Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület !
Alapítva, mint Kertbarát Kör : 1988 áprilisában 32 taggal.
Vezetői:
Tóth Lajos mezőgazdasági üzemmérnök
Kósa Gyula erdész
2006-tól Berkes József mezőgazdasági mérnök, növényvédelmi üzemmérnök
2009 áprilisában Egyesületté alakult. A hagyományos Kertbarát tevékenység mellé felvállalta a
hagyományok ápolását, és a kulturális programok szervezését.
Tagja a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének.
Fő célkitűzései:
1. Intenzív tagépítés /a taglétszám megduplázódott, 70 fő/
2. Nők bevonása /a tagok több mint egy harmada nő/
3. Fiatalítás. /az átlag-életkor 50 év alatti/
Míg a korábbi években főleg a szőlő és a bor köré orientálódott a tevékenység, és jelentősen
megváltozott az egyesületté válás után.
Munkánkat egyrészt a hagyományos kertbarát programok, úgymint a szakmai előadások,
szakmai tanulmányutak, bemutatók, a megyei rendezvényekre való felkészülés, a
szőlőhegyeken tett látogatások /mustra/ jellemezték Emellé vettük fel a kulturális
programokat. Író-olvasó találkozókon, vendégeink voltak: Dr. Zágorecz Csuka Judit költő,
Pápes Éva író, költő. A találkozókat egy sorozat első darabjainak tekintjük.
2010 telén sikeres Faluakadémia sorozatot /6 előadás / szerveztünk, igen szerteágazó
témakörben, a Zala Megyei Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága anyagi
támogatásával.
A hagyományápolás, talán már az utolsó órában indult. Elkezdtük a környezetünkben még
fellelhető tárgyi emlékek összegyűjtését. Mára jelentős anyag vár elhelyezési lehetőségre.
Felelevenítettük a ,húshagyó kedd", maskurázó hagyományát. Kora este újra járnak a kis
maskurák, a másodszorra megrendezett bálban éjfél utánig mulatott a falu apraja, nagyja.
Szent-András túra megnevezéssel, 2010-től évente ismételve járjuk be a régi településeket,
Koplaló és Szent-András maradványait. Emlékkeresztet állítottunk, az útvonalunkon védett
növényeket, állatokat keresünk, majd piknikkel zárjuk a kirándulást.

Kivesszük részünket a más szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken:
• madár ünnep,
• májusfa állítás-kitáncolás, egészségnap,
• a kézi cséphadarós cséplőverseny és ételbemutató,
• a zalaegerszegi Márton nap,
• a megyei terménybemutató és még sok más eseményen. / például a Zalalövői
„Murci fesztivál, "Szép Zalában Születtem"/.
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2009 nyarán a Szlovén tengerparton töltöttünk három napot, kirándulásunkat 2010-ben
belföldre tervezzük.
Jól felszerelt konyhánk, és tanácskozó termünk van. Nagyobb rendezvényekre térítésmentesen
használhatjuk az ÁMK-t.
2010 évtől kezdődően a rendezvények munkaterv szerint folynak, legtöbb esetben nyilvánosak,
melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a község érdeklődő lakosságát.

