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Egy ingatlanzalaszentgróti
visszavásárlási ügye kapcsán
derült ki, hogy a város önkor-
mányzata is ellátta megbízással
a Czeglédy Ügyvédi Irodát.

Történt még 2018-ban, hogy
Zalaszentgrót Önkormányzata
pályáztatás útján 6,55 millió fo-
rintért értékesítette a Batthyány
utca 8-10. szám alatti ingat-
lanokat.

A győztes vállalkozó azon-
ban a szerződésben vállalt ha-

Czeglédy Csaba Zalaszentgróton (is) ügyködik
– avagy egy ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei

táridőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt meg-
valósítása során, ezért a testület
az ingatlanok visszavásárlása
mellett döntött.

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint az üggyel kap-
csolatban képbe került a Czeg-
lédy Ügyvédi Iroda. A levél
alapján joggal gondolható, hogy
a város vezetése feladattal bízta
meg az irodát. Ezt erősítette

meg kiadónknak az ingatlan-
vásárlási ügyben érintett cég
képviselője, aki elmondta, hogy
személyesen kereste fel őt
Czeglédy Csaba.

Úgy tűnik, hogy a Gyur-
csány Ferenc DK-elnökkel szo-
ros kapcsolatban álló Czeglédy
Csaba ügyvéd – akinek mű-
ködését 2020 október 21-től a
Vas Megyei Ügyvédi Kamara
felfüggesztette – irodája nem
csak az ellenzéki fővárosi ke-
rületi önkormányzatoktól kap
jól fizető megbízásokat, hanem
most már vidéken is.

Nincs abban semmi megle-
pő, hogy Zalaszentgrót is Czeg-
lédy Csaba „térképére” került,
hiszen a zalai kisváros köztu-

dottan a Demokratikus Koalíció
egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-
hamisításért és a számviteli
fegyelem megsértéséért elítélt
ügyvéd irodájával van üzleti
kapcsolatban. Aki és társai el-
len egyébként jelenleg különö-
sen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bün-
tette és más bűncselekmények
miatt folyik eljárás. A vád
szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az
állami költségvetésnek.

Az ominózus levél.

Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot ápol.
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Cikksorozatunk első részé-
ben részletesen beszámoltunk
az ingatlan visszavásárlási ügy
részleteiről, jeleztük, hogy a
folytatásban megszólaltatjuk az
ügyben érintett vállalkozás, a
Két Tarbuza Kft. ügyvezetőjét,
Tarbuza Attilát.

– Szeretnék tényszerű lenni,
úgy gondolom, nincs értelme
mellébeszélni. Fontos kihangsú-
lyozni, hogy ezt az ingatlanfej-
lesztést a Két Tarbuza Kft. saját
erőből, mindenféle külső forrás
bevonása nélkül kívánta megol-
dani – mondja az ügyvezető.

– Mit tartalmazott az ere-
deti projekt?

– 17 lakást, 2 üzletet és 8
garázst. Az időpontok esetében
történtek csúszások, s a későb-
biek során mi hivatkoztunk is
erre. Amikor megkötöttük a
szerződést, abban a hiszemben
voltunk, hogy megkezdődhet a
tervezés, majd az építkezés.
Azt tudni kell hogy a megvá-
sárolt ingatlan két helyrajzi
számon szerepelt, s ezek össze-
vonása időt igényel. A határo-
zat azonban csak az adásvételi
szerződés aláírását követő hét
hónap múlva született meg, va-
gyis több, mint fél évet buktunk.

– Azzal tisztában kellett len-
niük, hogy az összevonás nem
megy egyik napról a másikra…

– Ez igaz, ám amikor meg-
vettük az ingatlant, ígéretet
kaptam arra, hogy az ügyinté-
zés nagyon gyors lesz. Hét hó-
nap lett belőle, nem könnyen,
de tudomásul vettük. A terüle-
ten lévő rossz állapotú épületet
el kellett bontani, az ehhez
szükséges engedély beszerzése
sem ment gyorsan. Közben
megkezdődött a tervezési fázis.
Részünkről már körvonalazó-
dott egy új épület, ami minden-
ki számára megfelelő. A talaj-
mechanikai vizsgálatok során
kiderült, hogy a talaj adottságai
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miatt egy teljesen új alapozási
tervet kell készíteni. Ez ma-
gával hozta az egész épület
szerkezetének megváltoztatását
is. Egy olyan épületet szeret-
tünk volna, ami méltó Zala-
szentgrót ezen részéhez. Min-
denféle munkához nem adom a
nevemet. Sajnos a csúszások
kihatottak az építésügyi ható-
ság, a főépítész engedélyezé-
sére is.

– A koronavírus-járvány ho-
gyan befolyásolta beruházást?

– 2019 szeptemberében-ok-
tóberében állt össze minden.
Közeledett a tél, kivitelezést
ilyenkor nem kezdünk. Viszont
az első szerződésben vállaltuk,
hogy 2020 január 31-ig vég-
zünk a szerkezetépítéssel, ezért
január 13-án kérelmet nyúj-
tottunk be határidőmódosításra.
A képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy bizonyos felté-
telekkel ezt a módosítást meg-
adja. A koronavírus járvány
sajnos az építőiparban is érez-
tette negatív hatását. Egyrészt a
betegségek, karanténok miatt.
Másrészt egyes építőanyagok
beszerzési ára megdrágult –
főleg a külföldről származóké
–, ráadásul a szállítási határidő
is jelentősen megnőtt.

– Elmondaná a módosítás
feltételeit?

– Az eredeti szerződésben
szerepelt a nem megvalósulási
kötbér, és a késedelmi díj. A
határidő módosítás feltétele-
ként ezeknek a sokszorosát kér-
ték, olyan irreálisan magas
összeget állapítottak meg, hogy
nincs olyan építési vállalkozó,
aki ezt elfogadná.

– Volt-e tudomása arról,
hogy más is kinézte magának
ezt az ingatlant?

– Zalaszentgrót kisváros…
Információk keringenek. Ez az
ingatlan a település frekventált
részén van. A romos épületet
lebontottuk, ráadásul közműve-

sített, a patkányfészkeket pedig
megszüntettük. Most már csá-
bító befektetési terület.

– Térjünk vissza a megemelt
drasztikus kötbérhez!

– Ezt nem vállalhattuk.
– Érzése szerint olyan felté-

telt szabtak, amire csak nemet
lehetett mondani?

– Igen, véleményem szerint
ez történt. Az önkormányzat
tudomásul vette a döntésünket,
s ettől kezdve az eredeti szer-
ződés, vagyis a visszavásárlás
lépett életbe.

– Mennyit veszítettek eddig
ezen a beruházáson?

– Több, mint 40 millió fo-
rintot.

– Mikor értesült a testület
döntéséről?

– Hivatalos értesítést még
nem kaptam róla.

– Mikor lépett képbe a
Czeglédy Ügyvédi Iroda?

– Az önkormányzat részéről
kaptam egy levelet, hogy meg-
keresték dr. Czeglédy Csabát,
Zalaszentgrót hivatalos képvi-
selőjét ebben az ügyben.

– Tárgyalt ön dr. Czeglédy
Csabával?

– Itt volt Zalaszentgróton,
ebben az irodában, ahol most
beszélgetünk. Személyes talál-
kozót kért, az ügyvédem jelen-
létében. Nekem nem volt ügy-
védem, hiszen arra számítot-
tam, hogy pozitív lesz az elbí-
rálás. A megbeszélés tárgya az
lett volna, hogy a két ügyvéd
egyeztet a megegyezésről. Erre
nem került sor, de elmondtam a
véleményemet Czeglédy Csa-
bának az üggyel kapcsolatban.
Ő ezt meghallgatta, s bizonyos
számlákról másolatot kért. Fon-
tos megjegyezni, hogy ennek a
projektnek volt egy megvásár-
lási ára, s egy műszaki tar-
talma. Az önkormányzat azt
gondolja – véleményem szerint
–, hogy a műszaki tartalomban
nincs benne a tervezés.

– Mennyire forgalomképes
ez a terület?

– Szerintem a leginkább
frekventált területek közé tar-
tozik Zalaszentgróton.

– Tud arról, hogy valaki ér-
deklődik iránta?

– Konkrét tudomásom nincs
erről jelenleg.

– Nem is vetődött fel ez a
gondolat önben?

– Amikor ezt az irreálisan
magas kötbért megtudtam, fel-
tételezhettem volna, hogy van
érdeklődő, vagy azt, hogy nem
hozzáértő ember szabta meg az
összeget. Mindkettő feltételez-
hető. A kérdés: az volt a cél,
hogy az első szerződés lépjen
életbe?…

Az üggyel kapcsolatban ter-
mészetesen megkérdezzük Ba-
racskai Józsefet, Zalaszentgrót
polgármesterét és dr. Czeglédy
Csabát is.

S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti
helyzetben milyen tájékoztatást
kaptak a Zalaszentgróti Képvi-
selő-testület tagjai a megbízott
ügyvéd személyével kapcsolat-
ban Baracskai Józseftől, aki
egy személyben dönt – a kép-
viselők véleményének kikérése
után – az ügyekben. S persze az
is érdekes lehet, hogy a képvi-
selők milyen választ adtak, mi-
lyen véleményt fogalmaztak meg
az ügyvédi irodával kapcso-
latban.

Új fejlemény az ügyben,
hogy a képviselő-testület Fi-
desz-KDNP frakciójának tagjai
írásban kértek betekintést Ba-
racskai József polgármestertől
az önkormányzat és a Czeglédy
Ügyvédi Iroda között létrejött
szerződésbe. A szerződési díj
összegén túl arra is kíváncsiak,
hogy létezik-e más szerződés is
az említett ügyön kívül az
önkormányzat és az ügyvédi
iroda között.

E.E.

Zalaszentgrót frekventált helyén található a telek.

Tarbuza Attila: – Elmondtam a véleményemet Czeglédy Csabá-
nak az üggyel kapcsolatban.
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Átalakult a megyei területi tervtaná-
csok szerepe, a jövőben nagyobb hang-
súlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minő-
ségi épített környezet alakítása.

Az év elején történt hatáskör változá-
sok eredményeként a Zala Megyei Terü-
letrendezési és Építészeti-Műszaki Tervta-
nács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta , aLengl Zoltán Zala Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.

A korábbi évek folyamataiban, vala-
mint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatás-
körei folyamatosan csökkentek. A köz-
ponti építészeti tervtanács műemléki ta-
nácsadó testülete által végzett tevékeny-
ség megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásá-
ban végzett szakmai munka megyei szin-
ten tartása, hiszen a helyismeret, történeti-
ség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.

Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érde-
kek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a vé-
dett műemléki érték alapos feltárása, an-
nak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövet-
kezett egyszerűsítési-, és a bürokrácia-
csökkentés következtében megszűnt ha-
tósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való ki-
terjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmó-
dot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi enge-
dély- és bejelentés-kötelezettség – az épí-
tési engedély-köteles tevékenységek csök-
kenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedély-
típusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési fo-
lyamatban, a hatósági eljárásokat megelő-
zően, a tervek és a koncepciók kialakí-
tásában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.

A januárban bevezetett változások kö-
vetkeztében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a , akeszthelyi Festetics kastély
türjei prépostsági templom pre-, vagy a
montrei rendház – az előzetes szakmai vé-
leményezést valamennyi hatósági feladat-
hoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtaná-
csok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezé-
sek legnagyobb nyertesei a beruházók, hi-
szen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szak-
mai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejlesz-
teni, véglegesíteni. A védett művi értéke-
ken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.

A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni ben-
nük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, vala-
mint a konfliktushelyzetek is jobban fel-
oldhatóak, ha több szemszögből is meg-
vizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.

A feladatellátás mellett fontos szem-
pontnak éreztem – mondta a területi terv-
tanács elnöke –, hogy olyan szakmai gré-
numot tudjunk létrehozni, akik vélemé-
nyét mind a tervezők, mind pedig a beru-
házók elfogadják. A megnövekedett fel-
adattal párhuzamosan a korábbi tervtaná-
csi tagok létszámának növelése is szüksé-
gessé vált. A tanácsadó-véleményező tes-
tület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészeti-
műszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 ál-
landó tagból, valamint a tervezési tevé-
kenységgel érintett ingatlan fekvése sze-
rinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tag-
ból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogad-
ták a tagságot, amellett, hogy kivétel nél-
kül mindannyian aktív tervezési tevé-
kenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyúj-
tani, akik átérzik a „másik oldal” felelős-
ségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek vé-
delme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakí-
tását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési fo-
lyamatban tudja kifejteni, ezért is szor-
galmazom, hogy a tervezők már a terve-
zési koncepció kialakítása és az első váz-
lattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munka-
szervezetével, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai fo-
lyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Te-
rületrendezési és Építészeti-Műszaki Terv-
tanács rendes üléseit minden hónap má-
sodik csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenő-
mentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

Lengl Zoltán

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.Fontos az építészeti értékek megőrzése.
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Változások történtek már-
cius huszonhatodikától a Veszp-
rémi Főegyházmegyében, amik
érintik Zala megye területét is.
Erről kértünk tájékoztatást
Loószné Dömötör Enikőtől, a
főegyházmegye irodavezetőjé-
től. Az alábbi információkat
adta:

érsekDr. Udvardy György
úr 2021. március 26-i hatállyal
az alábbi személyi és terüle-
ti változásokról hozott dön-
tést a Veszprémi Főegyházme-
gyében:

Köszönetnyilvánítása mel-
lett főesperes,Bizderi János
zalaszentgróti plébános urat
nyugállományba helyezte.

Zala megyét is érintik a változások
• Kiss László kerületi espe-

rest, felmentette zalaszentgróti
plébániai kormányzói tisztsé-
géből, és Zalaszentgrót plébá-
nosává – Zalaudvarnok, Teke-
nye és Kisgörbő oldallagos el-
látásával – Szeghy Csaba Ta-
más eddigi nemesapáti plébá-
nos urat nevezte ki.

• Nemesapáti plébánosává
–Zalaszentiván és Bezeréd ol-
dallagos ellátásával – Kovács
Sándor eddigi zalaudvarnoki
plébános urat nevezte ki.

• A Zalakoppányi Plébániát
elcsatolta a Zalaszentgróti Plé-
bánia ellátásából és a Kehida-
kustányi Plébániához csatolta
oldallagosan ellátott plébániaként.

Zalaszentgróton is változás történt.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Településünkön óvodánk
1976-ban egy csoporttal nyitot-
ta meg kapuit, a folyamatosan
növekvő gyermeklétszám miatt
2006-ban még egy csoporttal
bővült intézményünk. A Maci
csoport, ahová a nagycsoportos
(6-7 éves) gyermekek járnak, a
Fazekas József Általános Isko-
lával közös épületben és udvar-
ban található. A Süni csoport a
kis és középső (3-4 éves) gyer-

Óvodai élet Sümegcsehin
mekeket fogadja, akiknek a
kultúrház tetőterében került ki-
alakításra egy külön csoport-
szoba.

Óvodai életünk nagyon te-
vékeny és változatos, a két cso-
portban összehangolt, egymás-
ra épülő pedagógiai munka fo-
lyik. Óvodánk főbb irányelvei a
környezet megismerésére neve-
lés, a néphagyományőrzés és az
egészséges életmódra nevelés.

Mindkét csoportban megfele-
lőek a személyi feltételek, fej-
lesztő pedagógusok is segítik
az óvodapedagógusok munká-
ját, melyet hetente logopédus,
mozgásfejlesztő szakember
egészít ki.

A Süni csoportba bekerülve
családias, nyugodt légkör várja
a gyermekeket, napi tevékeny-
ségekkel, fejlesztő játékokkal,
megfelelően berendezett cso-
portszobával és életkorukhoz
szabott udvari eszközökkel.
Naponta változatos tevékeny-
ségekkel igyekszünk a gyerme-
kek figyelmét felkelteni, képes-
ségeiket fejleszteni. A gyerekek
életkorából adódóan a tehetség-
gondozás egy témakörben zaj-
lik évek óta: a Sünis Zenebona
nevet viselő zenés, énekes, ké-
pességfejlesztő foglalkozás, ál-
talában heti egy alkalommal. A
helytelenül rögzült vagy a még
kialakulatlan testtartás ebben az
életkorban még korrigálható,
ezért hetente a Mozgó Lábak
keretein belül játékos mozgásos
feladatokat végzünk. Fontosnak
tartjuk a friss levegőn való
tartózkodást, amihez a kicsik
életkorához igazodó játszó ud-
vart alakítottak ki az évek so-
rán. A sok tevékenység mellett
fontosnak tartjuk, hogy a sza-
bad játékra is legyen elegendő
idő, hiszen itt kerülnek először
gyerek közösségbe, ahol meg-
tanulhatják az egymásra fi-
gyelést, egymáshoz alkalmaz-
kodást.

A Süni csoportból a Maci
csoportba kerülnek a gyerme-
kek. A közös programoknak
köszönhetően a gyermekeknek

nem okoz problémát az átme-
net. Ezeknek a programoknak
köszönhetően (szüreti felvonu-
lás, Mikulás-váró, kiszebáb ége-
tés, nyuszi leső, gyereknapi és
családi kirándulás) a gyerme-
kek érdeklődve közelednek a
másik csoportban dolgozó pe-
dagógusokhoz. Ebben a cso-
portban a fejlesztések is inten-
zívebbek, sokrétűbbek, hiszen
innét mennek át az iskolába. Itt
valósul meg a Boldog Óvoda
program, Lurkó iskola-előké-
szítő program, Energiakuckó
program. A kicsikkel rendsze-
resen gyermekjógázunk, mesés
drámajátékozunk, mely sok te-
rületen fejleszti a gyermekeket.
A zökkenőmentes óvoda és is-
kola átmentet érdekében heten-
te Lurkó iskola-előkészítő fog-
lalkozás valósul meg, és szoros
kapcsolatot alakítottunk ki az a
leendő első osztályos tanítók-
kal. Ennek köszönhetően a
gyermekek jól felkészülten vár-
ják az iskolát, és oda kerülve
eredményesen teljesítik az is-
kolai feladatokat.

Óvodánk lelkes dolgozói
nagyon fogékonyak az új irány-
zatok, óvodai ötletek iránt.
Büszkén viseljük évek óta a
Zöld Óvoda és a Madárbarát
Óvoda, Boldog Óvoda címeket,
a gyerekeket is a környezettu-
datosság jegyében terelgetjük.
Bekapcsolódtunk az „Együnk
gyümölcsöt mindennap!” prog-
ramba is, az egészégünk meg-
őrzése érdekében. Büszkék va-
gyunk, az eddig elért eredmé-
nyeinkre, és szeretettel várjuk,
fogadjuk a hozzánk jelentkező
gyermekeket.

Szeretettel várják és fogadják a hozzájuk jelentkező gyerekeket.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor élő nyulat aján-
dékozni. Zsoltnak éveken
keresztül sikerült ellenállni a
gyerekeknek. A végső érv
mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után? Hiszen nem maradhat
a lakásban! Ez az érv mű-
ködött. A gyerekek nem ta-
láltak rá megoldást. A kö-
vetkező évben taktikát vál-
toztattak a gyerekek. Rájöt-
tek hogyan lehet kicselezni
apát.

A nagymamák nehezen
tudnak ellenállni az unokák-
nak, mert engedékenyebbek.
A sok könyörgés hatására a
nagyi megígérte, hogy hús-
vét után vigyáz a nyúlra.

Már csak apát kellett
meggyőzni. Zsolt, hogy rö-
vidre zárja a könyörgést, fel-
tette a végső kérdést:

– Mi lesz a nyúllal hús-
vét után?

– A nagyi vigyáz rá!
Zsolt nem erre számított,

döbbentében csak ennyit tu-
dott mondani: – Háát, akkor
lehet nyúl…

Másnap a gyerekek izga-
tottan várták, hogy a nagy-
mamával elinduljanak a
nyúlért. A tenyésztőnél volt
mindenfajta nyuszi. Fehér,
tarka, még fekete is. A gye-
rekek sokáig nem tudtak vá-
lasztani. A nagyi látva a ta-
nácstalanságot, egy gyakor-
latias érvvel próbálta segí-
teni őket:

– Ne a tarkát válasszá-
tok! Annak nem jó a húsa….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az elmúlt egy évben feje te-
tejére állt világunk, ez pedig új ki-
hívásokat és nehézségeket vont
maga után. Pál Tiborné Szimonet-
ta kehidakustányi gondozónő-
vel beszélgettünk a házi gondo-
zás szerepéről és a járványhely-
zet alatt beállt változásokról.

– Bemutatná nekünk, hogy mit
is értünk pontosan a házi segítség-
nyújtáson? Kik vehetik igénybe és
miben kaphatnak segítséget?

– Magát a fogalmat úgy fog-
lalhatnánk össze, hogy az idő-
seknek segítünk abban, hogy
önálló életvitelüket saját ottho-
nukban minél tovább fenntart-
hassák. Olyan személy veheti
igénybe, aki elmúlt már 65
éves, egészségi állapota indo-
kolja, és még nem szorul bent-
lakásos intézményi ellátásra. Meg-
határozott szakmai szempontok
szerinti pontszám alapján dön-
tünk a besorolásról, mert van,
akinek személyi gondozásra van
szüksége és van, akinek csak
szociális segítésre. A személyi
gondozásba pedig a szociális se-
gítés is beletartozik. Az ellátan-
dó feladatokat a vonatkozó jog-
szabály részletesen felsorolja, a
szociális segítés alá tartozik pl.
a bevásárlás, a tűzifa behordás
és a takarítás. A személyi gon-
dozás ennél összetettebb, ide
már beletartozik a gyógyszerek
felíratása, a gyógyszerelés és
akár a fürdetés is.

– Az Önök által ellátott
idősek a legveszélyeztetettebb
korosztályba tartoznak. Hogyan
csapódott le Önöknél a járvány-
helyzet? Többen igényelték a
munkájukat, esetleg visszamond-
ták a vírus miatt?

– A híradásokból és egyéb
hírforrásokból tájékozódtak, így
inkább mentális támogatásra volt
szükség. A legnagyobb bajt a fi-
zikai kontaktust hiánya jelenti,
a családtagok kevesebbet jön-
nek látogatni, igyekeznek nem
érintkezni, nehogy véletlenül meg-
fertőzzék őket. Meg kellett szok-
niuk, hogy mi, gondozónők is
gumikesztyűben, maszkban, fer-

Jó, hogy van kit várni...

tőtlenítés után, és az egyéb elő-
írásokat teljesítve megyünk hoz-
zájuk. Ahol van család és meg-
erősítik ők is, hogy tényleg szük-
séges ezeket betartani, ott sok-
kal könnyebb dolgunk volt, mint
ahol csak mi vagyunk és a gon-
dozott. A feladatainkat is pri-
oritás szerint igyekeztünk beso-
rolni, hogy ha nem muszáj, az
egész lakást ne járjuk feleslege-
sen össze minden alkalommal,
ha nincs ott valóban fontos dol-
gunk. Történt olyan eset, hogy
sem rádió, sem TV nem volt ott-
hon, ezért beszereztünk egyet,
mert kell, hogy az idősek is tisztá-
ban legyenek az aktuális helyzet-
tel. Régóta „telt ház” van nálunk,
minden hely kihasznált, így a ví-
rushelyzet alatt is. Ennek oka,
hogy sokuknak napi szinten szük-
ségük van ránk. Minden ugyan-
úgy zajlik tovább, csak kicsit ne-
hezebben.

– Milyen többletfeladatok-
kal és nehézségekkel járt az új
helyzet?

– Hétvégén és ünnepnapo-
kon mi nem dolgozunk, így ami-
kor hétfőn megyünk, mindig el-
mondják, hogy mennyire jó,
hogy vagyunk, és van kit várni.
Megbeszéljük velük a fontos dol-
gokat és törődünk a lelkükkel
is. Ez a legfontosabb a pandé-
mia alatt is, mert ezt csak így
lehet csinálni. Belefolyunk a min-
dennapi életükbe és sorsukba, ép-
pen ezért nehézség ebben a mun-
kában az, hogy nem tudjuk ma-

gunkat függetleníteni. Hét év alatt
hat gondozottamat veszítettem
el és minden alkalommal ugyan-
annyira megviselt. Ezen kívül a
vírushelyzet is úgy gondolom,
hogy most már mindenkit ki-
merít, kortól és foglalkozástól füg-
getlenül. Őket is sokféleképpen
érinti ez a helyzet. Képeken lát-
ják meg először a most szüle-
tett unokájukat, nem ölelhetik meg
családtagjaikat, nem találkozhat-
nak velük és van olyan is, aki
sajnos nem is tud telefonon be-
szélni a családjával, mert egyál-
talán nem hallja, hogy mit mon-
danak neki a telefonban, mert na-
gyot hall. Azt mondta nekem,
hogy mindennél rosszabb, hogy
még a hangjukat sem hallhatja.

– Mindezek ellenére nagyobb
probléma nem volt és sikeresen
vették az akadályokat?

– Igen, ez így van. Az ellá-
tottak több törődést igényelnek,
de igyekszünk ebből a fásult-
ságból kibillenteni őket. Nem
egyszerű nekik sem és a gondo-
zónőknek sem, hiszen minden
éremnek két oldala van. Felgyor-
sult életet élünk és sajnos a csa-
ládoknak sincs annyi ideje emi-
att az idősebb korosztályra, mint
amennyire szükség lenne, ezért
is jó, hogy a házi gondozás, mint
szolgáltatás létezik, ezzel is köny-
nyítve az emberek életén ilyen
esetekben is, mint egy járvány-
helyzet.

Farkas Adél

Kehidakustány látképe. Ebben a járványhelyzetben még in-
kább felértékelődik a házi segítségnyújtás szerepe.



6 2021. április

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Az évfordulók mindig meg-
felelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezd-
te meg működését az RF Con-
sulting Kft. pályázati forrásbe-
vonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolí-
tás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával be-
szélgettünk Fücsök Nikolettá-
val, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozás-
sal, munkájukkal kapcsolatban?

– Induláskor a legfőbb cé-
lunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vál-
lalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívá-
sával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltéte-
leknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motivál-
nak bennünket, mindig örö-
münkre szolgál amikor a meg-
valósított fejlesztéseket hasz-
nálatba vehetik ügyfeleink. Ez-
úton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.

– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?

– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejleszté-
seken keresztül a versenyké-
pességre és a hatékonyság nö-
velésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményé-
ben lelkesen várjuk az új pályá-
zatok kiírását a következő tá-
mogatási időszakra. Nagy lehe-
tőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Prog-
ram, mind a Magyar Falu Prog-
ram, mind pedig a vállalkozás-
fejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és ta-
pasztalt tanácsadóink egy évti-
zede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stra-
tégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Szentgrót és Vidéke
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Tavaly októberi számunk-
ban már foglalkoztunk a vihar
által megrongált zalaszentgróti
Hősi emlékművel.

Baracskai József polgármes-
ter akkor azt mondta, hogy „a
szakvélemény szerint elkerül-
hetetlen volt a megmaradt rész
lebontása. Több elképzelés is

Idén is csúszik a helyreállítás?

Továbbra is várni kell a helyreállításra?

Folytattuk a munkákat Teke-
nyén a kultúrházban és kör-
nyékén. A kötelező elemeken
kívül az esztétikai megjelení-
tésre is figyelmet fordítottunk.
Így formálódott hangulatossá a
beltéri folyosó. Nemcsak az esz-
tétikai megjelenést, hanem biz-
tonságot is jelentenek a lépcső-
feljáró és terasz mellé felkerült
korlátok. Lassacskán eléri vég-
leges formáját az épület és kör-
nyéke. Reméljük hamarosan meg-
telik élettel, használatba tudja
venni a lakosság! Nagyon vár-
ják már a fiatalok a foglalko-

Az Országzászló Tekenyén

van a helyreállításra, de még
nem született döntés. Az vi-
szont biztos, hogy erre 2020-
ban már nem kerül sor.”

Egyelőre úgy tűnik, hogy idén
sem várható az emlékmű helyre-
állítása, hiszen a város költség-
vetésében – információink szerint
– nem szerepel erre forrás.

zásokat, a korosabbak a talál-
kozókat, közös ünnepeket.

Amikor lehetőség van, nyi-
tottak vagyunk, szívesen fogad-
juk a hozzánk érkezőket. Így tör-
tént április 3-án, amikor a dél-
előtti csendet dobpergés törte
meg, ami az Országzászló átvo-
nulását jelezte. Grandiózus terv
megvalósításába fogott a süme-
gi Szabó Ferenc: a 18 m -es2

lobogót az ország falvaiba sze-
retné eljuttatni. Az Országzász-
ló már megjárta Erdélyt és a
Hősök terén tervezi befejezni
az útját. Életre kelt a dal: „Há-

Tekenyére is megérkezett a 18 m -es lobogó.
2

Hangulatos lett a beltéri folyosó.

Korlát készült a lépcsőfeljáró-
hoz.

rom színű ősi magyar lobo-
gónk, fújja a szél fújja”. A szél
valóban lobogtatta, időnként meg-
megrántotta a tartó kezeket, de
a karokban ,,újjá éledt az erő” –
a lobogó épségben bejárta a
tervezett útszakaszt. Nem volt tö-
megrendezvény, nem volt gyü-
lekezés, de az éppen arra járók
örömmel és tisztelettel fogad-
ták, fotózták az eseményt. Kö-
szönjük, hogy eljöttek hozzánk,
erőt, egészséget kívánunk a
programhoz, sikeres befejezést!

Sinka Imréné
polgármester

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

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:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;

Tel./Fax: (92) 316-783

Szentgrót és VidékeSzentgrót és Vidéke
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Az egykor szebb napokat
látott zalaszentgróti sajtüzem
ma már az enyészeté. Az
üzem elődjénél, a vajgyár-
ban 1928-ban indult a terme-
lés. 1945 után a Zala Me-
gyei sajtüze-Tejipar Vállalat
me lett.

Az 1990-es években aztán
megszűnt a sajtgyártás, noha az
1994-ben alapított Grót Sajt
révén történt még próbálkozás
a folytatásra.

Az egykori üzem ma már
csak egy ipartörténeti emléke
Zalaszentgrótnak. Bezárása utá-

Ma már az enyészeté
Volt egyszer egy sajtüzem Szentgróton

ni hiteles sorsáról nem sok
információt lehet tudni.

Ellenőrizhetetlen történetek
keringenek az üzem leszerelésé-
ről, kiürítéséről. Lapunk annyit
megtudott, hogy az ingatlan je-
lenleg egy budapesti ingatlan-
fejlesztő, kereskedelmi és szol-
gáltató kft. tulajdonában van.

Arra kérjük olvasóinkat, hogy
akinek információi vannak a sajt-
üzemmel kapcsolatban, jelezze
nekünk. Szeretnénk olvasóinkat
tájékoztatni az egykor jó hírű
szentgróti sajtüzem sorsáról.

E.E.

Egy TOP-os pályázatnak kö-
szönhetően „Önkormányzati épü-
let energetikai fejlesztése Zala-
szentgrót városában” címmel 110
millió forintos költséggel meg-
újult a városháza a településen.

Megújult a városháza
A helyi védettséget élvező

épületen energiahatékonysági
korszerűsítést hajtottak végre,
amely tartalmazta a nyílászáró-
és födémcserét, s a külső szi-
getelést.

A felújításkor ügyeltek az eredeti forma megőrzésére.
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