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A szentgróti egészségügyrõl döntöttek

Az egészségügyi központot a város mûködteti továbbra is.
Zalaszentgrót
képviselõtestülete fontos döntéseket hozott február 14-én az egészségügyi központtal kapcsolatban.
Errõl beszélgettünk Baracskai
József polgármesterrel.
– Egyrészt döntés született
arról, hogy továbbra is az önkormányzat mûködteti az egészségügyi központot. Sajnálatos
módon nagyon sok végrehajtási rendelet még nem született

meg, várjuk ezeket az információkat! Ha idõközben olyan
problémák merülnek fel, amelyek indokolttá teszik az egészségügyi központ állami kézbe
adását, ettõl mi nem zárkózunk el. Aggályként fogalmazódott meg a testületben, hogy
ebben az esetben szolgáltatások szûnnének meg. Szeretnénk, ha abban az épületben,
amit több százmillió forintos

európai uniós forrásból és önerõbõl újítottunk meg, saját
fenntartással folytatódhatna az
egészségügyi ellátás.
– Ezen az ülésen személyi
döntés is született…
– A képviselõk többsége
úgy vélekedett, hogy ebben az
új helyzetben egy menedzsment szemléletû vezetésre lenne szükség az intézményben.
Tény, hogy az egészségügyi
központ vezetésével sokszor
nem voltunk egy hullámhosszon, figyelmeztettük a ta-

karékosabb gazdálkodásra. Sajnos ennek nem volt fogantja,
ezért a testület úgy döntött,
hogy dr. Petz Zsuzsanna intézményvezetõ vezetõi megbízatását visszavonja. Továbbra is
itt dolgozhat, hiszen közalkalmazottként és vállalkozóként
is él a szerzõdése.
– Mi volt a vezetõi megbízás visszavonásának indoka?
– Jogszabálysértés, bizalomvesztés és az intézmény irányításának nem megfelelõ ellátása.
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalacsányban írták alá
Öt település alkotja az új egységet
A közigazgatási rendszer átalakulásával az egykori jegyzõségek településeinek biztosítani kell a közös hivatali rendszer által elõírt minimum
2000 fõs összlakosságszámot.
Zalacsányban is megtették a
szükséges lépéseket, a tárgyalások eredményeképp február
6-án Ligetfalvával, Sármellékkel, Zalavárral és Szentgyörgyvárral kötöttek megál-

lapodást. A közös önkormányzati hivatalok kialakítását az
önkormányzati feladatok járásokhoz történõ átcsoportosítása is megelõzte.
– 1036 fõ él a településen,
eddig körjegyzõségben voltunk Tilajjal, Almásházával és
Ligetfalvával. Elõbbi két település a nagykapornaki hivatalhoz csatlakozott, így ketten
(Folytatás a 2. oldalon)

Balról Perge Jánosné (Ligetfalva), Horváth Tibor (Sármellék),
Nagy Lászlóné (Zalacsány), Berkenyés István (Zalavár) és
Ádovics István (Szentgyörgyvár) a megállapodásokkal.
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A szentgróti egészségügyrõl döntöttek
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ki irányítja pillanatnyilag az intézményt?
– A fõorvosnõ jelenleg táppénzen van. A héten (február
25-én beszélgettünk a polgármesterrel – a szerk.) döntést kell
hoznunk arról, hogy a pályázat
kiírásáig, illetve annak elbírálásáig ki irányítsa az intézményt.

Beszéltünk dr. Petz Zsuzsanna fõorvossal is, aki ígéretet tett arra, hogy következõ
számunkban részletesen kifejti
véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban.
Az ügyrõl olvashatják lapunkban dr. Tihanyi Ottó képviselõ véleményét is.
E.E.

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
60 éves a TIT zalai szervezete
Dr. Petz Zsuzsanna (balról) vezetõi megbízatását visszavonták.

Zalacsányban írták alá
Öt település alkotja az új egységet
(Folytatás az 1. oldalról)
maradtunk 1091 fõt ellátva.
Több településsel tárgyaltunk,
legkedvezõbbek számunkra a
Sármellék, Zalavár és Szentgyörgyvár községekkel lezajlott egyeztetések voltak. Január 19-én döntöttünk a megállapodásról és január 30-án
már az öt település is elfogadta
a közös testületi döntést és a
költségvetést. Fontos volt számunkra, hogy a 2007-ben újjáépített hivatalunk továbbra is
feladattal legyen ellátva, és a
zalacsányiaknak se kelljen máshova utazniuk. Így nálunk is
megmaradhatott a hivatal, itt
intézik az igazgatási, az adó- és
pénzügyeket.
Továbbra
is
ugyanúgy állunk a helybéliek
rendelkezésére, minden ügyü-

ket helyben el tudjuk intézni –
tájékoztatott Nagy Lászlóné
polgármester.
Az ünnepélyes egyeztetésen Horváth Tibor, Sármellék
polgármestere kiemelte: egymás adottságait figyelembe véve, a közös hivatallal a települések turisztikailag is elõbbre léphetnek. Az egyességre
lépõ települések így összesen
4237 lakos ügyeit intézik majd.
A székhelytelepülés, Sármellék
mellett Zalacsányban és Zalaváron is lesz kirendeltség, Szentgyörgyváron és Ligetfalván pedig ügyfélfogadási idõ. A jegyzõi feladatokat dr. Bognár András Sármelléken végzi majd, munkáját Zalacsányban aljegyzõként
dr. Prótár Henrietta segíti.
Pataki Balázs

A zalacsányi gyermekekért
A település fiataljait támogatja az Esélyt Zalacsányi
Gyermekeinknek Alapítvány, mely a jövedelemadó 1 %-ából
befolyt 160.538 Ft-ot az iskola tanulóinak jutalmazására
fordította. A szervezet ezúton köszöni az eddigi felajánlásokat, és kéri, hogy a lehetõségekhez mérten idén is támogassák a gyerekeket!
Adószám: 18957952-1-20

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat az 1841-ben
alapított Magyar Természettudományi Társulat, valamint
az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztõ Társulat jogutódja. A
tudományos ismeretek közvetítésében szerves szerepet betöltõ intézmény zalai ügyvezetõ igazgatója, Rózsás Csaba
foglalta össze e nagy múltú,
értékteremtõ munka fõ vonulatát.
– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, amely 1990 óta egyesületi formában, önfenntartó
szervezetként mûködik. Az önfenntartás kényszere miatt a
tevékenység eltolódott a hagyományos ismeretterjesztéstõl az iskolán kívüli felnõttképzés, szakképzés felé, amelynek következtében 2004-tõl
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület néven végzi munkáját.
Egyesületünk az egyik jelentõs
felnõttképzési
intézménnyé
nõtte ki magát az évek során.

Az elmúlt évtizedekben sikerült megõriznie pénzügyi stabilitását. A saját bevételekbõl
jelentõs összegeket fordítottunk a hagyományos ismeretterjesztésre és a tehetség gondozására is. Tavaly az általunk
szervezett és lebonyolított felnõttképzésben több, mint
1000 fõ vett részt. OKJ-s
szakképesítést 450-en szereztek, ebbõl 120 fõ munkanélküliként, munkaerõ-piaci képzésben részesült. A hagyományos ismeretterjesztés keretében 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000
érdeklõdõ kísért figyelemmel.
2013-ban is meghatározó tevékenysége egyesületünknek –
a változó törvényi feltételekhez alkalmazkodva – a felnõttképzés. Idén a TIT zalai szervezetének 60. évfordulója jelenti az esztendõ egyik hangsúlyos programsorozatát intézményünk életében: „3x60”elnevezéssel, amely 60 évet, 60
helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.
Török Irén

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Szentgrót és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Nagy sikerû bál „Türje jövõjéért”

Jól szórakoztak és jó ügyet szolgáltak.
Február 23-án este második alkalommal rendezett jótékonysági bált a „Türje Jövõjéért Alapítvány”. A kiugróan
nagy havazás, majd az ezt követõ ónos esõ ellenére teljesen
megtelt a mûvelõdési ház
nagyterme. Már este fél 7-tõl
csoportosan érkeztek a zártkörû rendezvényre az idejében
bejelentkezett házaspárok, fiatalok, középkorúak és megállapodott nyugdíjasok, vagy
másképp: türjeiek, elszármazottak és szimpatizánsok. A
vendégek közt felfedezhettük
a község polgármesterét, a
jegyzõ asszonyt, valamint az
alapítványt életre hívókat családtagjaikkal. A bõséges és
igen ízletes vacsora után egy
pöttöm emberke – az alapítvány nevében – egy-egy rózsával díszített kis ajándékkal
kedveskedett a hölgyeknek.
Majd nagy ováció kíséretében
lépett a mikrofonhoz Kaczor
Feri, aki lakodalmas rock számokkal hevítette az amúgy is
emelkedõ hangulatot. A közönség jó ismerõsként fogadta
a fellépõ énekest, a népszerû
számok többségét együtt énekelték s pillanatok alatt fergeteges hangulat kerekedett. A
hangulat kibontakozása, az
események gördülékeny sorjázása lehetõséget adott arra,
hogy a mindenre figyelmes
házigazda feladatai alól rövid
idõre felszabadult fõszervezõ
alapítványi elnökkel, Szabó
Istvánnal pár szót váltsunk:
– Önkormányzati taggá választásomkor, 2010-ben határoztam el, hogy tiszteletdíjam
egy részét településünk, illetve
a köz javára fordítom. Segítõtársakat is kerestem egy
mozgalomhoz, melynek fõ célkitûzése a jónak ítélt ügyek,
például a mûemléki értékek
ápolásának, megismertetésének és gondozásának, hagyományõrzésnek, természetvédelemnek, sportnak a támoga-

Szabó István
tása. Ehhez az alapítványi forma látszott a legcélszerûbbnek. Úgy igyekeztem partnereket találni, hogy minden korosztály szóhoz jusson és részt
vállaljon a kezdeményezésben.
Végül is öten hoztuk létre a
Türje Jövõjéért Alapítványt,
nevezetesen Vértes László,
Kern Géza, Horváth Zoltán,
és a lányom, Szabó Eszter. Közös bennünk a Türjéhez való
erõs érzelmi kötõdés. A törvényi feltételeknek eleget tettünk, szabályszerûen mûködünk, de – jogi okok miatt –
még egy évig az adó 1 %-ából
származó felajánlásokat nem
fogadhatjuk. Ezért programjainkat felajánlásokból és ilyen
(mint a mostani) jótékonysági
rendezvények bevételébõl tudjuk támogatni. Társaim másmás egyéni és céges forrásokat
fordítanak alapítványi célokra
– meséli az alapítvány elnöke.
– A tavalyi bál bevétele a helyi
futballcsapatot és a polgárõr
egyesületet segítette, a most
befolyó összeget a türjei gyerekek táboroztatására és a lecsófesztivál megrendezésére
fordítjuk.
Szabó Eszter minõségügyi
mérnök a huszonévesek lelkesedésével, a fiatalság érdekeit

szem elõtt tartva csatlakozott
édesapja kezdeményezéséhez,
s bár Dunakilitiben dolgozik,
aktívan kiveszi részét az alapítvány munkájából.
– Szeretném átadni tapasztalataimat a fiataloknak, mert
tudom, mit kell küszködni, hogy
elérjük kitûzött céljainkat.
– Itt is mindig a társaság
lelke volt a „kislány” – jellemzi
Esztit a másik alapító, a család
régi barátja, Vértes László. A
budapesti vállalkozó több, mint
4 évtizede költözött el a községbõl, de a család, a barátok, a
szép emlékek elszakíthatatlan
szálakkal vonzották vissza szülõfalujába. Mostanság Cserszegrõl jár át szinte hetente
ide, Türjére, ahol tudják, minden nemes célhoz számíthatnak segítõkészségére.
– Eddig is részt vettem a
focipályától a templomóráig a
türjei ügyek támogatásában,
így természetesen azonnal
csatlakoztam az alapítványhoz
is. Hiszen itt voltam fiatal,
ebben a teremben néztük a
falu elsõ televízióját – néz
körül a kultúrház sokat látott
falai közt.
Ugyanevvel a mély nosztalgiával találkoztunk az egyik vendég, Gyökeres Gyula, zalaegerszegi vállalkozó személyében.
– Itt szerveztük a magnóklubot, sok idõt töltöttünk a
kultúrházban – idézte fel õ is a
régi idõket. – Máig megtartottuk a szülõi házat, még kutyánk, tyúkjaink is vannak, hétvégeken ismét türjeiek vagyunk.
Kiragadva a báli forgatagból, a negyedik alapítóval, Horváth Zoltánnal és feleségével,
Anitával is sikerült szót váltani. A tánctól felhevült fiatal
pár Zalaszentgróton él. Zoltán
türjei, de a tõsgyökeres szentgróti feleségnek sem kisebb a
lelkesedése Türje iránt.
– Nyolc évet éltünk itt, ide
született két fiatalabb gyermekem és csak jó emlékeim vannak faluból – mondja Anita,
aki mint vállalkozó, tapasztalataival, gyakorlati tanácsaival
segíti a fiatal közösséget.

– Elégedettek a második
jótékonysági bállal?
– A teli bálterem önmagáért
beszél – veszi át szót Zoltán. –
Õszintén szólva, én tartottam a
viszonylag magas belépõdíjtól,
de láthatólag sokan és szívesen
áldoztak a falu céljaira. Ennél
nagyobb számú támogató vendég fogadása már zsúfoltságot
okozna, mi pedig arra törekszünk, hogy mindenki a lehetõ
legjobban érezze magát. A tavalyi alapítványi bál visszhangja
nagyon jó volt, reméljük, hogy
a mai is hasonlóan sikerül.
A belépõt bizony minden
jelenlévõ megfizette, nem volt
díszvendég, Szabó Eszter és
Mlinárik László polgármester
még egy hatalmas, az alapítvány nevével díszített tortát is
rendelt a sokadalomnak.
Éjfélkor a résztvevõk és helyi vállalkozók bõkezû felajánlásából összegyûlt, igen szép
számú tombola nyereményt
sorsolták ki. A fáradhatatlan
bulizók közül a három legjobbnak ítélt táncospárt, mint a
„parkett ördögeit” pezsgõvel,
virágcsokorral díjazták. A minden részletre figyelõ rendezõk
svédasztalos második vacsorát
is tálaltattak, hogy újult energiával folytatódjék a vigadalom.
– Mindig jobban érezzük
magunkat – nyilatkozta Antal
Károly, aki második alkalommal vett részt a bálon.
A Nemes-házaspár az öszszes résztvevõ nevében is
mondhatta: – Azért jöttünk el,
hogy jól érezzük magunkat és
az alapítványt is támogassuk.
A vigadalom hajnali fél ötig
tartott, a szervezõk és bálozók
elégedetten térhettek nyugovóra: jól szórakoztak és jó
ügyet is szolgálhattak egyszerre. A rendezvény sikere erõsen
valószínûsíti, hogy az elõre
megfogalmazott alapítványi célkitûzések, mint például a gyermekek nyári táboroztatásának
támogatása, a mûemléki környezet szépítése mindanynyiunk megelégedésére maradéktalanul biztosítható lesz.
(volant)

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Orosz orvosok és újságírók Hévízen
A gyógyfürdõváros jó hírét viszik

A szentpétervári orvosokkal beszélget Papp Gábor.
A közelmúltban két orosz
delegáció is látogatást tett Hévízen. Szentpétervárról érkezett orvosokat, illetve Moszkvából Hévízre utazó újságíró
csoportot fogadott Papp Gábor, a város polgármestere.

Az orvosokból álló delegáció a hévízi tófürdõvel, az ott
igénybe vehetõ szolgáltatásokkal, valamint a hévízi szállodák
gyógyászati lehetõségeivel ismerkedett. A küldöttség vezetõje már nem elsõ ízben lá-

togatott el a fürdõvárosba, tapasztalatairól szentpétervári
orvosi szaklapokban is beszámolt már. Ezekbõl megjelent
példányokat a polgármesternek is ajándékozott.
Az újságírók csoportja pedig azzal a céllal érkezett Hévízre, hogy megismerjék az itteni
szolgáltatásokat, átérezzék Hévíz
különleges atmoszféráját, majd
mindezt hírül adják hazájukban.
– Egy korábban megkezdett folyamat fontos állomása
ez a mostani látogatás, hiszen
már két éve dolgozunk azon,
hogy minél több orosz vendég
érkezzen Hévízre. Személy szerint nekem is a legelsõ külföldi
utam Moszkvába vezetett, hogy
az orosz piacot felmérjem. Ez a
gyors és hatékony kezdés már
sok sikert hozott – mondta
Papp Gábor. – Számos orosz
vendég érkezik hozzánk és
nyilatkozataikból kiderül, hogy

elégedetten távoznak tõlünk.
Fontos lépés volt, hogy már
1,5 éve a város üzemelteti a
Hévíz - Balaton repteret, ami
nemcsak Hévízt, hanem egész
Nyugat-Magyarországot szolgálja. A charterlánc bõvítését folyamatosan támogatjuk, ebben
nemcsak a város együttmûködése szükséges, hanem a szállásadók pozitív hozzáállása is.
A szolgáltatók különféle csomagokkal várják az ide látogatókat – tette hozzá a polgármester.
Bár Hévízen még mindig a
német területekrõl érkezik a
legtöbb vendég, az elmúlt évben jelentõsen nõtt az orosz
turisták száma is, s a város a
reptér kínálta lehetõségek
még hatékonyabb kiaknázására törekszik, ebben is segítséget nyújthatnak a különbözõ
szakmai csoportok számára
nyújtott tájékoztatók.
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Ismét „Nõk hete”!

A tavalyi fotókiállítás egy pillanata.

„Ügyes kezû lányok, asszonyok” remekmûvei.

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

Az idei évben is megrendezésre kerül a ,,Nõk hete”
programsorozat, a hölgyeknek
kedveskedve, ám nem csak
õket megcélozva.
A kehidakustányi rendezvény célja, hogy megszólítsa a
település lakóit, a programokkal szórakozási, kikapcsolódási
lehetõséget nyújtva. Szerepel
többek között a repertoárban
kulturális mûsor, koncert, beszélgetõs elõadás, sport.
A tavalyi évben nagy sikere
volt az ,,Ügyes kezû lányok,asszonyok” kiállításnak. A
településen élõ hölgyek saját
kezû
munkáiból
állítanak
össze egy-egy csokorral, és
teszik láthatóvá a közönség
számára. A kiállítás a rendezvény ideje alatt a kehidakustányi Deák Ferenc Kulturális-

Rendezvény és Közösségi Házban volt látható. Így lesz ez az
idei évben is, kíváncsian várva
az újdonságokat, az otthon rejtett kincseit.
Lehetõség nyílik a Kehida
Termál Gyógy- és Élményfürdõvel együttmûködve egy
újabb tárlat bemutatására is.
Senkóné Bazsika Rózsa, a
település általános iskolájának
rajztanára, az általa készített
üvegfestményekbõl állítja öszsze kiállítását, melyet Gergely
János verses tárlatvezetése kísér a fürdõ hosszú folyosóján.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket az egyhetes rendezvényre, melyen igyekszünk
hasznos és szórakoztató programmal kedveskedni.
A részvétel ingyenes.
T.K.
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Átszervezések utáni évkezdet Pakodon
Pozitív hivatali, óvodai változások

Bácsayné Spitzner Bernadett a gyerekek koszorújában.
Ahogy már korábban is Csány L. u. 2. szám alatt mabeszámoltunk róla: továbbra is radhatott.
a régi helyén, a megszokott
– A közös hivatallal kaparcokkal várja a lakosságot a csolatban több önkormányzatközös önkormányzati hivatal. tal is tárgyaltunk, végül a
A Körjegyzõség Pakod jog- Kehidakustány, Karmacs, Pautódja – egyesítéssel, összeol- kod, Dötk szövetség jött létre.
vadással – a Kehidakustányi Az egységes hivatal kialakítását
Közös Önkormányzati Hiva- követõen kaptuk meg a költtal. A közös önkormányzati ségvetési irányszámokat, és alahivatal kirendeltsége a korábbi kítottuk ki a saját gazdálkodászékhely épületben Pakod, sunkat. A településeken ugyan-

olyan színvonalú szolgáltatást
tudunk nyújtani, mint eddig. A
szociális ügyekben heti egy
alkalommal, szerdánként a
járási hivatal települési ügysegéde is rendelkezésre áll –
jegyezte meg Halek László
polgármester.
A közigazgatás átszervezésének köszönhetõen a köznevelés és a közoktatás kettévált:
az iskolák állami, az óvodák
önkormányzati fenntartásba
kerültek. Pakodon utóbbi intézményben személyi változás
is történt. Vass Gáborné óvónõ hosszú évek után nyugdíjba
vonult, akinek az önkormányzat ezúton is köszöni több
évtizedes, áldozatos óvodai és
közösségi munkáját. Helyét
januártól egy régi - új óvónõ,
Bácsayné Spitzner Bernadett
tölti be, aki helyi lakos, és pár
éve határozott idõben, helyettesítõként már dolgozott az
intézményben.
– Az óvoda jelenleg 30
gyermeknek jelenti a második
otthonát, akik most egy csoportban vannak. A következõ

három év demográfiai adatait
figyelembe véve mindenképpen szükség lesz csoportbontásra, vagy iskolai elõkészítõ
csoport kiválására. Az óvoda
jelenleg is a lakosság igényeinek megfelelõen tart nyitva:
reggel 6 órától délután 5 óráig
– árulta el Halek László.
A település alsó tagozatot
mûködtetõ iskolája tagintézményként továbbra is a pókaszepetki iskolához tartozik. Az
átszervezéseknek köszönhetõen fenntartójává az állam, irányítójává a Klebelsberg Kunó
Intézményfenntartó Központ
vált. Az intézményi feladatok
így elkerültek a településtõl,
de az biztonságos üzemeltetés
továbbra is az önkormányzat
dolga lesz. A településhez kapcsolódó információ, hogy szervezés alatt áll egy közlekedésközbiztonsági fórum, melyen
hasznos tanácsokkal látják el a
lakosokat. Idén is elindul a
Start közmunkaprogram, melynek részleteirõl következõ számunkban olvashatnak.
Pataki Balázs

Megújuló hivatali kapcsolat Zalabérben
A Szentgrót környéki települések összefogása
Korábban már beszámoltuk arról, hogy Zalabér és Zalavég mindenképpen együtt,
és környékben való megállapodással keresi a megoldást az
új hivatali kapcsolat kialakítására. Február 20-án pont
került egy hosszú folyamat végére: Zalabér, Zalavég, Tekenye
és Zalaszentgrót közös hivatalról írt alá megállapodási
egyezményt.
– Mindenképp fontos szempont volt, hogy Zalavéggel
együtt találjunk megoldást.
Olyan lehetõséget kerestünk,
amivel az önkormányzat is gazdaságosabban mûködhet, és
ügyeltünk arra, hogy a lakosság továbbra is helyben intézhesse az ügyeit. Sokat tárgyaltunk, és már korábban felmerült, hogy Zalaszentgróttal kössünk megállapodást. Az új hivatal jegyzõi teendõit a város
jegyzõje, dr. Simon Beáta látja
el, a zalabéri kirendeltséget
Csóti Zsuzsanna, eddigi körjegyzõ vezeti majd – számolt

be Zsuppán József, Zalabér
polgármestere.
A közigazgatás átszervezésével a zalabéri önkormányzatnál is változás történt: három határozatlan idejû szerzõdéssel rendelkezõ dolgozójuk a Zalaszentgróti Járási
Hivatalhoz került. A körjegyzõséget felváltó közös hivatalnak kirendeltsége lesz Zalabérben, amely hétköznapokon
az eddig megszokottaknak
megfelelõen fogadja a lakosokat. Ügyintézés céljából tehát
továbbra is a helyi önkormányzatot kereshetik fel a polgárok,
egyedül a kereskedelmi igazgatás került be a városba. Zalavégen heti egy nap lesz ügyfélfogadás, amit a zalabéri kirendeltség munkatársai látnak
majd el.
Elõzõ években Zalabér és
Zalavég lakosságszám arányosan 11 millió forintot adott a
körjegyzõség fenntartásához,
az új költségvetés szerint csak
a saját ingatlanok költségeit

kell a zalabéri önkormányzatnak biztosítani.
– Zalaszentgrót erõsödõ járási és körzetközponti szerepe
az itteni lakosság számára semmilyen hátránnyal nem jár, hiszen eddig is több ügyben
mentünk a városba. Zalaszentgrót mindenben partner volt,
fontos szempont volt, hogy két

intézményünk ügyeit is helyben intézhessük. A többi település szándéka pedig csak megerõsítette a mi döntésünket –
tette hozzá a polgármester.
P. B.
A megállapodás elfogadását megörökítõ fotónk a „Négy
település szerzõdése” címû
cikkünknél (7. oldal) látható.

2013. február
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Tekenyei programok
A tekenyei táncház rendezvényre érkezõ helyiek és a
vidéki vendégek januári 27-én,
egy fagyos vasárnapon a kultúrotthonban kellemes délutánt töltöttek együtt. Laposa
Julcsi és ifj. Horváth Károly
szervezésében megismertük a
tekerõs hangszert, a dalok
történetét, megtanultuk és
együtt énekeltük azokat. A
tánc-alaplépések tanulása során felbátorodtak a kicsik is és
egymást hívogatva sorra bekapcsolódtak a közös játékokba. A hangulat a közös táncolással érte el tetõfokát, amikor a kicsik, az ifjak és idõsek
együtt ropták a csárdást. A
felnõttek finom sütikkel, köztük forgácsfánkkal tették még
emlékezetesebbé ezeket az
órákat. A faluból elszármazottak és a pakodi vendégek is
aktív részesei voltak a programnak, ígéretük szerint szívesen visszatérnek máskor is.
A segélyosztás 2013. január
31-én történt, amikor 47 család
részesült élelmiszercsomag-támogatásban az Európai Unió
segélyezési programjának keretében. Az idén elsõ alkalom-

mal sorra került osztásban
lisztet, instant tésztaételt, pirított kenyérlapocskákat és
vaníliás karikát kaptak a rászorulók.
Az idõsek klubja februári
találkozójának témája a színészóriás, Latabár Kálmán
volt. Az összejövetelt helyi iskolás fiúk – Dézsenyi Melinda
tanárnõ által szervezett – táncos bemutatója nyitotta meg,
majd Szalay Csaba ismertette
a „Latyiként” is ismert mûvész
életét és munkásságát. Az Állami Áruház címû film megtekintése után Farkasné, Gyöngyi kocsonyáját és sült krumplit fogyasztottak a jelenlévõk,
amelyet finom tekenyei borral
öblítettek le. A helyben sült
pogácsák mellé fánk és sütemény is került az asztalokra. A
helybeli segítségek mellett
Varga Jani bácsi harmonika
játékát is nagyon szépen köszönjük. A résztvevõk véleményét Hidegné, Ilike néni találóan foglalta össze: ,,Jó kezdeményezésnek tartjuk az idõsek
klubját. Az idõs korosztály részére az egyedüllétet, a téli
hosszú esték bezártságát oldja

Négy település szerzõdése

Balról: dr. Simon Beáta jegyzõ, Baracskai József, Zsuppán József (Zalabér), Pék József (Zalavég), Tarsoly Róbert (Tekenye)
polgármesterek.
Zalaszentgróton írták alá
azt a szerzõdést, amelynek értelmében a Zala-parti kisváros,
Tekenye, Zalabér és Zalavég alakít közös önkormányzati hivatalt.
E négy település már eddig
is sok tekintetben partner volt,
elsõsorban a kistérségi együttmûködés okán.
Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere sze-

rint a partnerség legfõbb
szempontja az egyenrangúság,
s ez független a települések
lélekszámától.
Dr. Simon Beáta, Zalaszentgrót jegyzõje kiemelte
a színvonalas ügyfélszolgálatot, amelyre elsõsorban a városban lesz lehetõség, de Zalabérben is fogadják majd a
polgárokat.

Nagy sikere volt a táncháznak.

Jól sikerült az alapítványi bál.
és nekünk aktív kikapcsolódást jelent. Újra közösségben
érezhetjük magukat. Jó volt látni, hogy felszabadultan, szinte
„vissza-fiatalodva”, jókedvûen
énekeltünk, beszélgettünk. Nem
feledkezhetünk meg arról,
hogy nem csak a szellem
gyarapodott, hanem a test is.
Köszönet illeti azokat a segítõket, akik a finom ételekrõl
és italokról gondoskodtak!”
A következõ találkozót március 14-én délutánra tervezzük, reméljük hasonló aktivitással!
Fotó-kiállítással fogadtuk az
alapítványi bálra érkezõket,
ahol Szalay Csaba Erdélyt bemutató képeit Tarsoly Róbert
polgármester ajánlotta a vendégek figyelmébe.
Az alapítványi bált Az Öszszefogás Tekenye Alapítvány
2013. február 9-én immáron
nyolcadik alkalommal rendezte meg, amelyet – mint minden évben – idén is nagy készülõdés elõzött meg. A szervezésbõl nagyon sokan kivették a részüket, akik szabadidejüket nem sajnálva dolgoztak a

bál sikeres megrendezéséért.
Már elõzõ délután a disznóölés
kellemes hangulatával és a
harmonikaszóval megkezdõdött az ,,alapozás”. Sokan jelezték részvételi szándékukat a
bálra, így ismét telt ház lett. Az
alapítványi bált dr. Dézsenyi
Veronika, a kuratórium elnöke
nyitotta meg, majd a helybeliek lelkes „társulata” a Mókaházasság címû jelenettel szórakoztatta a közönséget.
Az elõadást a vacsora követte, valamint édes finomságok és sós sütemények kerültek a felajánlásoknak köszönhetõen az asztalra. Nagyon sok
szép és értékes tombolatárgy
gyûlt össze, amelyeknek sorsolását éjfélkor tartottuk meg. A
jó hangulatról és a talpalávalóról helyi zenészek gondoskodtak. A bál bevételét az alapítvány mûködésére és pályázatok önrészének biztosítására
kívánjuk fordítani.
A jövõben is arra törekszünk,
hogy a lehetõ legtöbbet tegyük meg az itt élõkért, építsük,
szépítsük falunkat, formáljuk,
segítsük a közösségi életet.

Kérjük, adója 1 %-ával támogassa az
alapítványunkat!

Adószámunk: 18967755-1-20
Felajánlásaikat köszönjük!
Összefogás Tekenye Alapítvány
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A zalaszentlászlói veszedelem
– avagy nincs marha áfium elleni orvosság?

Az önkormányzat az összes lehetséges fórumhoz panasszal
fordult.
Nem tudom, hogy a zalaSegítségkérésemet a követszentlászlói Zrínyi Miklós kezõkkel indokolom:
mennyire ismeri évszázadok1. A községben él egy Zríkal ezelõtt élt névrokonának nyi Miklós György nevû Úr, aki
élettörténetét, pályafutását, 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi
annyit bizonyára hallhatott a utca 56. szám alá van bejeköltõ és hadvezérrel kapcso- lentkezve, de valójában a Petõlatban, hogy a sokoldalúság je- fi Sándor utca 10. szám alatt
gyében Somogy és Zala vár- van az állandó tartózkodási
megyék örökös fõispáni címé- helye.
vel is rendelkezett. Nem kis
Nevezett személynek van
rang volt ez akkoriban, hiszen kb. 10 db szarvasmarhája, meaz államkormány képviselõjé- lyeket nem az állattartási elõnek számított a törvényhatósá- írásoknak megfelelõen tart,
gi közigazgatóságban.
illetve az állattartással kapcsoAlapos okunk van feltéte- latos népegészségügyi és körlezni, hogy riportunk fõsze- nyezetvédelmi elõírások betarreplõje nem a Szigeti veszede- tását minden felhívás ellenére
lem és A török áfium elleni figyelmen kívül hagyja.
2. Az állatok trágyáját az
orvosság szerzõjének XXI.
századi reinkarnációja, így az udvarán tárolja, trágyalé és az
örökös fõispáni rang sem illeti állatok vizelete folyik ki az
meg. Tehát a törvényhatósági utcára. Az utca Zalaszentlászló
közigazgatás nem hozzá tar- második legforgalmasabb és
tozik, vagyis nem alkothat új leglátogatottabb utcája, hiszen
legeltetési szabályzatot Zala ezen az utcán van a Sportvármegyében, annak Zala- pálya.
3. Nevezett személy semmiszentlászló nevû falujában.
A zalaszentlászlói veszede- lyen jogszabályt, elõírást nem
lem. Így nevezik azt, ha fõ- ismer el, ennek következtében
szereplõnk marhacsordája reg- nem lehet vele szót érteni.
gel elindul a Petõfi utcai por- Többszöri figyelmeztetés és
táról. Vajon mi lehetne e mar- bírságkiszabás ellenére semha áfium elleni orvosság? min sem hajlandó változtatni.
Eddig ugyanis még nem talál- A kiszabott bírságokat nem
fizeti be!
tak rá ellenszert.
4. Szarvasmarháit mások
A történet nem újkeletû,
évek óta tart a viszály a falu- saját tulajdonú legelõjén legelbeliek és Zrínyi Miklós György teti, melyért már bírósági el(nevezzük teljes nevén fõsze- járás is van folyamatban.
5. Szarvasmarháit késõ délreplõnket – a szerzõ) között.
Aktacsomagok, tiltakozó alá- után hajtja ki legelni, és késõn,
írások, beadványok a hatósá- napnyugta után (sötétben)
goknak, feljelentések számo- hajtja azokat haza. A hajtás
latlanul. A korábbi polgármes- sem felel meg az elõírásoknak,
ter, Algay Iván Tibor a kö- hiszen a nevezett személy kevetkezõ levelet küldte el a hi- rékpárral a marhák között halad, miközben a marhák egy
vataloknak:
része tekintélyesen lemaradva
„Tisztelt Hivatal!
Többszöri lakossági beje- az árkokban, vagy a járdán
lentés alapján kérem a Tisztelt bóklászik.
6. A késõ esti (sötétben
hatóságot, hogy szíveskedjenek a község lakosságát irri- való) hajtás a közúton eleve
megengedhetetlen.
táló ügyben segíteni.

7. Az állatok a csapadékvíz
elvezetõ árkokban, illetve a
járdán végzik el a széklet és
vizeletürítési dolgaikat.
8. Az állatok piszkosnak,
ápolatlannak, gondozatlanoknak tûnnek.
9. A tartózkodási helyként
megjelölt Petõfi Sándor utca
10. szám alatti udvar bejáratánál a kifolyó trágyalé miatt
állandóan sár, és rovarok, elsõsorban legyek találhatók.
10. A bûz az ott lakókat
állandóan ingerli, véleményük
szerint a bûz nyáron elviselhetetlen.
11. A polgármesteri beszélgetés során, a mellékelten csatolt „Nyilatkozat”-ot nem volt
hajlandó aláírni. Nem volt hajlandó két hét elteltével az önkormányzathoz bejönni, nem
volt hajlandó a lakosságot ingerlõ és felháborító magatartásáról tárgyalni.”
Eddig a korábbi polgármester levele. A hivatalok részérõl
általában az „illetékesség hiányában átteszem” refrén a jellemzõ, a rendõrség és a bíróság pénzbüntetéssel próbálko-

2013. február
zik. Mindhiába. Az önkormányzat tehetetlen, hiszen jogköre csekély, korlátozott.
Feketéné Tarpál Ibolya jelenlegi polgármester lemondóan megjegyzi:
– Ha az eddigi hatósági,
rendõrségi, ügyészségi, bírósági eljárások sem szüntették
meg ezt az áldatlan állapotot,
akkor mit tudnánk mi tenni?
Legfeljebb annyit, hogy ismételten beadványokat, leveleket
fogalmazunk meg. Panasz panasz hátán, de az emberek már
levelet sem írnak, mert úgy
látják, hogy semmi értelme. A
tehenek továbbra is kárt okoznak más birtokában, a falu
közterületeit sem kímélve, ráadásul balesetveszélyt is jelentenek az utakon.
A hírek szerint Zrínyi Miklós György gyakran ragad tollat. „Magas körökhöz” eljuttatott leveleiben arról panaszkodik, hogy egy igazi magyar gazdálkodó életét hogyan keserítik meg Zalaszentlászlón. A területileg illetékes ügyész rá is
kérdezett: miért bántják ezt az
embert, mi van itt egyáltalán?
Tényleg, mi van itt? A
sportszerûség azt diktálja,
hogy megkérdezzük Zrínyi
urat is. Azt mondják, ez nem
fog menni, mert nem áll szóba újságírókkal. Gyakorlatilag
senkivel.

Nem túlzás, amit a levélben írtak: a trágyalé kifolyik az utcára.

Zrínyi Miklós György: – Egy inkvizíció lépett fel ellenem!

Próba szerencse. A csengõt
keresem, közben postáshölgy
érkezik a házhoz, ahol a teheneket tartja Zrínyi Miklós György.
Leszáll a kerékpárról, s betolja
a kapun. Ha csak postás lenne,
valószínûleg kint hagyná. S
kétszer csengetne is…
– Zrínyi úrral szeretnék beszélni – próbálkozom. – Megemlítené neki. A Zalatájtól vagyok,
tudja, a tehenek miatt jöttem.
– Szólok neki, s majd õ eldönti, hogy beszél-e magával –
hangzik a postáshölgy válasza.
Egy perc telik el csupán, s
megjelenik a zalaszentlászlói
„közellenség”.
– Jöjjön be! – invitál a lakásba. A postáshölgy otthonosan mozog. Érthetõ okból: Zrínyi úr felesége.
– Csak voltam – pontosít. –
A sok bírság miatt elváltam tõle. Nem akarom, hogy elvigyék
a házat a fejem felül.
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– 2009 óta folyik a haddelhadd ellenem – mondja Zrínyi úr. – Rendõröket uszítottak
rám. Apróságokért vesznek
elõ. Egy normális társadalomban ilyent nem csinálnak.
– Ott a marhák sem mehetnek be más területére – vetem
közbe.
– A vaddisznók, a szarvasok bemehetnek? A vadásztársaságokat miért nem veszik
elõ? Az egyik feljelentõ azt írta,
hogy az állatom átment az udvarán. Hát persze, hogy átmegy, ha nyitva a kapuja…
– Nem csak a marhája kéretlen látogatása miatt jelentették fel. A tehenei más földjén
legeltek – próbálkozom egy
aduval, de Zrínyi úr ezt is
übereli.
– Még az is feljelentett, akinek gaz termett a földjén. Uralkodni akarnak itt 1500 hektáron, a Zala-réten. Ezer évig

Az állatok most az istállóban vannak. Tavasszal kezdõdik
elölrõl?

Mellékhatás...

Mintha egy másik világban élne riportalanyunk.

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy
mindössze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a
közvélemény-kutatók?!

Így már érthetõ!

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...
Rajz: Farkas László

szabályos volt ez a legeltetés?
Most pedig egy inkvizíció lépett fel ellenem. A szüleim, a
rokonaim sokat tettek ezért a
faluért. 200 aranykoronát vittek be a közösbe, aztán ki lettünk semmizve. Azok mondanak ítéletet, akik semmit sem
tettek Zalaszentlászlóért.
– Azt remélem nem vitatja,
hogy a sötétben vonuló tehenek balesetveszélyt jelentenek
– srófolom az érveket. Ezzel
már a volt feleség is egyetért,
de Zrínyi úr ebben a felvetésben is támadást lát:
– Az 1972-es KRESZ alapján
támadnak? A rendõr bekapcsolta a szirénát, úgy figyelmeztetett, hogy akadályozzuk
a forgalmat. Azért, mert nem
libasorban vonulnak a marhák? A rendõrök elvittek pszichológushoz, antiszociális jegyeket akartak felfedezni rajtam.
– S találtak?
– Nem kaptam meg az
eredményt.
– Azt mondják, hogy magának a legfõbb ügyésznek, Polt
Péternek írt „üldöztetésérõl”?
– Hát bántanak, nem? Utoljára novemberben jelentettek
fel, hogy a marháim más földjén voltak. Hogyan lehet novemberben kárt okozni?
Úgy érzem, fölösleges több
kérdést feltennem. Nem azért,
mert nem lenne, hanem azért,
mert Zrínyi Miklós Györgytõl

azokra is hasonló választ kapnék. Nem azért, mert ki akarna
bújni a konkrét válaszadás alól,
vagy tagadná a történteket.
Egyszerûen azért, mert fõszereplõnk nem ebben a világban
él. Egy másik világ különös
(ön)törvényei határozzák meg
cselekedeteit, s egész életét. S
itt már nem segít hivatal, rendõrség, ügyészség, bíróság.
No, de ne feledkezzünk el
Zalaszentlászló jelenben élõ
„másik felérõl”, a közel kilencszáz emberrõl! A zalaszentlászlói marhaügy kárvallottjairól, elszenvedõirõl. Valamit
azért mégis tenni kellene már!
Az aktahegyek, a meddõ vizsgálatok, a kiszabott, de be nem
fizetett bírságok, a pszichológiai vizsgálatok nem oldják
meg ezt az ügyet.
Elbúcsúzom Zrínyi Miklós
Györgytõl. Az istállót még megnézem, a gazda büszkén mutatja teheneit. A „bûnösök” békésen kérõdznek, Arany János
szavaival élve most igen jámbor fajták. Aztán Móricz Zsigmond török Mehemedje villan
be az agyamba, ezért eszembe
sem jut megfogni egyik tehén
farkát sem.
Valaki azért már felrúghatná, no nem Mehemedet, hanem ezt a régóta húzódó
áldatlan állapotot. Éppen ideje
lenne!
Ekler Elemér

10

Szentgrót és Vidéke

Népdalkörök fellépése Batykon

Nagyszerû mûsort adott a két együttes. Balról a batykiak, jobbról a vendég rédicsiek.
Az utolsó farsangi vasárnapon nagyon kedves fellépõink voltak Batykon. Február
10-én a kultúrházban délután
2-kor a Zalabéri Búzavirág
Népdalkör és a Rédicsi Aszszonykör szerepelt.
A Zalabéri Búzavirág Népdalkör 2007-ben alakult, vezetõjük a batyki Csiszárné Egyed
Aliz pedagógus. Azóta rendszeresen próbálnak és fellépnek a helyi eseményeken és a
szomszédos települések ren-

dezvényein, mûvészeti fesztiválokon, minõsítõkön szerepelnek. 2009-ben Vonyarcvashegyen a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetségének térségi szintû minõsítõjén kiváló
fokozatot ért el a csoport. Ez
tette lehetõvé, hogy 2010
májusában Gellénházán országos minõsítõn szerepeljenek.
Itt arany minõsítést kaptak
Arany Páva díjjal. 2011 novemberében Pécsett az Országos
Népzenei Gálaszintû Minõsí-

tõn szerepelt a 14 fõs csoport.
Itt újra arany minõsítést és
Arany Páva díjat ítélt oda a neves szakemberekbõl álló zsûri.
Tavaly beneveztek a ,,Népek
tánca, népek zenéje” országos
versenyre. A sikeres területi és
regionális forduló után részt
vehettek Szegeden az országos
döntõn, ahol két zalai népdalkör képviselte a megyét. Szegedrõl arany minõsítéssel tértek haza. A dalcsokraik között
elsõdlegesen zalai dalok van-

2013. február
nak, de énekelnek határon belüli és kívüli egyéb gyûjtéseket
is. Ez alkalommal két blokkot
adtak elõ. Az elsõben zalai
gyûjtéseket énekeltek, a másodikban pedig más tájegységekrõl is hallhattunk vidám dalokat.
A két blokk között a Rédicsi Asszonykor szerepelt,
amely 1995 februárjában alakult a helyi általános iskola és
az önkormányzat támogatásával. Az asszonykör vezetõje
elhunytáig Horváth Károly
néprajzkutató volt, jelenleg
Tóthné Piros Ilona zenepedagógus irányítja szakmai munkájukat. Fennállásuk óta 8
arany, 2 kiváló aranyminõsítéssel, Közmûvelõdésért és
Vass Lajos Nívódíjjal, idén májusban országos minõsítõn
Arany Páva díjjal jutalmazták
munkájukat. Szívesen énekelnek tájegységük – Zala megye,
Mura-vidék – népdalainak feldolgozásából és gyûjtésébõl.
Batykon egy vidám farsangi
produkciót mutattak be, és
közben hozzá illõ zalai és Mura-vidéki dalokat énekeltek.
Köszönjük a szép délutánt, a
színvonalas produkciókat.
(a)

Farsang Zalaszentlászlón
Idén is, mint már hosszú
évek óta a zalaszentlászlói faluházban megrendezésre került
a 2013. évi farsangi mulatság.
A gyerekek ünnepsége
14.45-kor kezdõdött a vidámabbnál vidámabb mûsorszámokkal. Elsõként jelmezfelvonulás volt, néhány gyerek egy
kis bátorságot merítve, jelmezéhez illõ rövid bemutatkozó
versikét is mondott. Második
mûsorszámunk fõszereplõje
Zsongi, a zsonglõr bohóc volt,
azaz Csanaki Attila, aki Zalaegerszegrõl érkezett hozzánk,
hogy elkápráztató mûsorával
szórakoztassa a jelenlévõ felnõtteket és gyerekeket egyaránt. Elõadás közben a gye-

rekek, illetve a felnõttek segítségét is kérte a bohóc, ami
biztosan felejthetetlen és nagyon nagy élmény volt mindannyiuk számukra. A folytatásban a Hófehérke és a hét törpe
címû mese elõadása következett egy kicsit átdolgozott formában. Itt a gyerekek a szülõket, illetve óvónéniket láthatták viccesen felöltözve, hiszen
ez a mese az õ szereplésükkel
jött létre. Azt hiszem nagyon
jól sikerült, és nagy sikert
aratott a jelenlévõk körében. A
mûsort követõ szünet után a
szülõk által felajánlott tombolatárgyakat sorsoltuk ki. A gyerekprogram zenével, tánccal,
sütizéssel, ünnepléssel zárult.

1,8 méter

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban
Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

Jelenet a gyermekek farsangjáról.
A felnõttek farsangja este
20.00-kor kezdõdött. Jó hangulatú és nagysikerû bállal farsangoltunk a szülõkkel, ismerõsökkel, barátokkal, falubeliekkel, illetve a szomszédos
falvakból érkezõkkel. Temettük volna a telet, ahogy szokás
ilyenkor, de az idõ rácáfolt,
mert esett a hó. Azonban a
faluházban a forró hangulatot
ez sem zavarta. A közel 100 lelkes jelenlévõ jóvoltából a báli
terem kényelmesen megtelt.
A táncolók örömére ebben
az évben Talabér Attila húzta
a talpalávalót. A hosszú éjszakán mindenki találhatott kedvére való zenét, amire rophatta a táncot. Bálunk sikeréhez
hozzájárult még a jelmezben
érkezett szórakozni vágyók
száma is, melyeket egy jelmezverseny formájában jutalmaz-

tunk. A verseny elsõ helyezettje Hófehérke (Fatér Balázs)
lett, a második helyezett pedig
a Szõke Boszorkány (Targuba
Enikõ). Mindkét gyõztest felajánlásból kapott nyereménynyel jutalmaztunk. A felajánlóknak külön köszönjük.
A farsangi mulatság egészen hajnalig tartott.
A rendezvényrõl készült
képek, illetve videók a www.
kerekerdoovoda.com
honlapon láthatóak!
Ezúton köszönjük MINDAZOKNAK, akik személyes
részvételükkel, tombolaajándékkal, valamint önzetlen munkájukkal hozzájárultak ennek a
napnak a sikeréhez is.
az Óvoda Szülõi
Munkaközössége,
valamint a
Zalaszentlászlóért Egyesület

2013. február

A szentgróti egészségügyrõl
Tisztelt Szerkesztõség!
A zalaszentgróti képviselõtestület 2013. február 14. napján két fontos témában is
döntött.
1. Az önkormányzat továbbra is mûködtetni kívánja-e az
egészségügyi központot, vagy
átadja a fenntartás és mûködtetés jogát az államnak.
A kérdésben úgy kellett állást foglalnia a testületnek,
hogy nem ismertek azok a végrehajtási rendeletek, amelyek
alapján 2013. május 1. napja
után akár az önkormányzat,
akár az állam lesz a fenntartó,
mûködnie kell az intézménynek. A magam részérõl az állam
részére történõ átadás mellett
érveltem. Nagyon fontos momentum, hogy önkormányzati
fenntartás esetén is az államé a
járóbeteg ellátás alkotmányos
felelõssége, ennek megfelelõen
a vonatkozó jogszabály szerint
– önkormányzati fenntartás
esetén – az állam megállapodást
fog kötni az önkormányzattal,
és abban – ismereteim szerint –
kõkemény feltételek lesznek.
A tavalyi évben 45 millió
forinttal kellett az intézmény
fenntartásához hozzájárulnunk,
idén a költségvetésben 37 millió forinttal számoltak az elõterjesztõk. Véleményem szerint
ez az összeg nem lesz elegendõ
a fenntartáshoz (az OEP bevételeken felüli hozzájárulásról van
szó) az alábbi indokokkal.

Az elõterjesztés szerint a
közremûködõ orvosok óradíját
egységesen állapítanák meg, a
jelenleginél kevesebb összegben, és mindezzel úgy számolnak, hogy egyetlen orvossal
nem beszéltek a közremûködõi
díj változtatásáról (csökkentésérõl). Az intézmény felújítására
beadott pályázattal uniós forrást is elnyertünk, ennek azonban feltétele a 200 szakorvosi
óra mûködtetése havonta. A tavalyi évben az intézmény minden erõfeszítése ellenére nem
volt meg a 200 óra, a mûködõ
szakorvosi rendelések nem mindegyike kezdõdött tavaly január
1. napján, és ilyen körülmények
között is kellett a 45 millió
forint. Ebbõl könnyû kiszámolni, hogy változatlan OEP bevétel mellett legalább annyi forrást kell részünkrõl biztosítani,
mint tavaly. Amennyiben pedig
az orvosokkal nem sikerül a
közremûködõi díjak csökkentésében megállapodni, illetve nem
érkezik be a várt OEP bevétel,
akkor borul az egész elõterjesztés logikája.
A másik szempontom az
volt, hogy az önkormányzat
csak az iparûzési adóból tud
forrást biztosítani az egészségügyi központ mûködésére. A
tavalyi évben az iparûzési adó
bevételt túlteljesítette az önkormányzat, az idei évben ennek
ellenére – helyeselhetõ módon
– a tavalyi tervszinten állították
be a várható bevételt. Ebbõl a

Buckó és az „elfeledett szerzõ”
Tisztelt Szerkesztõség!
Olvastam a Szentgrót és
Vidékében, hogy Szanatiné
Schóbert Erzsébet és diákjai
elõadták a Buckó és az elfeledett kincs c. „iskolai színmûvet” Sümegcsehiben.
Szeretném közölni, hogy
ez az én mesejátékom, nem az
iskoláé. Nem kaptam róla értesítést, hogy elõadják, pedig ez
a minimális tisztelet egy szerzõ felé. Az újságban nem jelent meg a nevem. Ugyanakkor kiemelte a cikk a napjainkra utaló elõadásmódot. Ezt én
napjainkban írtam, persze,
hogy napjainkra utal.
Nem szeretném kisebbíteni az emlegetett remek drámapedagógiai munkát, sem a
gyerekek tehetségét és szorgalmát, de ha már sikerük volt,
a szerzõnek miért az internetrõl kell értesülnie errõl,
anélkül, hogy a neve egyáltalán meg lenne említve?
A mesejáték letölthetõ a
Netdráma honlapról, ahol külön kérik, hogy értesítsék a
szerzõket (és tüntessék fel a
nevüket a plakáton stb.)! Ez
nem történt meg.
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Én ezért más elismerést
nem kapok, semmiféle anyagi
vagy egyéb módon, legalább a
nevem álljon ott, és tudjak
róla, ha bemutatják.
Egyetlen örömöm, és jutalmam, ha közlik, hogy elõadják
és ha megköszönik, hogy megírtam azt a mesejátékot, aminek a gyerekek úgy örültek és
eljátszották és megtapsolták.
Egy kortárs szerzõ nem érdemel ennyi megbecsülést?
Ez szól a drámapedagógusoknak és az újságíróknak is!
Dobos Istvánné Szabó
Szilvia
Tisztelt Dobos Istvánné Szabó
Szilvia!
Elnézést kérünk, hogy neve kimaradt a riportból. Ez
nem a drámapedagógus, s
nem is az eseményrõl tudósító
újságíró mulasztása, hanem a
szerkesztõé. Köszönjük észrevételét, reméljük némi kárpótlást nyújtottunk azzal, hogy
közöltük levelét.
További munkájához sok
sikert és jó egészséget kívánunk.
a szerkesztõség

200 millió forintból már elkötelezte magát az önkormányzat
oly módon, hogy az egészségügyi központ megtartása esetén
csupán néhány millió forint
szabadon felhasználható pénzeszközünk marad. Amennyiben
a 40 millió Ft körüli összeg
elegendõ lenne az egészségügyi
központ fenntartására, akkor
sem marad az egyéb kiadásokra
(például komolyabb fejlesztésre) forrás. Véleményem szerint
azok az aggodalmak, amik megfogalmazásra kerültek az ülésen
(az állam megszüntet szakrendeléseket, az újonnan beszerzett eszközöket elviszi az intézménybõl, romlik az ellátás színvonala, megszünteti az intézmény önállóságát, az állam majd
fondorlatos módon átadás esetén is hozzájárulást kér az
önkormányzattól a mûködetéshez, stb.) nem megalapozottak.
Teljesen nyilvánvaló kormányzati szándék a járóbeteg szakellátást ellátó kis intézményeknek megteremteni a kórházi
hátteret, ez azonban nem jelenti azt, hogy a betegeknek kellene majd Keszthelyre, vagy
Zalaegerszegre utazni. A 200
óra vállalást az államnak is be
kell tartania.
2. Az intézmény igazgatójának vezetõi megbízatását viszszavonta az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy személyi kérdésben kötelezõ a zárt
ülés tartása, és ez meg is történt, véleményem szerint a döntés részletes indokolását nem
lehet nyilvánosságra hozni. Ebben a kérdésben nem vettem
részt a vitában, és nemmel szavaztam, az alábbi indokokkal.
A testületi ülést megelõzõ
nap délutánján un. munkaülést
tartott a testület. A munkaülésrõl tudni kell, hogy az SZMSZ
ilyen fórumot nem ismer,
ugyanakkor van az önkormányzatnak olyan szakbizottsága,
amely az ülést megelõzõn megtárgyalhatta volna az elõterjesztést. A magam részérõl nem tartom legitim fórumnak az un.
munkaülést, ráadásul nagyon
fontos kérdésben döntöttek,
mert polgármester úr nyilván
biztosra akart menni. Ezt követõn aznap este e-mail üzenet
formájában kapták meg a képviselõk az elõterjesztést, amely
mintegy 20 oldalas volt. Mivel
az elõterjesztés a múlt év õszén
elrendelt belsõ ellenõri jelentésre, és a december-januárban

ismertté vált kontrollingos jelentésre épült, élek a gyanúperrel, hogy az elõterjesztés jóval
február 13. elõtt kész volt, tehát
semmi akadálya nem lett volna
a normál rendben történõ elõterjesztésnek.
A testület többsége, de különösen polgármester úr rendkívül elégedetlen volt az intézmény vezetõjének tevékenységével, kis túlzással a vezetõi
megbízatásának
másnapjától.
Több nyilvános ülési és bizottsági jegyzõkönyv tanúsítja, hogy
a bizalmuk az intézmény vezetõjével szemben elfogyott. Ennek ellenére a február 14-i ülésre sürgõsséggel terjesztette be a
vezetõi megbízatás visszavonásáról szóló elõterjesztést. Az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzata szerint a meghívóban nem szereplõ napirendi javaslatot az ülést megelõzõ
nap délutánjáig kell a polgármesternél beterjeszteni rövid
indokolással. Az indokolásnak a
sürgõsségre kell vonatkoznia.
Arra a felvetésemre, hogy mi
indokolja a sürgõs tárgyalást,
nem kaptam érdemben választ,
illetve az a válasz számomra
elfogadhatatlan, hogy a polgármesterre nem vonatkozik a fenti szabály. Természetesen azt elfogadom, hogy saját magánál
nem tudja úgymond beterjeszteni a sürgõsségi indítványt.
Szerintem a sürgõsség indokát
a polgármesternek is meg kellett volna adnia.
A napirendet annak ismeretében terjesztette be a polgármester, hogy tudta, miszerint az intézményvezetõ – betegsége miatt
– nem tud részt venni az ülésen.
Az elõterjesztés nem foglalkozott a kérdéssel, és a testület
igennel szavazó tagjai közül
senki meg nem kérdezte, hogy
az azonnali hatályú vezetõi
megbízatás megszüntetése másnapjától ki lesz az intézmény
vezetõje. A mai napig nincs az
intézménynek vezetõje, ami
természetesen elfogadhatatlan
számomra. Véleményem szerint
– a fentiek ismeretében – az
intézményt akár csak néhány
napra is vezetõ nélkül hagyni,
ennek a testületnek a mûködése alatt ez volt eddig a legnagyobb baklövése!
A döntésemnél ezek a szempontok vezéreltek.
Zalaszentgrót, 2013. február 22.
Dr. Tihanyi Ottó
önkormányzati képviselõ
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Szentgrót és Vidéke

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR
Márc. 31.
9.900 Ft/fõ
BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor
Máj. 10-15.
104.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)
Máj. 18-20.
45.900 Ft/fõ
RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI
Máj. 23-27.
79.900 Ft/fõ
BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel
Jún. 22-29.
99.900 Ft/fõ
Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 12-16.
73.500 Ft/fõ
PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland
Júl. 16-21.
96.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30-Aug. 4.
119.900 Ft/fõ
Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami honlapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egynapos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

2013. február

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

MECHANIKUS KARBANTARTÓ / Zalaszentgrót

március 16-án (szombaton)
10 órakor a
zalaszentgróti piacon 650 Ft/db
házhoz szállítással: 700 Ft/db
Zalaboldogfán: 650 Ft/db

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217
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Feladatok:
- A berendezések jó mûszaki állapotának biztosítása,
szintentartása, fejlesztése
- Jó minõségû termék gyártásához szükséges feltételek
biztosítása
- Információ nyújtás, egyeztetés kollégáival, felettesével
- Ütemezett javítási, karabantartási munkafolyamatok
elvégzése.
- Hibaelhárítás a legrövidebb idõ alatt, megfelelõ gondossággal,
körültekintéssel
- Mûszaki meghibásodások okainak feltárása.
Követelmények:
- Legalább középfokú mûszaki végzettség
- Min. 3 év hasonló területen szerzett gyakorlat
- Számítógépes felhasználói ismeretek
- Önálló munkavégzés
- Jó problémamegoldó képesség
- Együttmûködés
Elõnyt jelent:
- Pneumatikában és hidraulikában való jártasság
- Élelmiszeriparban szerzett gyakorlat
Azok jelentkezését várjuk, akik tudják vállalni a három
mûszakos munkavégzést!
Jelentkezés:
Fényképpel ellátott önéletrajz és
fizetési igényt tartalmazó motivációs levél
feltöltése a
www.coca-cola.hu weboldalon
2013. március 10-ig!

Vörös tojótyúkok

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli húsfajta süldõk,
négyesmentes állományból 700 Ft/kg
100-130 kg-os minõségi hússertések
élve: 500 Ft/kg, hasítva: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

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

