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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünne-
pe, mely mindannyiunk szá-
mára az örök reménység üze-
netét hozza magával.

Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állí-
tott mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt je-
lentő járvánnyal, annak társa-
dalmi, gazdasági és lelki ha-
tásaival. Látjuk magunk mö-
gött a közelmúlt számos meg-
próbáltatását és a jövő bi-
zonytalanságát.

De hamarosan új év kez-
dődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthe-
tünk az elmúlt időszak ne-
hézségeinek.

A szeretet ünnepe a csa-
ládról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontos-
ságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsony-
fában vagy a csillogó ünne-
pi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefo-
gásban.

Karácsonyi köszöntő

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk ott-
honába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hét-
köznapokba is, és legyen hi-
tünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen eset-
ben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.

Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve re-
ményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!

„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjün-
kön át, s csillantsd elénk tö-
rékeny játékunkat, a reményt.”

Dr. Sifter Rózsa
Zala megye

kormánymegbízottja

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

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!
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Zalaszentgrót Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021.
november 25-i rendes nyilvános ülésének 19. és 20. napirendi
pontja a választott képviselők jutalmazásával foglalkozott. Konk-
rétan alpolgármester, valamint ésVári Mária Balogh Gábor Ge-
lencsér István Baracskai Józseftanácsnokok, továbbá polgár-
mester munkájának anyagi elismerésével.

Az alpolgármester és a két tanácsnok esetében részletes elő-
terjesztés készült, amely taglalta az érintettek feladatait, továbbá
az előterjesztő Baracskai József polgármester elismerő vélemé-
nyét 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 polgár-
mestere 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 szerve-
zetek korábbi mértékű támogatása. Éppen ezért nem tartja célsze-
rűnek most a jutalmazást.

Baranyai Zsolt képviselő megjegyezte, hogy a rendkívüli ve-
szélyhelyzetben arra számított, hogy jobban összefogják a testü-
letet, akár online formában is. A jelenlegi helyzetben nem látja in-
dokoltnak 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.

Egy képviselő hiányzott az ülésről. Mint később kiderült, a
mérleg nyelve lehetett volna…

A jutalom most nem aktuális
A zalaszentgróti képviselő-testület nem szavazta meg az előterjesztést

Az ezt követő egyenkénti szavazáson egyetlen határozati ja-
vaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot. (A határozati javas-
latban 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 ol-
vasható 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, , Vargáné Szabó Henri-Rádli József
ette, 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 ugyan-
csak 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 össze-
jövetelen, 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 jóté-
kony célra ajánlja fel a jutalmat.

Ekler Elemér

A polgármester jutalmazásáról szóló javaslat szavazási vég-
eredménye.

Ifj. Veress János sem tartotta most célszerűnek a jutalmazást.
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December 3-án, lapzártakor
avatták fel a felújí-Zalabéren
tott óvodát. Az ünnepségen je-
len volt , a tér-Manninger Jenő
ség országgyűlési képviselője és
Nagy Bálint, a Fidesz választó-
kerületi elnöke.

Kozma Ferenc polgármester
és alpolgár-Kissné Jónás Judit

Felújították az óvodát Zalabéren
mester kiemelte a beruházás je-
lentőségét, hiszen egy rossz álla-
potú épületet sikerült újjávará-
zsolni. Ehhez a Magyar Falu
Program keretében 25 millió fo-
rintot nyertek támogatásként,
amit önerővel toldottak meg. (A
beruházás részleteire következő
számunkban visszatérünk.)

25 millió forint támogatást nyertek.

2021. november 25.-én, Bu-
dapesten tartotta a Nemzeti Örök-
ség Intézete (NÖRI) az I. Nem-
zeti Emlékezetpedagógiai Konfe-
renciáját. A tanácskozás témája:
Múzeumi élmény megélése, ér-
deklődés felkeltése, orientációja
a felnövekvő generációk számára.

A NÖRI a múzeumok világá-
ból 66 kiemelt, úgynevezett nem-
zeti és történelmi emlékhelyet
is képvisel, köztük a kehidai
Deák-kúria és Múzeumot is.

A kehidakustányi Deák-kúria
szellemiségének két őrzője – Ger-
gely János (szakmai igazgató)
és (Deák kutató, hely-Pál Imre
történész) a felhívást követően
azonnal jelentkezett előadóként
a konferenciára, hiszen a téma
őket is foglalkoztatja hosszú évek
óta. Úgy gondolták, rendhagyó
megoldásaik, eredményeik, ta-
pasztalataik meghallgatásra érde-
mesek. A tanácskozáson bebizo-
nyosodott – jól gondolták.

A konferenciát Móczár Gá-
bor főigazgató (NÖRI) indítot-
ta el, aki után különböző mú-
zeumpedagógia szaktekintélyek
vázolták szakmai, tudományos
szempontok alapján a konferen-
cia témáját szolgáló javaslatai-
kat, ötleteiket. Az értekezést kö-

Kehidakustány „ellopta a showt”
vetkezően kerültek meghallga-
tásra a jelentkező múzeumi elő-
adók – köztük a kehidakustá-
nyiak is. A település értékei és
a Deák-kúria bemutatását köve-
tően Pál Imre a tárlatvezetések
az ifjúság korosztályonkénti –
tudásszintjüknek megfelelő –
bemutatását ismertette. Kiemelte:
a mai fiatalságnak élmény, szó-
rakozás, lenyűgözés, humor és
döbbenet, vagy ahogy ők mond-
ják, showműsor kell. Gergely
János diaképsorokkal kísért elő-
adásában ezeknek az elveknek
gyakorlati megvalósítását mutat-
ta be a munkamódszereikről ké-
szült képekkel. Deák Színház,
rendhagyó órák élő társasjáték-
kal, idővonal-használat, speciá-
lis tárlatvezetések anekdotákkal
és más általunk szervezett te-
vékenységek felsorakoztatásával.
A diaképek bemutatása után
Gergely János feltette a kérdést:
- És hogyan valósulhat meg a
döbbenet? Eközben Pál Imre a
paravánok mögött álbajuszt, pa-
rókát öltött és a „körülbelül ka-
lappal” a fején lépett a hallga-
tóság elé. A közönséghatás magá-
ért beszélt, nem kellett tovább
részletezni. Pál Imre a Haza
Bölcse szerepében annyit tett hoz-

zá: - Megvalósítottunk egy példa
nélkül álló, egyedi tárlatveze-
tést, első szám, egyes személyben,
mely igen nagy népszerűségnek
örvend a látogatók körében.

Az előadást jól érzékelhető
tetszésnyilvánítás, vastaps nyug-
tázta.

Az ebédszünetben aztán a
kehidakustányi küldöttség nem
győzte hallgatni az elismerő sza-
vakat, a köszöneteket.

Így vittek színt, „lopták el a
showt”, terelték magukra a közön-
ség figyelmét a konferencián.

Gergely János: – Jó volt meg-
mutatni, mit is teszünk valójá-
ban, és főleg jó volt, hogy a részt-
vevők elismerték tevékenysé-

geink eredményességét, figye-
lemre méltóságát.

Pál Imre: – Kollégámmal sok-
sok év alatt aprólékosan dol-
goztuk ki egyedi módszerein-
ket. A legfontosabbat, a fiatalok
elismerését már korábban érez-
tük és élveztük, azt azonban, hogy
egy ilyen tudományos környezet-
ben is elismerést sikerült arat-
nunk, hát megvallom, megle-
pett. 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.

Elismerő véleményeket kaptak a kehidakustányiak.
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Benyó Ildikó 75 évvel ez-
előtt, 1946. november 7-én szü-
letett Zalakoppányban. Édes-
anyja Benyó Ferencné, szüle-
tett Pénzes Ilona, pénzügyi
előadóként dolgozott, édesapja
Benyó Ferenc eredeti foglalko-
zása szerint zsoké, üzemren-
dészként vonult nyugdíjba. Két
lánytestvére Judit, a költő, kinek
versesköteteit Ildikó illusztrálta
és Éva.

Zalaszentgróton végezte ál-
talános iskolai tanulmányai.
Műveiben a szülőföld, Zala-
völgye gyakori témaként je-
lenik 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 megismer-
kedett az Európa Könyvkiadó
igazgatójával, aki több könyv-
címlap tervezéssel bízta meg.
Nagyon tevékenyen dolgozott,
rengeteg műalkotás került ki
kezei alól. Nincs hazánknak
olyan pontja ahol ne mutat-
kozott volna be műveivel. Az

Benyó Ildikó emlékére
élet töredékei című színes linó-
metszet sorozatával vált nem-
zetközileg ismertté.

Zalaegerszegen, a Göcseji
Múzeumban bemutatásra kerültek
alkotásai 1974-ben, a kiállított
képeinek egy részét a múzeum-
nak adományozta. Nívódíjat ka-
pott. 1977-ben mutatkozott be
műveivel Zalaszentgót közön-
ségének. Kiállítását unokatest-
vére, dr. Benyó Mariann nyi-
totta meg. A kis Zala-parti vá-
rost, szülőföldjét nagyon sze-
rette, nagybátyját, Benyó Ist-
vánt gyakran meglátogatta. Lá-
togatásának egy-egy pillanatát
műveiben is megörökítette.

Szülőföldjéhez való ragasz-
kodását fejezte ki azzal, hogy
műveiből 1987-ben kiválogat-
tak 100 grafikát, metszetet, me-
lyet a következő évben Zala-
szentgrótnak adományozott. A
műveket a Tömegszervezetek
Házában állították ki. A kiál-
lítást dr. Fehér Zsuzsa nyitotta
meg Csíkos Mártonnal, aki a
kiállítást szervezte. Nagybátyja,
Benyó István is sokat segített a
szervezésben. Húsz év grafikai
munkájának válogatását lát-
hatta 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 ér-
tékes 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 szü-
lővárosban.

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

Benyó Ildikó önarcképe...

Első alkalommal rendeztek
november 28-án termelői vásárt
Zalacsányban önkor-a helyi
mányzat egyházközösségés az
szervezésében. Az iskolaudvar,
a rendezvénypajta adott helyet
az agrártárca által támogatott
kezdeményezésnek, amelyen ki-
lenc árus kínálta portékáit.

– Az esemény egy napra
esett az első adventi gyertya-

Termelői vásár Zalacsányban
gyújtással – mondta lapunknak
Nagy Lászlóné, Zalacsány pol-
gármestere. – A lakosság ked-
vezően fogadta a kezde-
ményezést, így várhatóan lesz
folytatás, mégpedig jövő ta-
vasszal, húsvét előtt. A vá-
sárra kilátogatókat megvendé-
geltük egy pohár forralt borral,
illetve teával, s egy szelet ka-
láccsal.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a
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A hibák jelzését és a szám-
lázást is segítik azok a mobil-
hálózaton kommunikáló okos
mérőórák, amelyeket már 1500
fogyasztónál szereltek fel a
Zalavíz szolgáltatási területén.

A 161 településen mintegy
150 ezer ember ivóvízellá-
tásáért 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) rend-
szerre.

Az eszközök egyebek mel-
lett képesek a vízszivárgások
azonnali észlelésére és a cső-

Okos mérőórák a Zalavíznél

törések előrejelzésére, amivel
radikálisan csökkenthető a fo-
gyasztók esetleges anyagi kára,
továbbá nagyságrendekkel több
ivóvíz lesz megmenthető egy
meghibásodás esetén.

Mindez a szorító munka-
erőhiány enyhítésében is segít:
az új rendszerbe kötött vízórák
leolvasását már nem kell sze-
mélyesen végezni, hanem auto-
matikusan, online rögzíti a víz-
szolgáltató rendszere. Ez a
megoldás a vízmű díjszám-
lázási és ügyfélkezelési fel-
adatainak ellátásában is je-
lentős segítséget nyújt. (Forrás:
MTI)

Már nem kell személyesen végezni a leolvasást.

Kép: zalaviz.huKép: zalaviz.hu

,,Van-e érzés, mely forrób-
ban és sejtelmesebben megdo-
bogtatja az emberi szívet, mint
az ünnep és a várakozás iz-
galma?” (Márai Sándor)

Az ünnepi várakozásban
kellemes színfolt volt a teke-
nyei gyerekek számára a de-
cember 5-i délután. Benépese-
dett a fenyőfa környéke színes,

Koncerttel várták a Mikulást

hangulatos koncertnek voltunk
részesei. Nyakas Péter - a Zab-
szalma/Zsebszalma zenekar da-
laival vidám Mikulás-váró han-
gulatban érkezett a várva várt
nagyszakállú. Az ajándékcso-
magokat az Összefogás Te-
kenye Alapítvány támogatásá-
val kaphatták meg a kicsik.
Szerencsére az eső elállt, a

didergést pedig a tánccal el-
lensúlyozhattuk.

Az adventi vasárnapokon a
gyertyagyújtás alkalmával a
közösség együtt készül az
ünnepre.

A cso-Szent Anna Karitász
port önkéntesi is részt vettek az
év végi tartós élelmiszer gyűj-
tési akcióban. A közel 400 kg
adomány a falu lakossága ré-
szére átadásra került. Decem-
berben az idős korúak további
természetbeni csomagokat kap-
nak az önkormányzattól, ami-
vel szintén megkönnyítjük az
ünnepi készülődést.

Közeleg az év vége, amikor
az elmúlt időszak történéseit
áttekintjük, számot vetünk az
elért eredményekkel és a kö-
vetkező időszak tennivalóit
rendszerezzük. Újabb értékes
színfoltja lesz Tekenyének a fa-
luközpontban elkezdett Kresz-
park, amit tavasszal tervezünk
átadni a gyerekek számára.
Köszönjük az önkéntesek ed-
digi munkáját!

Békés, boldog ünnepeket,
reményteli új esztendőt kí-
vánunk!

Sinka Imréné
polgármester

Megérkezett a várva várt Mikulás.

Tavasszal adják át a Kresz-parkot.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke

A felnőtt együttes.

Az U13-as csapat.

Az U12-es gárda.

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


