabó Magda
Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök
Balogh László géplakatos mester és kedves családja
2020. március 20-án ( péntek ) 18 órakor
- Magyar Emlékekért a világban Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
dr. Messik Miklós
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetítettképes
előadása
Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide
Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő és
kedves családja
2020. április 17-én ( péntek ) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA
dr. Pais István filozófiatörténész
– nyugalmazott egyetemi docens vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik
2020. május 15-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI
Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban
SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG
Kereszténység és szerves társadalom
Hintalan László János vetítettképes előadása
* Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott
egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének
megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben
tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.
Erre a 2000 éves fordulatra a Vatikán már 1993-ban megadta a
lehetőséget. – Hintalan László János
Az est házigazdái: Búvári István vasutas
Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja
100 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó - bűnös és
igazságtalan szerződést - Trianonban!
2020. június 4-én ( csütörtök ) 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!
A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET
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Zenés esték Kallósdon
Nagy sikerű hangversenynyel ért véget augusztus 17-én
a 18. évi régizene-szezon a
kallósdi Szent Anna Körtemplomban. A rendezvény elején
Szalay Csaba szervező, ötletgazda röviden felidézte az indulást, az emlékezetes estéket:
– A zalaszentgróti térség látnivalóinak bemutatására 2000ben sajtótájékoztatót szerveztem, ennek során a 13. századi
templomban kamarazenét játszottak, amit a Kossuth Rádió
riportere kismagnón felvett. A
hangtechnikusok
csodálattal
szóltak a kiváló hangzásról. Ez
adta az ötletet arra, hogy a
térségbe látogatók és a környékbeliek szórakoztatására a
nyári időszakban a templomhoz
illő hangversenyeket szervezzek. Az első hangversenyre
2001. júliusában került sor, a
kezdést a naplementéhez igazítva. A jó akusztika miatt a
templom előtt nem csak a zenében, hanem a lenyugvó Nap
látványában is lehetett gyönyörködni – mondta.
Egy évtizedig július és augusztus hónap szombat estéin,
a későbbiekben augusztusban
voltak a hangversenyek. A zenei programot kezdettől végig
Lovász Gábor zeneiskola igazgató állította össze. A rendezvény teljesen nonprofit, az úti
és szállítási költségek fedezetét először pályázatból, később
támogatásokból biztosították.
Rendszeres támogató volt korábban a Kehida Termál is, a

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

kallósdi önkormányzat, a kehidakustányi TDM Egyesület, két
külföldi zenerajongó, és az
utóbbi években az osztrákmagyar Takács Jenő Alapítvány. A csaknem két évtized
alatt emlékezetes hangversenyt
adott többek között a Zalaszentgróti Városi Kamarakórus,
a Brass Com rézfúvósok, Székely Andrea és Hans Jörg Bock
operaénekesek, a hévízi és zalaszentgróti zeneiskola több kiváló, díjnyertes növendéke és
kisegyüttese, zalai és külföldi
zeneművészek.
Végül Szalay Csaba bejelentette, hogy ezúttal utoljára szervezték a nyáresti hangversenyt.
Lovász Gábor munkahelyet változtat, ő pedig a jövőben nem
szervez Kallósdra programokat.
– Tizennyolc évig egyéni
érdek nélkül, a közösségért
dolgoztunk mindketten. Talán

Lesz, aki folytatja?

lesz, aki folytatja?! – fejezte be
beszédét.
Az utolsó hangversenyen
Szokol Liliána budapesti zeneművészeti szakközépiskolás
és a hévízi zeneiskola három

növendéke, Balázs Ádám, Balogh Viktória és Vasas Rebeka
játszottak fuvolán és furulyán.
Zongorán Lovász Gábor működött közre.
Farkas Adél
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Megújul a Zalacsány és Kehida közti útvonal

Az út előreláthatólag novemberre készül el – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Elkezdődtek a munkálatok
a Zalacsányt és Kehidát összekötő, 2,2 km hosszú útszakaszon. A felújítás a Terület- és
településfejlesztési
operatív
program keretein belül valósulhat meg, mintegy 270 millió
forintból. Az érintett 7352-es
jelű szakasz Zalaapátit és Zalabért köti össze.

A munkaterület közelében,
a Zala Springs golfpálya bejáratánál tartott sajtótájékoztatóján Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta,
hogy igyekeznek azokat az
útszakaszokat felújítani a TOPpályázatnak köszönhetően, amelyek Zala megyében a legroszszabb állapotúak.

– Hat méter szélességben
újul meg a burkolat, ezzel új
pályaréteget kap, a régit bedaráljuk, majd zúzalékkal és cementtel megerősítjük, végül pedig két réteg aszfaltburkolattal
fedjük le. Javításra kerülnek a
területen lévő autóbuszöblök is,
illetve a vízelvezetés és az útpadkák is – nyilatkozta Mórocz
József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója.
Nagy Lászlóné, Zalacsány
polgármestere örömét fejezte ki
a régóta várt beruházással kapcsolatban, ugyanakkor sérelmezte, hogy a zalacsányi körforgalomtól a tábláig tartó belterület, anyagi forrás hiánya
miatt most nem került bele a
programba. Manninger Jenő

válaszolva a kérdéses problémára elmondta, hogy a fontossági sorrendben elsőbbséget
élvez ez a kültéri szakasz, a
nagyobb sebességű autóforgalom miatt. A későbbiekben szeretnék folytatni a rekonstrukciót, egészen Zalaszentgrótig, a
források függvényében.
– Fontos, hogy a megfelelő
közlekedési lehetőségek adottak legyenek, különösen turisztikai szempontból – emelte ki
Manninger Jenő.
A felújítás pár hete kezdődött, a munkaterületet már
átadták a Duna Aszfalt Kft.nek, amelynek 120 nap áll a
rendelkezésére. Az út előreláthatólag novemberre készül el.
Farkas Adél
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