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Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei

Az ominózus ingatlan, immár a lebontott épület nélkül.

Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a zalaszentgróti önkormányzat és a
Két Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 810. szám alatti ingatlanvásár-

lási-visszavásárlási ügyben alakult ki.
Hosszú hallgatás után a
szentgróti önkormányzat által
kiadott lap, a Szentgróti Hírek
is foglalkozott az esettel. A
kétoldalas cikkben Medvéssy

független tollforgató csendes
brummogására Baracskai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más
a véleménye a Batthyány utca
8-10. szám alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig
sem vitattuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó felé. Ami
azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.
A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, ob-

jektív sajtóról van szó. Még
akkor is, ha ilyen nem létezik a
világon. Szentgróton persze ez
a csoda is megeshet. Pedig
olyan – a sajtó esetében is –
nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.
Valakitől, vagy valamitől
mindenki függ. Ha mástól nem,
hát saját lelkiismeretétől. Ám,
ha valakinek nincs lelkiismerete – mint például jónéhány
ellenzéki politikusnak –, akkor
valóban függetlenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.
(Folytatás a 2. oldalon)

A Zala-Cereália Kft. TÜSKESZENTPÉTERI MALOMBA
MOLNÁR szakmunkást vagy betanított munkást keres.
Három mûszakos munkarendben.
Elõnyt jelent:
lakatos tapasztalat, vagy
bármilyen szakmunkában eltöltött idõ!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az alábbi
elérhetõségen lehet: titkarsag@zala-cerealia.hu
Érdeklõdni: Kertész László tel.: 30/375-3030
Zala-Cereália Kft.
8790 Zalaszentgrót, Nyár út 1.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei
(Folytatás az 1. oldalról)
Medvessy „kolléga” hosszú
dörmögéséből kiderül, hogy a
város érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy Csabával, hanem dr. Fodor Tímeával kötött szerződést.
Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos, ha dr. Fodor Tímea a Dr.
Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda tagja, akkor valami köze
lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához. Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül,
hogy házastársak. S vajon miért
nem kérdezte meg Medvéssy
„kolléga”, hogy miért dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a kivitelező cég képviselőjével?
S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében –
ha már a négy jogi végzettségű
önkormányzati dolgozó erre
nem volt alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna
az önkormányzatot a kérdéses
ügyben?
Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány Ferenc mondta dr. Czeg-

lédy Csabának egykor, amikor
kölcsönért fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj
a feleségemmel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss
csodát! Czeglédy megkapta a
kölcsönt. Baracskai azonban
túlnőtt a főnökén. Ő előre látta
– látnoki képességei miatt –,
hogy Czeglédynek az ügyvédi
kamara felfüggeszti majd az
ügyvédi működését, s ezért
hivatkozik dr. Fodor Tímeára.
Miközben a szerződést a Dr.
Czeglédy és Társai Ügyvédi
Irodával kötötte. A fideszes
lakájmédiával nem egy szinten
említhető, Pulitzer-díjra esélyes
mértéktartó, kiegyensúlyozott
Medvéssy nevezetű tollforgató
azonban erre nem kérdezett rá.
A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre nem említi
a szakirodalom az emlékezetkiesést.
Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is,
hogy kedvenc filmem, A tanú
egyik szállóigéjét említsem.
Persze az sem jó, ha Baracskai
József ostobának nézi a szentgróti polgárok jelentős részét.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az ingatlanüggyel.

Megkoszorúzták Szent Flórián szobrát
Május 4-én Szent Flórián, a
tűzoltók védőszentjének tiszteletére mutatott be szentmisét
Szeghy Csaba, Zalaszentgrót új
lelkipásztora. Az istentiszteletet
követően a keresztény vértanú
szobránál koszorút helyeztek el
a zalaszentgróti tűzoltók, vala-

mint Baracskai József polgármester. A plébános kérte Szent
Flórián közbenjárását, hogy védelmezze meg a várost és óvja meg
annak minden lakóját mindenféle vésztől és veszedelemtől, végezetül pedig balesetmentes munkavégzést kívánt a tűzoltóknak.

Szeghy Csaba, Zalaszentgrót új plébánosa Szent Flórián segítő közbenjárását kérte.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az irodát képviseli.

Azért jó lenne megérni,
hogy Baracskai József – igazi
férfira jellemzően – őszinte
lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámadnának áljogi
szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Hanem a
korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.
Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirathamisításért és a számviteli
fegyelem megsértéséért elítélt
ügyvéd irodájával van üzleti

kapcsolatban. Aki ellen és társai ellen egyébként jelenleg
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A
vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az
állami költségvetésnek.
A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy
és Társai Ügyvédi Iroda között
létrejött ügyvédi megbízási
szerződésben az áll, hogy a
megbízás díja óránként 20.000
Ft + ÁFA, a havi elszámolás
utáni fizetési határidő pedig 5
nap. (Zalaszentgrót idei költségvetése egyébként valamivel
több, mint 2 milliárd forint).
E.E.
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A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete
Magyarország nagy léptekkel halad előre az oltási programban. A magyar lakosság átoltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai oltási eredmények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű
teljesítményre,
összehangolt munkára képes.
Ebben a megfeszített munkában a Zala Megyei Kormányhivatal is aktívan közreműködik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja részletesen tájékoztatta lapunkat.
Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében
– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covideset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátterében a megye lakosságának
védelme, egészségének megóvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószínűleg még sokáig velünk marad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munkával, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzésén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló háttérmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr szavai is alátámasztják, aki az oltási programot az ország történetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként definiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hétvégén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szervezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.
A helyi adottságok ismerete nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel januárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Megyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátáshoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontosságára.
Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe leosztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport elosztási terve alapján a kormányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, amelyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kórházakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtandó oltási feladatokról. A munkát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina esetében külön elosztási tervet kell
kidolgozni.
– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvosi körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekapcsolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxisokban felhasználandó, hivatalunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gondoskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a feladatok kiosztásában, hiszen arról – a naprakész információk
begyűjtését követően – visszacsatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacsoport és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok tervezhetősége érdekében – mutatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. Ennek, mint hangsúlyozza, rendkívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzésről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szervezés eredménye
– A munka az előkészítéssel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szakszemélyzet, valamint a háziorvosok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának eredményeként fejeződik be. Ehhez az emberfeletti teljesítményhez valóban az szükséges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.
Magyarországon ötféle vakcinával oltanak, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság átoltottsága. Zalában is valamennyi, Magyarországon engedélyezett vakcinával oltottunk már – összegzett a kormánymegbízott.
– Az elmúlt hónapban jelentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók aránya. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala megyében is folyamatosan emelkedik. Mivel az oltásokkal tartósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.
Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alapján haladtunk az immunizálással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért arra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási időpontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztrációval rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számára rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvasható az időpontfoglaló rendszer működéséről.
Védekezés közben a gazdaság újraindítására is gondolni kell
– Az emberek életének védelme mellett a gazdaság új-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott.

raindítása is életbevágó – szögezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy prioritást jelent, hiszen a kormányhivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági szereplők, vállalkozások, munkavállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali határidővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.
A gazdaságvédelmi intézkedések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 munkavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű munkabér-támogatásban. Ennek jelentős részét előlegként, a többit utólagos elszámolást követően fizették vagy fizetik ki.
– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése megvalósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és a kijárási korlátozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek életbe, amely a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt megnyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatérhetett a már régóta vágyott
normális medrébe.
Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az oltásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állampolgárok is minél előbb hozzájuthassanak a vakcinához – zárta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Most már nem tagadhatja
DK-s polgármestere van Zalaszentgrótnak

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere nagy mestere a csúsztatásnak. Mondhatni nem őszinte, bár a mai világban egy politikustól már nem is
alapkövetelmény ez. Mielőtt
hatalomra kerülnek, ígérnek
fűt-fát, majd amikor felelős
pozícióban a csőd szélére „kormányozzák” az országot, egy
teátrális szózatban elvtársai
arcába vágja az őszödi böszme,
hogy nyilvánvalóan végighazudták az utolsó másfél-két
évet. Elkúrták. Nem kicsit, nagyon. Európában még ország
ilyen böszmeséget nem csinált.
Nos, Baracskai József nem
egy országot, hanem „csak”
egy kisvárost kormányoz, ettől
függetlenül azért mesterien tudja manipulálni a közvéleményt.
Az ominózus szentgróti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben azt nyilatkozta az önkormányzat által megjelentetett
lapban, hogy nem is dr. Czeglédy Csabával, hanem dr. Fodor
Tímeával kötött szerződést. Ha
ez így lenne, akkor a szerződésen nem a Dr. Czeglédy Csaba és Társai Ügyvédi Iroda,
hanem a Dr. Fodor Tímea és
Társai Ügyvédi Iroda szerepelne, amelyet dr. Czeglédy
Csaba képvisel, hiszen ő kereste fel személyesen az ügyben érintett vállalkozót Zalaszentgróton.
No, de most nem is ez a
téma, hanem egy korábbi
csúsztatása a polgármesternek.

Nincs kétség, Baracskai József Zalaszentgrót DK-s polgármestereként szerepel a Demokratikus
Koalíció kampányfilmjében.

A 2019-es önkormányzati választáson a Szentgrót Most árnyékszervezet színeiben indult,
nem vállalva nyilvánosan a
Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióhoz való kötődését. Pedig már akkor is nyilvánvaló volt, hogy ahhoz a csapathoz tartozik. Becsapta, félrevezette a szentgróti választókat!
Most azonban ezt már nem
tagadhatja. A Demokratikus Koalíció kampányfilmjében úgy
szerepel, mint Zalaszentgrót
DK-s polgármestere. Sőt meg
is szólal. S persze újra csúsztat.
A következőket mondja: „Egyik
legnagyobb problémánk, hogy
az általános és középiskolát

elvették tőlünk, pedig az egyik
legfontosabb a település, akár
az ország utánpótlásának a
fiatalok jövője. Semmi beleszólásunk abba, hogy az oktatásban milyen irányvonalban haladjunk tovább.”
Az a helyzet Barcskai úr,
hogy az állam jelentős terhet
vett le nagyon sok önkormányzat válláról, amikor átvette az
iskolák működtetését. A Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnaikormány időszaka alatt az önkormányzatok eladósodtak, részben az iskolák működtetése
miatt is. Az Orbán-kormány
viszont átvette az iskolák fenntartását és átvállalta az önkor-

mányzatok tartozását is. Az ön
által vezetett város azonban még
a vihar által megrongált Hősi
emlékművet sem tudta helyreállíttatni másfél év alatt. Az iskola pedig azért nagyobb falat.
Tudja DK-s polgármester
úr, nincs azzal semmi gond, ha
ön a Demokratikus Koalíció
elkötelezettje. Pártja nyugodtan
szidhatja, gyalázhatja a diktátor, a demokráciát Magyarországon megszüntető Orbán Viktort és kormányát. Ám vállalja
nyilvánosan pártját annak értékeivel, hibáival együtt. Ha egy
Gyurcsány vezette pártnak egyáltalán vannak értékei…
E.E.

Új falugondnoki busz Zalabérben
Örömmel teszem közzé, hogy
alpolgármester asszonnyal átvehettük a Magyar Falu programban megnyert buszunkat.
Köszönettel tartozom a testületnek, a közös hivatal jegyző
urának, jegyzőasszonyának, a
hivatal dolgozóinak és alpolgármester asszonyunknak az
áldozatos munkájukért! Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az új, Ford
9 személyes jármű Zalabér

gyermekeit, fiataljait, lakosságát és a szépkorúakat szolgálja.
A befektetett energia, az
együtt gondolkodás, a célért
való összefogás mindig meghozza eredményét! Egy újabb
érték érkezett meg községünkbe, és jó érzéssel köszöntöttem
buszunkat, mint egy régi barátot, ahogy településünkre megérkeztünk!
Értékek mentén közösen!
Kozma Ferenc
polgármester

Az új Ford 9 személyes.
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Édesanyák köszöntése után jön a Szentgróti Apák napja
Immár harmadik alkalommal, idén a környezetvédelem jegyében
A Zalaszentgróti Fitness
Klub először 2018-ban rendezte
meg hagyományteremtő szándékkal az első Szentgróti Apák
napját, melyet évente június 3.
vasárnapján tartanak egyre több
helyen. Tavaly sajnos a pandémia miatt jobbnak láttuk a
programot lemondani, de idén
folytatni kívánjuk a teremtett
hagyományt. November óta
mind a mai napig tiltott a közterületi gyülekezés, ami miatt
több környezeti programunk
csúszik a tavaszi nagytakarítástól a Madarak és fák napjáig.
Bízva abban, hogy június 19-ig
tényleg változik a helyzet, ezért
arra gondoltunk, hogy apáscsaládos rendezvényünk vezérmotívuma idén a környezetvédelem lesz a korábbi évek
sport, ügyesség, internetbiztonság témái mellett. Sok érdekes
tervünk van, amit nem lőnénk
le előre, mert egyrészt meglepetésnek szánjuk, másrészt pedig nem kívánunk ötletet szolgáltatni senkinek, mivel szeretnénk mi magunk kivitelezni
független civilként. Annyit elárulhatunk, hogy a PET palac-

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

kok kupakjait már most érdemes gyűjteni (időben szóltunk!), ezzel kapcsolatban hamarosan felhívást is közzé teszünk. Természetesen az év
folyamán is folytatjuk jól bevált programjaink, s a szokásainknak megfelelően non-stop
edzéssel ünnepeljük egyesületünk 24. születésnapját júliusban. Ősszel (búcsú előtti szombaton) pedig a már hagyományos „Én Fám - Én Városom”
közösségi faültetésünkre kerül
sor immár 8. alkalommal, az
országos 10 millió fa program
helyi szervezeteként Zalaszentgrót legnagyobb, 100%-ban civil környezetszépítő megmozdulásával.
Hogy miben más programjaink értékrendje és hajtóerőnk? Külsőségek és egyéni
sikerkovácsolás helyett a hatékony értékteremtésre fókuszálunk, ezért sincsenek arcok kiemelve megmozdulásaink mögött. Nekünk a környezetünk a
cél és nem eszköz, ellentétben
a celebekkel, politikusokkal,
akik egy téma mentén „médianyomással” építik fel saját ma-

guk és rajongói táboruk,
majd ezt később (ki)használva
„influenszerként” formálják a
(köz)véleményt – nekik ez befektetés, néha bármi áron is
erre ültetnek fel. Mi ettől különbözünk, mi minden fillért
hatékonyan az értékteremtésbe
és megőrzésbe fektetünk: nálunk több az ásó és lapát, mint
a kamera, mert úgy gondoljuk,
hogy a felszínességeknek (szociális és egyéb média) való
megfelelés tönkreteszi a belső
tartalmat, a szívből fakadó érzéseket. Ha egy rendezvényen
kamerák előtt fotóztatom magam, akkor az nem az adott témáról (adott esetben nemes, érzékenyítő ügyről), hanem inkább már rólam szól, s maga a
téma és az engem körülvevők sajnos ennek eszközévé is
vál(hat)nak – így működik az

image építés. De van csendesebb, szerényebb út is, ahol
„zavartalanul” a környezetünk
van fókuszban. Mi senkitől
nem kívánjuk azt az élményt
megvonni, hogy tisztán és önzetlenül tegyen környezetéért, s
a nap végén egy szép park látványában és nem a fészbúkon
felszínesen a kanapéból osztogatott lájkokban nyerjen önigazolást. Idén már úgy teremtünk Zalaszentgrót város lakóinak értéket, hogy egyetlen fillért nem költünk a város költségvetéséből, hanem mi magunk próbáljuk biztosítani a
forrásokat, így ezúton is köszönet többek között azoknak,
akik az 1 Ft/km gyűjtésünkben,
illetve adójuk 1%-ával támogatják törekvéseink által környezetünk szépítését.
Zalaszentgróti Fitness Klub

Rendhagyó majális Türjén

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

www.titzala.hu

www.zalatajkiado.hu

Nagyszerű ötlet, színvonalas kivitelezés.

Van egy baráti társaság
Türjén, az „Ügyes kezek, makacs fejek” nevet viseli. Másfél
éve vannak együtt, s aktívan
részt vesznek a község díszítésében a szüreti mulatság
alkalmából, halloweenkor, húsvétkor. Farsangkor népek öltözékeit öltötték magunkra a
helyi művelődési ház felhívására.
Május elseje közeledtével
gondoltak egy merészet. A koronavírus miatti bezártságot
szerették volna feloldani és néhány örömteli percet szerezni

maguknak és a községükben
élőknek is.
Türje főterén Szinyei Merse
Pál Majális című festményét
elevenítették meg élőképben.
Az öltözékeket és a kellékeket
szinte teljes egészében saját
maguk készítették.
A csoport tagjai: Pacsi Erzsébet, Hartman Beáta. Lengyel Zoltán, Hujber Zoltán, Kovács Zsuzsanna, Söjtöri János,
Lutár Zsuzsanna, Szalai Katalin, Scheibelhoffer Miklósné.
A visszajelzések szerint sokaknak tetszett az élőkép.
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Tekenyén is kaptak
Tisztasági csomagot osztottak

A Zalai Hazatérők Egyesülete az EFOP 1.3.5-16-201600827 számú Generátor című
projekt keretén belül 600 db
Korona tisztasági csomagot ad
át a környező településeken,

2021. május
köztük Tekenyén is. Ezúton szeretnénk megköszönni az együttműködést és további sikeres
közös programokat kívánunk!
Sinka Imréné
polgámester

Halálos gázolás Zalaszentgróton
Idős asszony az áldozat
Meghalt egy idős asszony,
akit egy quados gázolt el április
30-án Zalaszentgrót zalakoppányi településrészén. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Tóth Evelin tájékoztatása szerint egyelőre tisztázatlan körülmények között
ütötte el a Koppányi utcában
egy 59 éves, quaddal közlekedő
férfi az idős asszonyt. A 86
éves nő a helyszínen meghalt.
A rendőrök a helyszínelés és
műszaki mentés idejére az utat
teljes szélességében lezárták.
Információink szerint a gázoló német állampolgár és ittas
állapotban vezette a quadot.
Lapzárta előtt érdeklődtünk
a nyomozás állásáról a Zala

Megyei Rendőr-főkapitányságon, ahol Takács Tivadar alezredes, sajtószóvivő a következő
tájékoztatást adta:
„A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény 235.§ (1) bekezdésébe ütköző közúti baleset
okozása miatt van folyamatban
büntetőeljárás, az eset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.
A baleset időpontjában a
quadot egy német állampolgár vezette, a nyomozás érdekeire való tekintettel az
üggyel kapcsolatban több információt nem áll módomban
adni.”

Az eset körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A takarékosságot helyezték előtérbe
Sajtóközlemény a Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2021. május 7-én hozott döntéseiről
A koronavírus járvány következtében a 27/2021. (I. 29.)
Kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés
elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés munkaterv szerinti harmadik ülésének megtartására
ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. Az
előterjesztésekkel kapcsolatban
a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
A közgyűlés elnöke a napirendet alkotó mind a hat előterjesztés tekintetében meghozta
döntését.
Összeállításra került az elnöki beszámoló, amelyet a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása követett. A

testület 61/2019. (XII.12.) KH
számú határozatával jóváhagyott ellenőrzési munkatervben
szereplő ellenőrzésekről szóló
éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig szükséges jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek az önkormányzat eleget tett a következő napirendi pontként szereplő zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásával. A rendelet rögzíti,
hogy a 2020. év során előirányzat szinten a költségvetés
főösszege 1.082.033 e Ft-ra
módosult, a bevételek 967.984
e Ft-ra, a kiadások 444.193 e
Ft-ra teljesültek. A Zala Megyei
Önkormányzatnak 2020. december 31-én nem volt adósságállománya, tekintettel a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletet nem vett igénybe. A
Zala Megyei Önkormányzat
2020. évben a rendelkezésre
álló forrásokból a takarékosság
elvét előtérbe helyezve a törvény által előírt feladatokat
teljesítette.
A zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását követően a

Dr. Pál Attila

megyei önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosítása szerepelt a napirendi pontok
között. A legutóbbi költségvetési rendelet-módosítás az önkormányzat és a hivatal 2021.
évi bevétel-kiadási főösszegét
919.210 e Ft-ban határozta meg.
Az azóta eltelt időszakban a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása, a
capCROSSplan, a CO-EMEP,
valamint az ATHU116 WomEnPuls című pályázat vonatkozásában is többlettámogatás került
megállapításra, amelynek átvezetésével az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének bevételkiadási főösszege 930.247 e Ftra módosul.
A pénzügyi témájú napirendi pontok után a Zala Megyei
Önkormányzat tulajdonosi jogkörébe tartozó Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2020. évi működéséről szóló beszámolójának, majd a Zala Me-

gyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására került sor.
Az alapítvány vezetője beszámolójában hangsúlyozta, hogy
az alapítvány a 2020-as üzleti esztendőben az évközben kialakult
és azóta is tartó vírushelyzet
vállalkozásokat érintő negatív
hatásait megérezte: a tervezett
hitelügylet szám 15%-kal csökkent, a hitel moratórium miatti
kamatbevételek csökkentek, a
Széchenyi Kártya program népszerűsége ugyanakkor nőtt, 2020ban 108 ügyletnél, 1.8 milliárd
forint hitelkérelemnél működtek közre. A pályázati programok sikeresen futottak, az inkubátorházakban a bérlők maradtak, bérleti díj kiesés nem volt.
Az alapítvány nyereséges működése és stabil pénzügyi háttere
biztosítja a fenntartható működést.
A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója kitért a társaság Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében futó kerékpárútfejlesztési és paktum pályázatok
lebonyolításában betöltött szerepére, valamint a Duna Transznacionális Programban megvalósuló DREAMROAD projektben való projektpartnerként elvégzett tevékenységére. Ezzel
egyidejűleg az irányadó jogszabályi határidőben elfogadásra
került a Kft. közhasznúsági melléklete is.
Zalaegerszeg, 2021. május 7.
dr. Pál Attila
elnök

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Gránit, márvány síremlékek

ASZTALOS MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK,
sümegi üzemünkbe!
FELADAT:
• fa alapanyagok darabolása, csapozása
• kézi és gépi megmunkálása
• ablak, - ajtószerkezetek összeszerelése
AMIT KÍNÁLUNK:
• versenyképes jövedelem
• munkába járási támogatás
• hosszú távú munkalehetõség
• egymûszakos munkarend
• szabad hétvége
Jelentkezni személyesen,
e-mailben: szabone.gizella@plastmobalaton.hu,
ill. a +3630 385 8002 telefonszámon lehet.

www.zalatajkiado.hu

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

