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Karácsonyi köszöntő

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
100% természetes fából készült (fenyő és bükk)
FABRIKETT a gyártótól!

80 Ft/kg
A termék nem tartalmaz vegyi- és kötőanyagot!
Minden olyan tüzelőberendezésben használható,
amely fatüzelésre alkalmas.
Fűtőértéke magas, ezért a tűzifához képest fele
mennyiség szükséges, tárolás során
nedvességtől és sugárzó hőtől óvni kell!
Vargaholz Kft. Zalaszentgrót 06/30 400 77 35 • 06/70 45 30 455

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

www.zalatajkiado.hu
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A jutalom most nem aktuális
A zalaszentgróti képviselő-testület nem szavazta meg az előterjesztést
Zalaszentgrót Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021.
november 25-i rendes nyilvános ülésének 19. és 20. napirendi
pontja a választott képviselők jutalmazásával foglalkozott. Konkrétan Vári Mária alpolgármester, valamint Balogh Gábor és Gelencsér István tanácsnokok, továbbá Baracskai József polgármester munkájának anyagi elismerésével.
Az alpolgármester és a két tanácsnok esetében részletes előterjesztés készült, amely taglalta az érintettek feladatait, továbbá
az előterjesztő Baracskai József polgármester elismerő véleményét a három választott képviselő munkájáról, ami érdemessé
teszi őket a jutalmazásra. Ugyanez a részletes írásos előterjesztés
azonban már nem szerepelt Baracskai József esetében, a napirendi
javaslatban is csak annyi, hogy az előterjesztő Balogh Gábor, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke.
A 19-es napirendi pont tárgyalásakor Zalaszentgrót polgármestere újfent kifejtette, hogy aki jól dolgozik, annak a munkáját
el kell ismerni, akár anyagilag is.
Ifj. Veress János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy
nehéz két év van mögöttük, ezért nem garantálható a helyi szervezetek korábbi mértékű támogatása. Éppen ezért nem tartja célszerűnek most a jutalmazást.
Baranyai Zsolt képviselő megjegyezte, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetben arra számított, hogy jobban összefogják a testületet, akár online formában is. A jelenlegi helyzetben nem látja indokoltnak a jutalmazást.
Vargáné Szabó Henrietta képviselő kihangsúlyozta, hogy nem
az adott személyek ellen irányul az a véleménye, hogy most nem
aktuális a jutalmazás. Ezt az adott helyzet diktálja.

Ifj. Veress János sem tartotta most célszerűnek a jutalmazást.

A polgármester jutalmazásáról szóló javaslat szavazási végeredménye.

Egy képviselő hiányzott az ülésről. Mint később kiderült, a
mérleg nyelve lehetett volna…
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Az ezt követő egyenkénti szavazáson egyetlen határozati javaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot. (A határozati javaslatban Vári Máriának 200 ezer Ft, Balogh Gábornak és Gelencsér
Istvánnak 150-150 ezer forint jutalom szerepelt.)
A 20. napirendi pontként szerepelt a polgármester jutalmazása.
Ennek írásbeli előterjesztése – mint korábban írtuk – nem volt olvasható a város hivatalos honlapján, de szóbeli előterjesztés sem
hangzott el. A szavazás eredménye azonos volt, mint a képviselők
esetében: a testület nem fogadta el. Hogy mekkora összegről szólt
(volna) a polgármester jutalmazása, arról nem esett szó a testületi
ülésen.
Az viszont elhangzott, hogy a Fidesz által támogatott négy
képviselő – Baranyai Zsolt, Rádli József, Vargáné Szabó Henriette, ifj. Veress János – a decemberi tiszteletdíját jótékony célra
ajánlja fel. Ez a négy képviselő szavazott egyébként a jutalmazás
ellen.
A testületi ülésen nem vett részt Gelencsér István, akinek ugyancsak nem szavazták meg a jutalmát. Mivel a közmeghallgatáson
még részt vett, ezért megkérdeztük tőle, hogy miért nem volt ott a
testületi ülésen.
– A közmeghallgatáson derült ki, hogy nagy valószínűséggel
Covid-fertőzött környezetben voltam egy korábbi családi összejövetelen, ezért azonnal az önkéntes karantén mellett döntöttem –
mondta lapunknak Gelencsér István. Hozzátette: ő úgy szavazott
volna, hogy társai megkapják a jutalmat, mert sokat dolgoztak.
Amennyiben az ő esetében is ilyen döntés születik, akkor jótékony célra ajánlja fel a jutalmat.
Ekler Elemér
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Kehidakustány „ellopta a showt”
2021. november 25.-én, Budapesten tartotta a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az I. Nemzeti Emlékezetpedagógiai Konferenciáját. A tanácskozás témája:
Múzeumi élmény megélése, érdeklődés felkeltése, orientációja
a felnövekvő generációk számára.
A NÖRI a múzeumok világából 66 kiemelt, úgynevezett nemzeti és történelmi emlékhelyet
is képvisel, köztük a kehidai
Deák-kúria és Múzeumot is.
A kehidakustányi Deák-kúria
szellemiségének két őrzője – Gergely János (szakmai igazgató)
és Pál Imre (Deák kutató, helytörténész) a felhívást követően
azonnal jelentkezett előadóként
a konferenciára, hiszen a téma
őket is foglalkoztatja hosszú évek
óta. Úgy gondolták, rendhagyó
megoldásaik, eredményeik, tapasztalataik meghallgatásra érdemesek. A tanácskozáson bebizonyosodott – jól gondolták.
A konferenciát Móczár Gábor főigazgató (NÖRI) indította el, aki után különböző múzeumpedagógia szaktekintélyek
vázolták szakmai, tudományos
szempontok alapján a konferencia témáját szolgáló javaslataikat, ötleteiket. Az értekezést kö-

vetkezően kerültek meghallgatásra a jelentkező múzeumi előadók – köztük a kehidakustányiak is. A település értékei és
a Deák-kúria bemutatását követően Pál Imre a tárlatvezetések
az ifjúság korosztályonkénti –
tudásszintjüknek megfelelő –
bemutatását ismertette. Kiemelte:
a mai fiatalságnak élmény, szórakozás, lenyűgözés, humor és
döbbenet, vagy ahogy ők mondják, showműsor kell. Gergely
János diaképsorokkal kísért előadásában ezeknek az elveknek
gyakorlati megvalósítását mutatta be a munkamódszereikről készült képekkel. Deák Színház,
rendhagyó órák élő társasjátékkal, idővonal-használat, speciális tárlatvezetések anekdotákkal
és más általunk szervezett tevékenységek felsorakoztatásával.
A diaképek bemutatása után
Gergely János feltette a kérdést:
- És hogyan valósulhat meg a
döbbenet? Eközben Pál Imre a
paravánok mögött álbajuszt, parókát öltött és a „körülbelül kalappal” a fején lépett a hallgatóság elé. A közönséghatás magáért beszélt, nem kellett tovább
részletezni. Pál Imre a Haza
Bölcse szerepében annyit tett hoz-

Felújították az óvodát Zalabéren
December 3-án, lapzártakor
avatták fel Zalabéren a felújított óvodát. Az ünnepségen jelen volt Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője és
Nagy Bálint, a Fidesz választókerületi elnöke.
Kozma Ferenc polgármester
és Kissné Jónás Judit alpolgár-

mester kiemelte a beruházás jelentőségét, hiszen egy rossz állapotú épületet sikerült újjávarázsolni. Ehhez a Magyar Falu
Program keretében 25 millió forintot nyertek támogatásként,
amit önerővel toldottak meg. (A
beruházás részleteire következő
számunkban visszatérünk.)

Elismerő véleményeket kaptak a kehidakustányiak.

zá: - Megvalósítottunk egy példa
nélkül álló, egyedi tárlatvezetést, első szám, egyes személyben,
mely igen nagy népszerűségnek
örvend a látogatók körében.
Az előadást jól érzékelhető
tetszésnyilvánítás, vastaps nyugtázta.
Az ebédszünetben aztán a
kehidakustányi küldöttség nem
győzte hallgatni az elismerő szavakat, a köszöneteket.
Így vittek színt, „lopták el a
showt”, terelték magukra a közönség figyelmét a konferencián.
Gergely János: – Jó volt megmutatni, mit is teszünk valójában, és főleg jó volt, hogy a résztvevők elismerték tevékenysé-

geink eredményességét, figyelemre méltóságát.
Pál Imre: – Kollégámmal soksok év alatt aprólékosan dolgoztuk ki egyedi módszereinket. A legfontosabbat, a fiatalok
elismerését már korábban éreztük és élveztük, azt azonban, hogy
egy ilyen tudományos környezetben is elismerést sikerült aratnunk, hát megvallom, meglepett. Lehet, hogy itt is igaz, a
megoldást nem kell mindig a
fellegekben keresnünk.
Lázár István, Kehidakustány
polgármestere: – Örültem, hogy
részt vettünk a rendezvényen és
büszkén fogadtam az elismerő
szavakat, gratulációkat.

www.zalatajkiado.hu
25 millió forint támogatást nyertek.
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Termelői vásár Zalacsányban
Első alkalommal rendeztek
november 28-án termelői vásárt
Zalacsányban a helyi önkormányzat és az egyházközösség
szervezésében. Az iskolaudvar,
a rendezvénypajta adott helyet
az agrártárca által támogatott
kezdeményezésnek, amelyen kilenc árus kínálta portékáit.
– Az esemény egy napra
esett az első adventi gyertya-

gyújtással – mondta lapunknak
Nagy Lászlóné, Zalacsány polgármestere. – A lakosság kedvezően fogadta a kezdeményezést, így várhatóan lesz
folytatás, mégpedig jövő tavasszal, húsvét előtt. A vásárra kilátogatókat megvendégeltük egy pohár forralt borral,
illetve teával, s egy szelet kaláccsal.

Benyó Ildikó emlékére

Benyó Ildikó önarcképe...

Benyó Ildikó 75 évvel ezelőtt, 1946. november 7-én született Zalakoppányban. Édesanyja Benyó Ferencné, született Pénzes Ilona, pénzügyi
előadóként dolgozott, édesapja
Benyó Ferenc eredeti foglalkozása szerint zsoké, üzemrendészként vonult nyugdíjba. Két
lánytestvére Judit, a költő, kinek
versesköteteit Ildikó illusztrálta
és Éva.
Zalaszentgróton végezte általános iskolai tanulmányai.
Műveiben a szülőföld, Zalavölgye gyakori témaként jelenik meg. 1957-ben a Benyó
család Budapestre költözik. A
képzőművészeti
gimnázium
textil szakán tanul tovább.
1969-ben a Képzőművészeti
Főiskolán diplomázott, még
ugyan ez év novemberében
Budapesten önálló kiállítással
mutatkozott be. Rajztanárként
dolgozott a rákosszentmihályi
Béla utcai általános iskolában.
Nővérén keresztül megismerkedett az Európa Könyvkiadó
igazgatójával, aki több könyvcímlap tervezéssel bízta meg.
Nagyon tevékenyen dolgozott,
rengeteg műalkotás került ki
kezei alól. Nincs hazánknak
olyan pontja ahol ne mutatkozott volna be műveivel. Az

élet töredékei című színes linómetszet sorozatával vált nemzetközileg ismertté.
Zalaegerszegen, a Göcseji
Múzeumban bemutatásra kerültek
alkotásai 1974-ben, a kiállított
képeinek egy részét a múzeumnak adományozta. Nívódíjat kapott. 1977-ben mutatkozott be
műveivel Zalaszentgót közönségének. Kiállítását unokatestvére, dr. Benyó Mariann nyitotta meg. A kis Zala-parti várost, szülőföldjét nagyon szerette, nagybátyját, Benyó Istvánt gyakran meglátogatta. Látogatásának egy-egy pillanatát
műveiben is megörökítette.
Szülőföldjéhez való ragaszkodását fejezte ki azzal, hogy
műveiből 1987-ben kiválogattak 100 grafikát, metszetet, melyet a következő évben Zalaszentgrótnak adományozott. A
műveket a Tömegszervezetek
Házában állították ki. A kiállítást dr. Fehér Zsuzsa nyitotta
meg Csíkos Mártonnal, aki a
kiállítást szervezte. Nagybátyja,
Benyó István is sokat segített a
szervezésben. Húsz év grafikai
munkájának válogatását láthatta a közönség. Zalaszentgrót
városa emlékplakettel köszönte
meg az értékes adományt.
A tervek szerint a képeket
állandó kiállításként mutatták
volna be, de valamilyen okból
a képek nappákba kerültek és
lassan feledésbe merültek az értékes kincsek. 2020-ban hosszas
keresés-kutatás után sikerült a
művek felét megtalálni és most
a jeles alkotó születésének 75.
évfordulóján a metszetek, ha
rövid időre, de láthatóak a szülővárosban.
Bízom benne, hogy az
1988-ban megálmodott állandó
Benyó Penci életmű kiállítás
hamarosan megvalósul, hisz ő
nagyon szerette ezt a szőlőkkel
ölelt dombvidéket.
Vikár Tibor

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Koncerttel várták a Mikulást
didergést pedig a tánccal ellensúlyozhattuk.
Az adventi vasárnapokon a
gyertyagyújtás alkalmával a
közösség együtt készül az
ünnepre.
A Szent Anna Karitász csoport önkéntesi is részt vettek az
év végi tartós élelmiszer gyűjtési akcióban. A közel 400 kg
adomány a falu lakossága részére átadásra került. Decemberben az idős korúak további
természetbeni csomagokat kapnak az önkormányzattól, amivel szintén megkönnyítjük az
ünnepi készülődést.

Közeleg az év vége, amikor
az elmúlt időszak történéseit
áttekintjük, számot vetünk az
elért eredményekkel és a következő időszak tennivalóit
rendszerezzük. Újabb értékes
színfoltja lesz Tekenyének a faluközpontban elkezdett Kreszpark, amit tavasszal tervezünk
átadni a gyerekek számára.
Köszönjük az önkéntesek eddigi munkáját!
Békés, boldog ünnepeket,
reményteli új esztendőt kívánunk!
Sinka Imréné
polgármester

Megérkezett a várva várt Mikulás.

,,Van-e érzés, mely forróbban és sejtelmesebben megdobogtatja az emberi szívet, mint
az ünnep és a várakozás izgalma?” (Márai Sándor)
Az ünnepi várakozásban
kellemes színfolt volt a tekenyei gyerekek számára a december 5-i délután. Benépesedett a fenyőfa környéke színes,

hangulatos koncertnek voltunk
részesei. Nyakas Péter - a Zabszalma/Zsebszalma zenekar dalaival vidám Mikulás-váró hangulatban érkezett a várva várt
nagyszakállú. Az ajándékcsomagokat az Összefogás Tekenye Alapítvány támogatásával kaphatták meg a kicsik.
Szerencsére az eső elállt, a

Okos mérőórák a Zalavíznél
Tavasszal adják át a Kresz-parkot.

Kép: zalaviz.hu
Már nem kell személyesen végezni a leolvasást.

A hibák jelzését és a számlázást is segítik azok a mobilhálózaton kommunikáló okos
mérőórák, amelyeket már 1500
fogyasztónál szereltek fel a
Zalavíz szolgáltatási területén.
A 161 településen mintegy
150 ezer ember ivóvízellátásáért és szennyvízkezeléséért
felelős Zalavíz Zrt. az eddigi
1500 fogyasztó mellé 2024-ig
további 10 ezer mérőállást köt
rá a Telenor hálózatán működő
IoT (Internet of Things) rendszerre.
Az eszközök egyebek mellett képesek a vízszivárgások
azonnali észlelésére és a cső-

törések előrejelzésére, amivel
radikálisan csökkenthető a fogyasztók esetleges anyagi kára,
továbbá nagyságrendekkel több
ivóvíz lesz megmenthető egy
meghibásodás esetén.
Mindez a szorító munkaerőhiány enyhítésében is segít:
az új rendszerbe kötött vízórák
leolvasását már nem kell személyesen végezni, hanem automatikusan, online rögzíti a vízszolgáltató rendszere. Ez a
megoldás a vízmű díjszámlázási és ügyfélkezelési feladatainak ellátásában is jelentős segítséget nyújt. (Forrás:
MTI)

www.zalatajkiado.hu
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.
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Szentgrót és Vidéke

2021. december

Békés, boldog karácsonyt
és új évet kíván az olvasóknak a
Zalaszentgróti Kézilabda Club!

A felnőtt együttes.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

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

Az U13-as csapat.

www.zalatajkiado.hu
Az U12-es gárda.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

