Szentgrót ésVidéke
Térségi havilap

XI. évfolyam

Kacsafarkú szender
2021 rovara

2021. június

Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán
hamar túlnőtt ezen. Kiadónk
részletesen foglalkozott a Zalaszentgróti Önkormányzat és a
Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda között létrejött szerződéssel (a témával kapcsolatos
írások a www.zalatajkiado.hu
oldalunkon megtalálhatók – a
szerk.), ami után levélváltás
alakult ki Baracskai József zalaszentgróti polgármester és
szerkesztőségünk között.
Hogy miért lehet érdekes
és tanulságos e történet a
megye más részén élő olvasók
számára? Mert előfordulhat,
hogy holnap már ott is hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az ellenzék ugyanis
csak azt a demokráciát tudja
elfogadni, ami neki tetsző. Ha
valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szólamok a megalapozott érvelések

helyett. Jön a mellébeszélés, a
ferdítés, a hárítás…
Folytatódjon tehát a szentgróti történet, ami nem csak a
Zala-parti kisvárosra jellemző!
Május 20-án a következő
levelet küldtük Baracskai Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:
„Baracskai József polgármester úr részére
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Tisztelt Polgármester Úr!
Olyan információ jutott el
szerkesztőségünkbe, hogy szívesen venné a Demokratikus
Koalíció, ha Ön indulna a
2022-es országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú
választókerületében.
Tisztelt Polgármester Úr!
Van valami reális alapja
ennek a hírnek, vagy csak az
ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?

Előbb-utóbb kibújt a szög a zsákból. Baracskai József Zalaszentgrót DK-s polgármestere.

Várom válaszát, amit előre
is köszönök.
Tisztelettel:
Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő
Zalatáj Kiadó”
Időközben megérkezett a
válasz, amit az alábbiakban
közlünk:
„Tisztelt főszerkesztő úr!
Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit
az újságírói etika, akkor most
nem ebben az ügyben keresett
volna meg, hanem lehetőséget
biztosít, hogy a Szentgrót és
Vidéke című kiadványban megjelent, az önkormányzatot és
személyemet érintő témákban
megkérdezze az érintetteteket,
jelen esetben engem is. Ön ezt
nem tette meg! Ezért felszólítom, hogy haladéktalanul keressen fel és biztosítsa az önkormányzat vezetőjének is az
álláspontja kifejtését az érintett

ügyekben, a kiegyensúlyozott
tájékoztatás jegyében. Ellenkező esetben Önnel, mint újságíróval való kapcsolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok erre a kérdésére.
Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánszemélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek,
szervezetek, – többek közt a
második legnagyobb magyar
politikai párt a Demokratikus
Koalíció – részéről is azzal
kapcsolatban, hogy induljak el
a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez a fajta
kiállás, amiben minden bizonynyal része van, hogy közel két
évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati képviselőként, 2006 és 2010 között
a Regionális Fejlesztési Tanács tagjaként, majd 2010-től a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Tisztesség és etika
(Folytatás az 1. oldalról)
Magyar Országgyűlés képviselőjeként ismerem és látom
azokat a problémákat és lehetőségeket, melyek helyes értékelésével tovább tudnám segíteni
a térségünket. Mégis pályafutásom legfelemelőbb időszakasza 2010-ben, Zalaszentgrót
város polgármesterének történő
megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából
már 11 éve töltök be. Számtalan sikert értünk el ezen időszak alatt és még rengeteg tervünk van, amit közösen az itt
élőkkel meg tudunk valósítani.
Megtisztelő volt országgyűlési
képviselőnek lenni, de a továbbiakban is Zalaszentgrót város
polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek ellenére minden
segítséget, támogatást megadok
annak a jelöltnek, aki biztosít
afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni, a kevés
kiválasztottal szemben, aki
azon dolgozik, hogy visszaadja
az önkormányzatokat az ott
élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az
egészségügy és az oktatás, mint
a határon túli stadionok építése,
aki partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivéreztetésükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek
lesz és nem helytartója, aki a
kiegyensúlyozott tájékoztatás
híve, szemben az egyoldalú, a
tényeket hamis színben feltüntető lakájmédiával, aki az emberek boldogulása céljából élni
szeretne a hatalommal, nem
pedig visszaélni. Az ilyen jelöl-

tet kívánom támogatni politikai
hovatartozástól függetlenül.
Tisztelettel:
Baracskai József
polgármester
Zalaszentgrót
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében változtatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik,
hogy válaszolunk a levélre, Baracskai úr felvetéseire:
Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönöm a válaszát. Azt
írta, hogy levele közlését változtatás nélkül engedélyezi.
Tudja, nincs szükségem az ön
engedélyére, sőt senkiére, mert
nem szoktam változtatni a nekem küldött, közlésre szánt leveleken.
Én nem változtam. Utána
nézhet. Soha nem voltam egyetlen pártnak a tagja, még akkor
sem, amikor a Zalai Hírlapnál
dolgoztam. Pedig ott elvárták.
Hiába… Ez a helyzet most is.
Ön viszont volt már néhány
politikai formáció tagja. Úgy
tudom, hogy Szentgróton a Fidesz-szervezet alapítói között
szerepelt. Aztán jött az MSZP,
a Szentgrót Most választási árnyékszervezet, s most a Demokratikus Koalíció. Természetesen mindig meg tudta indokolni, hogy miért váltott.
Nem Ön hagyta el a pártját, hanem a pártja önt. Igazán szellemes indoklás.
Egy kis tisztességet hiányol
belőlem… Újságírói etikára
hivatkozik. Tudja, nem hiszem,
hogy önnek és globalista elvtársainak kellene kioktatni engem
tisztességből és etikából. Ettől

Zalaszentgrót állandó lakosságának alakulása.

önök messze állnak. Akár a
Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, akár a
többi ellenzéki párt.
A levele stílusa nem túl gördülékeny, s tele van közhelyekkel. Olyanokkal, amikkel korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán igaz, hogy ön ilyen
esetekben csak egy közigazgatásban jártas hölgy magyar férfi
hangja? Lehet, hogy most is
célszerű lett volna felkérni egy
kis közös munkára a levél megfogalmazásakor.
Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kezdeni.
Még kérdéseket sem tudnék
igazán feltenni Önnek, mert
nem tud konkrét válaszokat
adni. Az pedig – már megbocsásson – arcátlan dolog, hogy
a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő válaszokat
kérdéseimre. (Ön egyébként a
városi tv-t is irányítja?)
Én azt kérem, hogy írásban
feltett kérdéseimre adjon írásban választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási
ügyben. Ez szerintem korrekt
ajánlat. A szó ugyanis elszáll,
az írás viszont megmarad. Nálam is.
Polgármester Úr!
Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból
oktasson. Nincs, mert félrevezette a zalaszentgróti polgárokat a választási kampányban.
Én inkább szégyellném magam, mint prédikálnék az ön
helyében.
Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondícióban lévő város vezetését
vette át 2010-ben. S ez nem az
ön érdeme. Az ön regnálása
alatt hány munkahely szűnt
meg és hányat teremtett ön a
városban?
S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
Gyurcsány Ferenc pártelnök és Baracskai József polgármester mennyivel csökkent a város
lakossága, hány vállalkozás vitvidám hangulatú találkozója.

te el székhelyét Szentgrótról.
Tovább megyek: az antidemokratikus Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen jutott
állami pénz Zalaszentgrótnak.
A város azonban mégsem fejlődött úgy, ahogy ezt remélték
sokan az itt élők közül. Vajon
miért? Meddig lehet mindent a
Fideszre kenni?
A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje, Manninger Jenő négy és
félszer több szavazatot kapott
Zalaszentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Kovács Viktória. Aztán
a következő évi önkormányzati
választáson ismét ön lett a polgármester, mert a Fidesz –
nem tanulva a korábbi hibából
– most sem tudott megfelelő
ellenjelöltet állítani. Másrészt
ön nem játszott nyílt lapokkal,
függetlennek állította be magát,
a látszatra ügyelve azonban
megjelöltek egy árnyékszervezetet, a Szentgrót Most-ot.
Levelemet változtatásokkal
is közzé teheti a közösségi oldalán, vagy akár az önök – szereti használni ezt a kifejezést –
lakájmédiájában, a Szentgróti
Hírekben. Engem nem zavar.
Rövid távon félre lehet vezetni
az embereket.
De mi lesz később?
Hasonlóan zárom levelem
ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha
önben van egy kis tisztesség és
jelent önnek valamit a politikusi etika, akkor a hírhedt őszödi
beszéd elhangzásának tizenötödik évfordulóján eszébe sem
jutna ilyen levelet írni. Ön
olyan csapatban játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte, hogy kormányzásuk jelentős részében
nem csináltak semmit. „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen
böszmeséget még ország nem
(Folytatás a 3. oldalon)
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A bértollnokságról és az erkölcsi kioktatásról
A Szentgróti Hírek legutóbbi számában megjelent egy írás
ezzel a címmel: Címlapon –
polgármesteri vélemény. A cikket L. Zs. monogrammal valószínűleg Lóránt Zsolt jegyzi.
Miután Baracskai József polgármester korábbi cikkeimmel
kapcsolatos véleményét tartalmazza az írás, illik válaszolni.
S persze vitatkozni. S a riporter
szerepe sem közömbös, ha már
bértollnokokat említ a polgármester. Éppen ezért kezdjük a
cikk szerzőjével.
Kedves Lóránt Zsolt, maradjon csak a matematikánál,
de nehogy azt tanítsa a diákoknak, hogy a 2x2=5! A
valószínűség-számításnál is inkább arra tippelnék az Ön helyében, hogy Baracskai József
nem egy karakán, nyílt politikus. Mert annak a valószínűsége közelít a nullához.
A tollforgatást meg inkább
hagyja azokra, akik ehhez jobban értenek. Medvéssy kolléga
például nem csak magasabb
szinten alakítja a bértollnoki
szerepet, de a szentgróti lakájmédia vezéregyéniségeként is
utolérhetetlen. Ön számára mindenképpen.
Ami pedig Baracskai József
erkölcsi intelmét illeti: engem

pedig úgy neveltek, hogy tiszteljem az igazságot is, álljak ki
mellette. Az igazság pedig nem
korfüggő. Hiába fiatalabb Baracskai József mint én, az eszme, amit képvisel, meglehetősen ósdi, a szocialista, kommunista időket idézi.
Minden újságot fenntart valaki. A Zalatáj idén 32 éves.
Komolyan gondolja valaki,
hogy a rendszerváltás előtt is a
fideszes megyegyűlés tartotta
fent. Vagy a Horn-, a Medgyessy-, a Gyurcsány-, vagy a Bajnai-kormány idején „özönlött”
a pénz hozzánk?
Ha Szentgróton azt mondják: „Ekler Elemérnek elmentek otthonról”, akkor Ekler Elemér azt mondja Baracskai Józsefnek és Lóránt Zsoltnak,
hogy elment a még meglévő
józan eszük is.
Ne pazarolják a papírt ilyen
fércműre. Ha megszakadnak,
akkor sem tudnak ebben a műfajban partnerek lenni. Hazugságban, ferdítésben, elhallgatásban, rágalmazásban önök a
nyerők. Ezekben otthon vannak. Elismerem.
Gondolnak néha arra, hogy
nem támadni kellene, ha valaki
más véleményen van, vagy
szembesíti a valóságot azzal,

Tisztesség és etika
(Folytatás a 2. oldalról)
csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni.
Nyilvánvalóan végighazudtuk
az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit
mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy mi azt nem
tudtuk korábban elképzelni,
hogy ezt a Magyar Szocialista
Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi.
És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig.
Semmit. Nem tudtok mondani
olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból
visszahoztuk a kormányzást a
végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit
csináltunk négy év alatt, akkor
mit mondunk?”
Polgármester Úr!
Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a

Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármestere. Mi lesz, ha
megnyerik az országgyűlési választást 2022-ben? Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd felé
kormányozzák az országot?
Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.
E.E.

Baracskai József (balról), Zalaszentgrót DK-s polgármestere a
Momentum szimpatizánsaival egy közösségi oldalon megjelent
fotón.

amit mondanak? Higgyék el,
semmivel sem összehasonlítható érzés lenne. Levetnék magukról azt a béklyót, amit a
mindennapi politika ocsmánysága kötöz magukra.
Kedves Lóránt úr! Tudom,
hogy a matematika és a játékelmélet szoros összefüggésben
van egymással. Ahogy értesültem, ön a játékelméletnek nem
a klasszikus műfaját kedveli, s
emiatt akadtak már problémái
is. Mert a gyakorlati oldalát
erőltette.
Maradjon csak a katedrán, s
faragjon továbbra is rímeket
kedvére. Persze a szabadverselést is választhatja. Csak az
újságírást hagyja. Főleg úgy,
hogy ennek csak a végeredménye, vagyis a honorárium a
fontos. A bemenet, a színvonal
már más kérdés.
Mint pedagógus, nyilván
nincs gondja a szövegértelmezéssel. Mert amikor Baracskai

úr azt nyilatkozta önnek, hogy
bértollnokokon keresztül üzengetnek neki, akkor mély levegőt kellett volna vennie, s azt
mondani: főnök, hiszen ez a
mocsok Ekler Elemér már évtizedek óta azt mondja, amit
most! S akkor még sehol sem
volt a Fidesz. Vagyis nem köpönyegforgató. Tehát következetesen képviseli véleményét
bármikor, bárkivel szemben.
De nem mondta. Talán csak
azért nem, mert nem ismeri
Ekler Elemért. Nagyon szívesen segíteném pótolni ezt a hiányosságot. Találkozzunk, s aztán beszélgessünk a bértollnokságról, s egyéb dolgokról. Akár
a rímfaragásról is.
Baracskai úr pedig nyugodjon meg. Nem kell nélkülöznie
kérdéseimet. Hamarosan megkapja. Már csak az a kérdés:
kapok-e rájuk válaszokat?
Őszinte válaszokat…
Ekler Elemér

Vegyen részt az épületenergetika digitalizációját segítő ingyenes képzésen!
Az Ipartestületek Országos Szövetsége és az Informatikai Vállalkozások Szövetsége közösen
mentorálják az épületenergetika digitalizációját segítő uniós projektet. Vegyen részt Ön is a
következő INGYENES képzéseken a GINOP-5.3.5-18-2019-00094 projektben:
A képzések időpontja, melyekre még becsatlakozhat:
2021.06.11-12-13. - Hévíz, Kommunikációs alapismeretek építőipari
vállalkozóknak
2021.06.22-23-24. - Hévíz, Szakmai digitális ismeretek, különös
tekintettel az ajánlat készítési digitális ismeretekre
2021.07.08-09-10. - online, Építőipari projektek menedzselése
Bővebb információ: rettich@iposz.hu www.iposz.hu
Facebook: ÉDFP oldal
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Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az ötmilliomodik beoltott
után Magyarországon a járványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lényegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európában. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság és a Zala
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyében zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményeiről adott interjút lapunknak.
– A magyar oltási programban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöttek be. Hosszú ideig a védekezésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának megtervezése, így például az oltóanyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzésünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leggyorsabban lehessen elvégezni. A járvány lassítása érdekében a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések
betartásával
tehettünk, de a társadalmi szintű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezésben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek védelme mellett a fokozatos újranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.
– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport
vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az oltásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is folyamatos emelkedést tapasztalhattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vakcina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

– Amikor a járvány második hullámában – tavaly novemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az életünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbízott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képességünk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatalmas kihívásokat és megoldandó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghatékonyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egyszerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormányhivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.
– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében – az
első fontos mérföldkőhöz érkezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgáltatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi korszakhatárnak tekinthető, ugyanis a normálishoz közeli életünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszkviselési kötelezettséget eltörölték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodalmak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmentést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények továbbra is csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati intézkedéseket a kormánymegbízott.
– A megyében zajló, általunk koordinált oltási folyamatról elmondható, hogy április végéig a háziorvosok komoly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre beütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb munkát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben megvalósult oltások érdekében ők egyeztettek betegeikkel és tájékoztatták őket a vakcinák felvételével kapcsolatos tudnivalókról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén kiemelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hónapokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kiválasztott kórházi oltópont valamelyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglaljanak – tájékoztatott a kormánymegbízott.
– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes feloldását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó szerint fellélegezhettünk a pünkösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sétálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a mindennapjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb életünket ismét elveszítjük, nagyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egyrészt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlegesen a vírus legrosszabb következményétől, de közösségi védelmet is nyújt, hiszen megakadályozza a járvány terjedését. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelemmel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltottság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Magyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem továbbra is megfontolt életvitelre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta védelem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakosságot a védelmi intézkedések betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöttünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg
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Hősök kútja Zalaszentgróton
Az 1914-1918 között zajló
Nagy Háború hatalmas véráldozatokat követelt a nemzettől.
Apák, fiúk ezrei idegen földben
leltek végső nyugalomra. Az
otthoniaknak nem igen volt
lehetőségük, hogy megadják a
végtiszteségett elhunyt szeretteiknek, ezért már a borzalmak
idején 1917-ben a magyar kormány a hősök emlékezetét
megörökítő törvényt fogadott
el. A harcok befejezése után az
országban sorra kerültek felállításra a hősi emlékművek, hogy
a hozzátartozók méltóképpen
tudjanak emlékezni elhunyt
szeretteikre.
Zalaszentgrót község már
az 1920-évek elején a népiskola épületének oldalán, emléktáblán örökítette meg hőseinek nevét. Anyagiak hiányában
ekkor még nem tudtak hősi emlékművet emelni. Az 1930-as
évek elejére Zalaszentgrót gazdaságilag megerősödött, a környék fontos központi települése
lett. A község vezetői kezdeményezték egy hősi emlékmű
felállítását. Bizottságot hoztak
létre és elkezdték a pénzadományok gyűjtését a nemes cél
érdekében. Az álomból lassan
valóság lett, nagyon hamar
összegyűlt a megfelelő összeg.
A tervezéssel Pataky Andor
Türjén élő szobrászművészt
bízták meg, ki már több hasonló emlékművet tervezett Zala
megyében. A hősi emlék meg-

valósításánál figyelembe vették
a község egészségügyi fejlesztését is. Kozma Miklós volt
belügyminiszter kezdeményezését is magukévá tették, hogy
a hősök emlékét jóvízű (artézi)
kúttal is szándékoztak megörökíteni. 1937 elején elkezdődtek
az építkezések az Tisza István
téren. 1937. május 30-án (Hősök napján) népes közönség jelenlétében felavatták a Hősök
Kútját és a Zöldkeresztes egészségházat. Így a község közadakozásból méltó emléket állított
a háború forgatagában elhunyt
44 fiának.
Nem sokára újabb, még az
elsőnél is súlyosabb borzalom
következett, újabb áldozatokat
követelve. Köztük voltak olyanok, kikről nem lehetett nyilvánosan megemlékezni, megbélyegezték emléküket. A változások szele 1990-ben következett be, újra lehetett emlékezni.
Erre az időszakra már a Hősök
Kútja is felújításra szorult.
Megszületett a döntés: új emlékmű készül. 1992-ben lebontották a Hősök Kútját, helyette
egy „Történelmi Emlékművet”
állítottak a magyar história
sordöntő eseményei tiszteletére. Nevek helyett idézetek
kaptak helyet az emlékművön.
A Kút, mely egészséges vizet
ad a településnek, kapott egy
„kifolyót”. A szél és a víz döntött a „Történelmi emlékmű”
sorsáról.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

www.zalatajkiado.hu

A Hősök Kútja az 1940-ben kiadott képeslapon.

Itt a lehetőség, hogy az elődöket tisztelve, a korabeli tervek felhasználásával visszaállíttassék a Hősök Kútja, és
idézetek helyett a háborúk borzalmainak zalaszentgróti származású áldozatainak neveit olvashassa az emlékező. Ez Zalaszentgrót történelmi adóssága.
Vikár Tibor
***
Az írás kapcsán felvetődött
bennem egy gondolat, s ezt el
is juttattam írásban a szerzőnek:
„Tisztelt Vikár Úr!
Köszönöm cikkét, ami egyben érdekes helytörténeti írás.
Érdekes azonban az is, hogy a
téma akkor merül fel, amikor
több írásban is foglalkoztam a
vihar által – lassan két éve –
megrongált Hősi emlékmű
sorsával. Felvetődik a kérdés:
Ha a hősi emlékmű helyreállítására egyelőre nincs fedezet

(s talán kellő szándék sem),
akkor az Ön által említett Hősök Kútja visszaállításának
van-e reális alapja?
Tisztelt Vikár Úr!
Szeretek nyílt lapokkal játszani: szorgalmazta Önön kívül
valaki ennek a cikknek az elkészítését? Várom válaszát.
Természetesen felvetésem nem
akadálya az írás megjelentetésének. Köszönöm. Tisztelettel:
Ekler Elemér”
A következő választ kaptam:
„A témával én már régóta
foglalkozom. Felkutattam az
emlékműre vonatkozó anyagot
a levéltárban (saját költségemen le is másoltam) és Zalaszentgróton tartottam előadást
is róla. (Van róla felvételem is.)
Én kezdeményezem a cikk elkészítését, mivel Zalaszentgrótnak nincs 1992 óta hősi emlékműve. Az alkotója sok szállal kötődik Zalaszentgróthoz.
Üdvözlettel: Vikár Tibor”
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A Kehidámák fénykorára (is) emlékezve
Pedagógusnapi beszélgetés Kaszás Ferencnével
Kaszás Ferencné, Zsuzsa néni 40 évet töltött a tanári pályán, amely idő alatt odaadó pedagógusként az iskolában végzett
munkájával és a településért tett
törekvéseivel öregbítette Kehidakustány nevét. Pedagógusnap alkalmából kérdeztük őt életéről,
munkásságáról.
– Miért választotta a tanári
pályát?
– Lentikápolnán jártam általános iskolába, ahol az elsős tanító néni nagy hatással volt rám!
Ott és akkor eldöntöttem, hogy
én is tanító leszek. Őrsvezetőként vázlattal készültem a gyűlésekre, hogy jól sikerüljön. A
gimnáziumi éveim alatt öt évig
voltam a Zalai Táncegyüttes tagja. A kollégiumban külön tánccsoportot szerveztem. A főiskolán biológia-testnevelés szakon
végeztem, majd a zalacsányi nevelőotthonban dolgoztam. Itt születtek a gyerekeim. 1970-ben kerültem Kehidára Borovics György
igazgató invitálására, akitől na-

gyon sokat tanultam. Kérésre beindítottuk a női tornát. Amikor
elindult az aerobik Magyarországon, a lányommal elkezdtünk a gyerekekkel is foglalkozni. Először kisebb versenyeken
indultunk, aztán következtek az
országos megmérettetések. A kezdeti csodálatos sikersorozat a lányom, Kaszás Judit érdeme. Ő
volt a koreográfus. Az ő révén
szereztünk aerobik világbajnoki címet Hollandiában, Fit-KId
és fitness országos bajnokságon
első és második helyezést. Sztep
csapatunk is első helyen végzett. 1998-ban hivatalosan is egyesület lettünk. A táncosok kérésére kezdtünk megismerkedni a
hip-hop tánccal. Segítséget is kaptunk Kálmán Károlytól és Horváth Anikótól. Zalaszentgrót és
Keszthely térségéből jártak hozzánk a táncosok. Volt olyan időszak, hogy 80 gyerek táncolt nálunk és közel százan vettek
részt a nyári táborunkban, amit
minden évben megrendeztünk.

Negyven emlékezetes év a tanári pályán.

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

Sikerek, serlegek, díjak… Emlékezés a Kehidámákra.

A kehidakustányi önkormányzat, Lázár István polgármester
minden támogatást megadott. A
Kehida Termál, a környék önkormányzatai segítették, hogy kijussunk a világbajnokságokra.
– Melyik volt a legjobb eredményük?
– Négy alkalommal vettünk
részt a porecsi világbajnokságokon. A hip-hop szólók és csapat 4. helyezés után a Próbababák táncunkkal bronzérmesek lettünk. Évente jártunk kirándulni, bálokat tartottunk, hétvégeken fellépésekre jártunk. A
szülők segítsége óriási volt!
– Számos elismerést tudhat
magáénak. Melyikre a legbüszkébb?
– 2016-ban lettem Kehidakustány díszpolgára, ami óriási megtiszteltetés volt. – Igazgatóhelyettesként Arany Katedra díjat
vehettem át. 2014-ben Zalae-

gerszegen, a Megyeházán kaptuk meg a Zalai Gyermekekért közösségi díjat, majd pedig a Közművelődési Nívódíjat.
A Kehidámák 2016-ban megszűnt.
– Tartja-e a kapcsolatot a
táncosokkal?
– Minden évben találkozunk.
Általában ez a karácsonyi időszakra esik, de az idén nyárra
tervezzük. Az óvodás és kisiskolás táncosokból már többen
anyukák. Remélem a nyáron láthatom Fannikát, Vendelt, Kornélt és Bellát.
– Hogyan telnek azóta nyugdíjas évek?
– A legtöbb időt a családommal töltöm. Szeretek olvasni, horgolni és kertészkedni. Szeretem a fiam állatait. A kecskék, a Miki csacsi és a nyuszik
mindig jókedvre derítenek.
z.t.
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Zene, játék, kacagás…
Május 27-én, csütörtökön
került megrendezésre a gyermeknap Türjén. A vidám délutánt a sportpályán tartottuk.
A gondos szervezés meghozta az eredményt. A pálya
benépesült. A gyerekek nem
csak nagy odafigyeléssel vettek
részt a programokon, de az
interaktív játékot is nagy érdeklődéssel fogadták. A Little Fox
és Mennydörgő Villám autentikus gyerekprogramja valóban
egyedülálló volt.
Az Exatlon Türje nagy kihívást jelentett, főként az eléggé
hűvös vizesárok miatt.

Sok gyerek volt kíváncsi a
tűzoltó- és rendőrautó bemutatójára is. A lányokat főként a
csillámtetkózás, hennakészítés
és arcfestés kötötte le. A fiúk a
manuális tevékenységekre voltak kíváncsiak, mint a kavicsfestés, szalmafonás vagy lufihajtogatás, de a quadozási lehetőség is sokak érdeklődését felkeltette.
Az önkormányzati programot nemcsak a pedagógusok
segítették, hanem a helyi civil
szervezetek támogatása is megkönnyítette. A finom falatokról
többek között az Őszirózsa

Pünkösdi Piknik Tekenyén
A hosszú elszigetelődés, bezártság után mindannyian vártuk már a találkozást, a felszabadult beszélgetéseket. Így vártuk azt a délutánt is, amely
2010 évtől Pünkösdi Piknik néven többgenerációs lakossági találkozó pünkösdhétfőn Tekenyén.
A rendezvény első részében
a 60 év feletti idősek vették át a
természetbeni támogatást. Az
önkormányzat 95 személy részére készített össze tartós élelmiszerből álló csomagot, ezzel
is segítve a korosabb lakosokat.
A délután fontos részét tette
ki a gyerekek köszöntése a kö-

zelgő Gyermeknap alkalmából.
Erdélyi Csilla előadóművész és
Szász Gábor remek hangulatú
zenés programján örömmel
énekeltek. Kellemes meglepetést okozott, nagyon népszerű
lett a csoki szökőkút a friss
gyümölcsökkel.
Többen készültek a közös
kézműves foglalkozásra Hideg
Gyuláné, Ilike nénivel és szorgoskodtak az útmutatása szerint. A csepergő eső sajnos a
játszótéri programoknak nem
kedvezett, néhányan a teraszon
estébe nyúló beszélgetéssel fejezték be a napot.

Fotó: Czeili Gergő
Finom falatokról is gondoskodtak.

Fotó: Gömbös Dániel
Gazdag volt a gyermeknapi program.

Nyugdíjas Klub, Ügyek Kezek
Makacs Fejek és iskolai szülői
munkaközösség gondoskodtak.
Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: vattacukor, pattogatott kukorica és palacsinta is.
A Zalai Hazatérők Egyesületének támogatásával a Türjei
Táncolni Szeretők Csoportja és
a helyi önkormányzat szervezésében jött létre a Magyar

Állam és az Európai Unió pályázati forrásából.
A Hazatérők nemcsak ezt a
rendezvényt támogatták, hanem
korábban a TSzCs tagjainak és
támogatónak részére ajándékcsomagot nyújtottak át.
Elmondhatjuk: „Jó mulatság, férfi munka volt!'
Czimbalek Tiborné
pedagógus, TSzCs vezetője

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Végre találkozhattak…
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Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ezüstérmes a Zalaszentgróti KC
Befejeződött a Zala Megyei
Kézilabda Szövetség által szervezett női bajnokság, amelyen
három megye – Somogy, Vas és
Zala – csapatai vettek részt.
– A Covidjárvány miatt sok
probléma adódott a lebonyolításban, de a nehézségek
ellenére sikerült befejezni a
bajnokságot – mondta lapunknak Császár József, a Zalaszentgróti Kézilabda Club elnöke. – Az NB II-be való feljutásról döntő rájátszáson a
Szombathelyi KKA végzett az
élen a Zalaszentgróti KC és a
Góna SZKKE Lenti előtt. A kupát és az érmeket Varga Sándor,
a Zala Megyei Kézilabda
Szövetség elnöke adta át, az
ünnepséget pedig egy fogadás
követte Zalaszentgróton.
Császár József örömmel említette meg, hogy sok fiatalt sikerült beépíteni a zalaszentgróti
csapatba, akik derekasan küzdöttek, nagyszerűen helytálltak.
Hét fiatal játékosuk iránt is
érdeklődnek NB I-es klubok
utánpótlás szakágai, s erre nagyon büszkék. Ez is jelzi a Császár Renáta vezetésével Zalaszentgróton zajló szakmai
munka színvonalát.
Említést érdemel, hogy a
bajnokság során két anya is

Sok fiatalt sikerült beépíteni a csapatba.

együtt játszhatott leányával:
Császár Renáta Pál Katával,
míg Lászlóné Horváth Krisztina László Evelinnel.

8330 Sümeg, Hunyadi u. 2
www.fa-max.hu
Tel./fax szám: 87/350-243

ASZTALOS MUNKATÁRSAT FELVESZÜNK!

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

www.titzala.hu

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

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

