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A vidéki emberek ereje
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (1.)

Nagy Bálint: – A szocliberális kormányzat idején a vidék nem
számított.

Dobogós helyen áll országos viszonylatban Zala megye
2-es számú választókerülete a
területéhez tartozó települések
számát tekintve. Nem csoda,
hogy az első három helyet az
aprófalvas megyék foglalják el.
Baranya 4-es számú választókerületében (Szigetvár a székhely) 174, Vas megye 3-as számú körzetében (Körmend) 127,
míg Zala 2-es számú kerületében (Keszthely) 100 település
található, s ezzel a harmadik
helyet foglalja el.

Ebben a körzetben újoncot
avat a Fidesz-KDNP pártszövetség. Jelöltje azonban nem
tapasztalatlan politikus, hiszen
a választókerület legnagyobb
településének, a történelmi
múltját tekintve igencsak gazdag Keszthely polgármestere,
Nagy Bálint. A Balaton-parti
városban született, Zalaegerszegen járt főiskolára. A közéletnek 2009-től aktív szereplője. A most visszavonuló Manninger Jenő országgyűlési képviselő mellett szerzett tapaszta-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

latot a megyei közgyűlésben,
2014-ben alpolgármestere lett a
Festetics-család által felvirágoztatott városnak, 2019-ben
pedig a Balaton-part kulturális fővárosának is tartott település első emberének választották.
– Az önkormányzati választás sem volt jelentéktelen erőpróba, a mostani megmérettetés azonban még annál is keményebb lesz. Gondolt erre,
amikor felkérték a feladatra?
– Felelősségteljes kihívás a
két évtizedet a Parlamentben
töltő Manninger Jenő után bizalmat kérni a térség választópolgáraitól. Sokat köszönhetek
neki, hiszen kapcsolatrendszerével sokat segített és segít ebben az időszakban is. Nem felelőtlen ígéretekkel, nem hangzatos szavakkal kerestem, keresem fel a körzet településeit,
hanem őszinte érdeklődéssel,
egyenrangú partneri kapcsolat
kialakításának szándékával.
– Nem egyszerű feladat ez,
hiszen 100 (!) település tartozik
a körzethez. Keszthelyen kívül
néhány kisváros (Hévíz, Zalakaros, Zalaszentgrót, Pacsa)
része a választókerületnek, de a
döntő többség falu. Az ellenzék
által lenézett falu…
– A kistelepüléseken élő
emberek – Márki-Zay Péter véleményével ellentétben – reálisabban látják a dolgokat, mint a
nagyvárosi flaszteren, a valóságtól egyre inkább elszakadó
– a többségében egyébként jó
szándékú, de megtévesztett –
emberek. Nehezebben lehet
őket becsapni, befolyásolni, hiszen közelebb állnak a természetes környezethez, ami segíti
őket a valóságos helyzet felismerésében. Ennek köszönhetően nyíltan, őszintén fogal-

mazzák meg véleményüket a
világ dolgairól. Márki-Zay
Péter – illetve a stábja – ezt jól
érzi, ezért is támadják a vidéket. Mert akárcsak 2018-ban,
úgy 2022-ben is az általuk lenézett vidék eldöntheti a választás kimenetelét.
– S a népszavazásét? Mert
április 3-án egy ilyen feladat is
vár a választópolgárokra…
– Azét méginkább!
– Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy a vidék
olyan értéke Magyarországnak,
amit meg kell becsülni. Sőt,
erősíteni!
– Magyarország lakosságának körülbelül négyötöde vidéken él. A szocliberális kormányzat idején a vidék nem
számított. Ezt a véleményt tükrözik az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének naponta elhangzó sértegetései is. Ez a
sors várna ránk április harmadika után is, ha ellenzéki győzelem születne.
– A vidékfejlesztés eredményei önmagukért beszélnek (a
részletes felsorolásra természetesen visszatérünk – a szerk.).
Elegendő, ha végigsétálunk
bármely faluban.
– Érdekes az emberek reakciója. Ha folyamatos a fejlődés,
gombamód szaporodnak a beruházások, emelkedik az életszínvonal, jelentős mértékben
nő a családtámogatás (folytathatnám még), az természetesnek tűnik. Aztán vannak,
akik mégis a szocliberális oldalra szavaznak (van erre példa
2002-ből és 2006-ból – a
szerk.). Amikor aztán az őszödi
„vallomás” elhangzik, magukhoz térnek az emberek.
– Jöhet egy újabb megtévesztés?
(Folytatás a 4. oldalon)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közműátírási teendők elvégzése.
Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitöltését várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.
További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mellett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus bejelentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan továbbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha valamely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.
A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áramszolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.
A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazgatásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élethelyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.
Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukciójában.
Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgáltatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.
Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 millió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánszemélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Mézeskalács-készítés Pakodon
Magyarország Kormányának és a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív
Törzsnek köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel 3000 szakkör
támogatására azért, hogy a világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásait enyhítse.
„Tudásunkkal kézen fogva
a közösségekért” felhívást meghirdető Nemzeti Művelődési
Intézet első körében 2000 szakkör támogatására nyílt lehetőség. Az öt fős szakkör alapanyagaira és eszközeire is lehetett igényt leadni minden
közművelődési alapellátónak.
A következő szakkörök közül lehetett választani:
nemezelés
vesszőfonás
csipkeverés
gyöngyfűzés
mézeskalács-készítés
hímzés
Pakodon Molnár Nikoletta
közművelődési szakember szervezésében a mézeskalács-készítésre esett a választás. Szerencsés időben indult, hisz jött
a karácsony. Megörült a lehe-

tőséggel élő 8 fő, milyen jó lesz
új recepteket, díszítési technikákat tanulni, kipróbálni. Azóta
keddi napokon 17 órától közel
19 óráig a Többfunkciós Szolgáltató Térben gyakoroljuk a
mézeskalács sütemény készítését. Ez az a sütemény, mely
alakban, és díszítményben egyaránt a legváltozatosabb. A
karácsonyi mézeskalácson kívül sütöttünk és díszítettünk
mézes puszedlit különböző receptek alapján. Valentin napra
szép szíveket készítettünk. Jelenleg mézeskalácsból dobozkákat sütünk, és megtanuljuk
azok díszítését is különböző
technikával. A közelgő húsvétra is megszületett a terv:
húsvéti „tojáskoszorút” fogunk
sütni és feldíszíteni.
A foglalkozások nagyon jó
hangulatban telnek. Örülünk
minden elkészült süteményünknek. Elindultunk a fejlődés
útján. Köszönjük a lehetőséget,
és Nikoletta türelmét, kreatív
tudásának átadását. Jó felszabadultan ismét együtt lenni.
Pakodi Mézeskalács készítő szakkörösök

A vidéki emberek ereje
(Folytatás az 1. oldalról)
– Óriási a különbség egy
olyan választási vereség esetén,
amikor a kormányzópárt minden mutatóban jobban teljesített, mint a kormányzási pozícióba jutó ellenzék korábban.

Amely akkor egyértelműen
bebizonyította, hogy alkalmatlan a kormányzásra, s csődközelbe vezette az országot.
Most ismét erre készülnek.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)

Sziva Erika tájékoztatja a képviselőjelöltet Sümegcsehi fejlesztési elképzeléseiről.

A szakkör tagjai…

S a finomságok.
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Sokoldalú fejlesztés a Sümegcsehi Lurkó Óvodában
A Sümegcsehi Lurkó Óvodában két csoport működik.
Jelenleg 44 gyermek jár ide.
Óvodai nevelésünk három
kiemelt területre épül, ehhez
kapcsolódnak fejlesztő tevékenységeink: környezet megismerésére nevelés, néphagyományőrzés, egészséges életmód.
A környezet megismerésére
nevelés területén nagy figyelmet fordítunk az ismeretek
játékos elsajátítására, a természetvédelemre, környezetvédelemre. Ezért óvodánkban megvalósítjuk a Zöld Óvoda programot, Madárbarát Óvoda
programot és az ÖKO programunkat. Célunk, hogy a gyermekek olyan tapasztalatokat
szerezzenek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz nélkülözhetetlenek. Alakuljon ki a gyermekeknek a környezethez való
érzelmi kötődése. Szeretnénk
elérni, hogy a gyermekek maguk fedezzék fel a körülöttük
lévő világot, így talán jobban is
vigyáznak majd rá. Sokat sétálunk, kirándulunk a faluban,
de szervezünk kirándulásokat
állatkertekbe, természetházakba, múzeumokba is. Az ismeretek eredményes átadásához,
elmélyítéséhez sok, mozgásos
játékot, általunk kidolgozott
mesés drámajátékokat, változatos programot szervezünk, így
észrevétlenül sokat fejlődnek.
Pedig csak játszanak. E cél
elérése érdekében sok eszközzel gyarapítottuk a csoportokat:

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

www.titzala.hu

nagyítók, távcsövek, bábok, kísérletezéshez szüksége eszközök. A matematikai ismereteket
is mesékbe ágyazva játékos
formában adjuk át.
Másik kiemelt területünk az
egészséges életmódra nevelés.
Ennek érdekében sok, mozgásos programot szervezünk:
mindennapos testmozgás, mesés torna foglalkozások, mozgásos fejlesztő játékok, rendszeres játszótéri mozgásfejlesztés, sportnap, Bozsik-program.
Második éve elindítottuk a
Maci csoportban a gyermekjóga foglalkozásokat, melynek
témája alkalmazkodik a heti
témákhoz. A gyermekek nagyon szeretik, általa kialakul a
helyes testtartásuk, fejlődik
koncentrációs képességük, figyelmük, segít az érzelmek
megélésében, oldja a szorongást, feszültséget, segít ellazulni. Megvalósítjuk a szülők segítségével az „Együnk gyümölcsöt minden nap!” programot,
étkezéseik során előtérbe került
az egészséges táplálkozás. A
célok megvalósítása érdekében
új mozgásfejlesztő eszközöket
szereztünk be.
Harmadik kiemelt fejlesztési területünk a néphagyományőrzés. A jeles napokhoz
kapcsolódó szokásokat megismertetjük a gyermekekkel, beépítjük az óvodai élet mindennapjaiba. Megismertetjük a
gyermekeket a faluban még élő
néphagyományokkal: szüreti szokások, advent, Mikulás-járás,

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

lucázás, betlehemezés, farsang,
húsvét, pünkösdölés, lakodalmas.
Természetes anyagok felhasználásával
barkácsolunk,
népi gyermekjátékszereket készítünk. Megismertetjük a gyermekeket népi gyermekjátékokkal, népi kismesterségekkel.
Óvodánkban kiemelkedő az
iskola előkészítő tevékenységünk. Mi dolgoztuk ki, és készítettük el a Lurkó iskolaelőkészítő programot, mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek
jól felkészülten várják az iskolát. Saját iskolaérettségi felmérő tesztet oldatunk meg a
gyermekekkel, melynek segítségével tanácsot tudunk adni a
szülőknek januárban, hogy gyermeke menjen-e az iskolába,
vagy maradjon még egy évet.
A fejlesztés sokoldalúságát
mutatja, hogy használjuk a
nagyokkal a Bee-bot robotot,
ami nagymértékben segíti logikai gondolkodásukat, téri irányukat.
Ezek a fejlesztések csak
úgy valósulhatnak meg, ha van
egy jól felkészült, kreatív dolgozói csapat (óvodapedagógus,
dajka egyaránt), támogató fenntartónk, amely nagy figyelmet

fordít az óvodában folyó életre,
folyamatosan fejleszti óvodánkat. Ennek köszönhetően modern az óvoda, eszközkészlete
magas színvonalú. Köszönet
ezért Sziva Erika polgármester
asszonynak, és Borsi Károly
alpolgármester úrnak. Számíthatunk a szülők támogatására,
akik elismerik munkánkat, számítanak őszinte véleményünkre, hiszen a célunk közös:
boldog, kiegyensúlyozott, vidám, jól felkészültek legyenek
a gyerekek az óvodáskor
végére.
Pap Jánosné
intézményvezető

Ha elolvasta, adja tovább!
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Falubuszt adtak át Dötkön
Nincs magyar jövő magyar vidék nélkül
A magyar jövő elképzelhetetlen a magyar vidék nélkül,
a települések és az ott élők
megerősítésére szolgál a Magyar Falu Program (MFP) –
jelentette ki a Miniszterelnökség helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítésért felelős miniszteri biztosa
02.28.-án a Zala megyei Dötkön.
Gaal Gergely a 48 lakosú
kistelepülés MFP-forrásból beszerzett falugondnoki buszának
átadásán arról beszélt, hogy a
2019-ben indult program mára
a magyarországi településfejlesztési programok zászlóshajójává vált.
Az a program célja, hogy az
ötezer lakosúnál kisebb településeken élők életminőségét ja-

vítsa, megmutassa, hogy „a
magyar vidék egyenrangú az
ország egészével”, nem lehet
különbséget tenni a településméret alapján. A legkisebb
település, a legkisebb közösség
is érték, ezeknek az élni akarását minden felelős kormányzatnak támogatnia kell – hangsúlyozta Gaal Gergely.
Kifejtette: a több mint 2800
települést érintő MFP-nek négy
pillére van. A pályázati támogatások rendszerében évről évre
egyre több hazai forrású támogatást kapnak a vidéki települések. A családi otthonteremtési
kedvezmény (csok) kistelepülésekre specializált változata eddig már 28 ezer családnak biztosított támogatást.
A harmadik pillér a falusi
útalap, ami a kistelepülések

Gaal Gergely (b), Takácsné Martincsevics Veronika (k) és Nagy
Bálint, a falugondnoki busz átadóünnepségén.

Köszönet a falugondnoknak

Többféle módon ki tudjuk
fejezni munkatársunk megbecsülését. Ennek egyik módja,
ha kedvező munkafeltételt biztosítunk a mindennapjaihoz. A
technikai felszerelés, a falubusz, telefon, számítógép használatán kívül a személyes találkozásoknak helyszínét is
fontos tényezőnek tartjuk. Így
került sorra a Hunyadi út 17.
sz. alatti épületrész aljzatának

szigetelése, festése és a villany
korszerűsítése. Folyamatban van
a visszaköltözés…
Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy felsőfokú képzettséggel rendelkező falugondnok megbízhatóan segíti
Tekenye lakosságának mindennapjait. Helyismeretének köszönhetően segít felderíteni az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium a „Tisztítsuk meg
az országot!” projekt keretében
kifejlesztett
HulladékRadar
applikáció alkalmazásával az
ismertté vált tekenyei illegális
hulladéklerakó helyeket.
Sajnos rendszeresen van valaki, aki a saját szemét elhelyezésével feladatot és felesleges kiadást jelent számunkra.
Kérjük a lakosság segítségét az
illegális szemétlerakók megakadályozásában!
Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy a hulladék elszállításának költsége minden esetben a terület tulajdonosát terheli. Köszönjük évek óta nyújtott lelkiismeretes munkáját Jeneiné Kancsal Veronika falugondnoknak! Erőt, egészséget
kívánunk a következő évekhez!
Sinka Imréné
polgármester

Fotók: MTI/Varga György
Az új falugondnoki busz.

belterületi és egymással összekötő útjainak felújítására, építésére ad lehetőséget, és ennek
keretében három év alatt már
háromezer kilométernyi út építése vagy felújítása valósult
meg. A negyedik pillér a falusi
kisvállalkozások, elsősorban a
kisboltok támogatási lehetősége – ismertette a miniszteri
biztos.
Elmondta még, hogy Zala
megyébe az MFP pályázati
keretéből eddig több mint 12,5
milliárd forint érkezett, ebből a
keszthelyi központú választókerületbe 6,5 milliárd forint
jutott.
Nagy Bálint, a keszthelyi
körzetű választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje úgy fogalmazott: ebben a
körzetben különösen fontos az
MFP, hiszen az ide tartozó 100
településből 98 a programban

kedvezményezett ötezer alatti
lélekszámú.
Az elmúlt három évben a
program visszaadta azt a jövőképet, hogy érdemes az adott
településen maradni, a fiataloknak ott elképzelni a boldogulásukat. Ezt az is mutatja, hogy a
legtöbb településen már nincs
eladó ingatlan, a korábbi időszakban jellemző népességfogyás pedig nemhogy megállt,
de ellenkező tendencia indult el
– tette hozzá.
Takácsné Martincsevics Veronika (független) polgármester
jelezte: a zsáktelepülésnek számító faluban elsősorban a gyerekek szállítására használják az
új falubuszt. Hozzátette, hogy
szerencsés módon az elmúlt
években ugyanis gyarapodott a
település lakossága, és egyre
több gyerek is születik Dötkön.
(Forrás: MTI)
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Nyílt levél Zalaszentgrót vezetésének
Egyesületünk tagsága lemond a 2022. év önkormányzati pénzügyi támogatásáról az
ukrajnai háború menekültjei
javára a „Híd Kárpátaljáért”
programon keresztül. A két nehéz Covid-év megtanított minket arra, hogy kire számíthatunk a bajban és kire nem, de
ami a legfontosabb: tudjuk mi a
fontos és mi nem! A súlyzók
ugyanolyan nehezek kopott
szőnyegen is, a fűtésünk korszerűsítést pedig már 2 éve
napoljuk, egyesztendőn már
nem múlik... Magalakulásunk
óta (1997) – a semmiből indulva – van fogalmunk a felelős
gazdálkodásról, s most mélyen
átérezzük, hogy valahol minden fillér számít.
Amennyiben mégis támogatnák 2022. évre tervezett
programjainkat (az Én Fám közösségi faültetést vagy a gyermekek élményvonatoztatását,

gyermeknapi, illetve Mikulásvonat), azt együttműködés és
tárgyiasult formában várjuk,
anyagiak kizárása mellett a hatékony értékteremtés jegyében.
Nyáron lesz megalakulásunk
25. éves évfordulója, amiről
kifejezetten szerény körülmények között, fogadás és protokoll nélkül kívánunk megemlékezni. Természetesen minden
további programunkat igyekszünk megtartani, legfeljebb
szűkebb kereteken belül, pro
bono támogatókkal.
Mindössze annyi kérésünk
lenne, hogy az átadott összegről és módjáról tájékoztatni
szíveskedjenek a nyilvánosságot is.
Tisztelettel:
Zalaszentgróti Fitness Klub
városunkban a legtöbb fát
ültető és őket gondozó
egyesület
(1% adószám: 18958032-1-20)

Adni is szeretnénk!
Sajnos tavaly az év felében
zárva kellett tartanunk, s ezen
felül is nehéz évünk volt. Lassan talán kezdünk lábra állni,

de szeretnénk sok más edzőterem jó példáját követve kicsit
adni is, itt Zalaszentgróton...
Köszönjük!

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

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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130 év sínek mentén…
1892. január 28-án érkezett
az első vonat Zalaszentgrótra,
amikor átadták a Dunántúli
HÉV Társaság által épített,
Türje - Zalaszentgrót helyiérdekű vasútvonalat. A 4,7 km
hosszúságú szárnyvonal a 2 évvel korábban épült Ukk-Zalaegerszeg-Csáktornya vonalhoz
csatlakozott a Türje település
nyugati határában lévő egykori
vasútállomásnál (napjainkban
egy üzem területe). Az akkori
vontatási technológiának megfelelően Türje állomása fűtőházzal rendelkezve központi
szerepet töltött be, hiszen itt
pótolták a gőzmozdonyok által elhasznált vizet és a kazánjaik fűtőanyagául szolgáló
szenet.
Zalaszentgrót „végállomásjellege” alig 3 évig tartott, mert
1895. december 15-én a Zalavölgyi HÉV Társaság átadta a Zalaszentgrót-Balatonszentgyörgy
vasútvonalat. Az akkor megépült szárnyvonalak indulásakor (melyet a köznyelv csak
vicinálisnak hívott) jellemzően
az áruszállítás dominált, jelentős tömegű termék és élőállat
jutott el a távolabbi piacokra,

fellendítve ezzel a termelést, a
kereskedelmet, a gazdasági életet a vaspálya mentén.
Természetesen a személyszállítás is versenyképes lett a
kor meghatározó közlekedési
eszközét képező lovas szekérhez képest, még úgy is, hogy a
vicinálisokon ún. „vegyesvonatok” továbbították a személyés tehervagonokat, hosszabbrövidebb időt töltve rakodással,
tolatással egyes állomásokon.
Idővel a gőzvontatás mellett
megjelentek a korszerűbb dízelmotoros mozdonyok és motorkocsik is, a főbb vonalakat
villamosították. Ez a fejlődés
(mely jelentősen növelte az
utazási sebességet), valamint a
háborúk utáni politikai, társadalmi és gazdasági változások
hatással voltak a vasúthálózatra, arról nem is beszélve, hogy
'60-as évekre szükségessé vált
a leamortizált vicinális pályák
felújítása, illetve a nyomvonalak, csomópontok és a pálya új
technológiához igazítása, valamint megjelent az automatizálás is.
Ilyen korrekció volt 1970ben Zalaszentgrótnak a Boba-

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

Városom”, gyermekeknek szóló közösségi faültetés program
keretében, mellyel a legtöbb fát
ültető egyesület lettek a városban.
A történet 2010-ben kezdődött, amikor faültetéssel egybekötött „tüntetést” szerveztek a
vasúti forgalom visszaszerzéséért az állomás előtti fordulóban.
Kezdeményezésükre 2015. december 15-én ünnepelte a város
a Zalavölgyi HÉV 120 éves
évfordulóját emléktábla-avatással és vonatozással.
Idén januárban 130 éves évfordulóra emléktúrát szerveztek, de sajnálatos módon hiába
kérték a város együttműködését, a program gazdagítását, de
mégcsak a felhívás sem jelenhetett meg a helyi médián (ahogy
a tavaly júniusban a vasútállomáson kihelyezett, a város és
a járás egyetlen kupakgyűjtő
szíve sem, s az elmúlt 5 évben
több értékteremtő program sem
– Te Szedd és hasonló megmozdulások). Teljességgel érthetetlen ez a fajta hozzáállás a
civil
kezdeményezéseikhez.
Ugyanitt köszönik a „Szentgrót
és Vidékének”, hogy helyet ad
értékteremtő és megőrző munka ismertetésének, népszerűsítésének; továbbá önkénteseiknek és támogatóiknak, akik
továbbra is kitartanak mellettük. (Zalaszentgróti Fitness Klub
1% Adószám: 18958032-1-20)
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Zalaegerszeg vonal korszerűsítése során újonnan épített Zalabér-Batyk állomásba való
„bekötése”, hasonlóan a Répcevis-Sárvár-Zalabér vonalhoz.
(Műhold felvételeken még most
is kirajzolódik Tüskeszentpéter
megállótól északra párszáz
méterre Türje felé jobbra kanyarodó hajdani vasút nyomvonala). Sajnos a Zalavölgyi HÉV
nem volt szerencsés, az 1968as közlekedéspolitika – talán
elhamarkodott és az I. olajválság után felül nem vizsgált –
döntésének értelmében 1974.
május 25-én a vonalat bezárták,
a pályát felszámolták, síneket
felszedték. Zalaszentgrót így
alig 8 évtized után újra végállomás lett… 15 éve pedig –
2007. március 3-tól – „személyforgalmat átmenetileg szüneteltető” státuszú végállomás…
Napjainkban a vasútállomás
raktárépületében már csak az
idén nyáron 25 éves fennállását
ünneplő, 1997-ben alakult Zalaszentgróti Fitness Klub edzőterme működik, akik nem
„hagyták magára” a környéket,
önkénteseikkel rendszeresen kitakarítanak, valamint az elmúlt
12 évben megújították és folyamatosan gondozzák az állomás
mellett 2 elhelyezkedő közel 7
ezer m -es park (közismert nevén: Béke liget) fa- és csemete
állományát (160 db!) az általuk
alapított „Az Én Fám – az Én

um

• 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

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
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Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
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2022. március (1.)

Az utolsó vonat kürtje

Üzemvezetõt felveszünk, sümegi asztalos üzemünkbe!
Faipari közép vagy felsõfokú szakirányú végzettséggel,
vállalkozó szellemû munkatársat keresünk, nyílászárókat
gyártó asztalos üzem vezetésére.
Fõbb feladatok, elvárások:
o 24-30 fõs automatizált asztalos üzem vezetése
o Minimum 3 éves, termelésben szerzett vezetõi tapasztalat
o Magas szintû számítógépes ismeret
o Kommunikációs és vezetõi képességek
Amit kínálunk:
o versenyképes jövedelem
o céges autóhasználat
o bejárási támogatás
o laptop, mobil telefon
Az állás betöltéséhez elõnyt jelent:
o KLAES gyártás elõkészítõ szoftver ismerete

Érdeklõdni fényképes szakmai önéletrajz küldésével
a h.csilla@fa-max.hu e-mail címen, ill. a
+3630 385 8002 telefonszámon lehet.

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

2007. március 3-án a mostanihoz hasonló enyhe, szomorkás, csapadékos, amolyan pityergős idő volt. A nap egy
másodpercre sem sütött ki. Az
időjárás tudott valamit... Tudta,
hogy ezen a napon valami véget ér... Befejeződik valami
Zalaszentgróton, valamitől el
kell búcsúznunk, ami addig természetes volt, hogy van és rendelkezésre áll: akkor is el tudtunk jutni Zalaegerszegre, amikor a csúszódomb „beállt”, de
az is, hogy naponta hatszor volt
közvetlen és kényelmes csatlakozásunk Budapestre – hogy
csak a főbb irányokat említsem...
El kell fogadnunk ez egy
folyamat része... Nem mondom
ki, hogy milyen folyamaté, de
csak arra utalnék, hogy 1960ban (amikor még a Zalavölgyi
HÉV Türje és Balatonszentgyörgy között „szorgoskodott”)
a város népessége 8754 főt
számlált, 2019-ben pedig 6442
volt. Mindenki gondolkodjon el
maga...
A vonat elment, elvették
Zalaszentgróttól és igazából
senki nem tiltakozott, senki
nem járt közben érte akkor;
néhány civilt kivéve. Beletörődtünk, ha bele nem is nyugodtunk...
A politikai irányzat változásával azonnal felhívtuk a figyelmet az általunk vélt hiányosságra és tüntettünk a magunk módján 2010-ben: nem az
állomás ablakainak betörésével,

hanem parkosítottuk az állomás
előtti elhanyagolt teret. Aztán
folytattuk a Béke ligettel, az
eredmény látható. Sajnos mindez kevésnek bizonyult, amit
balról elvett a (közlekedés)politika, sajnos jobbról nem szolgáltatták vissza... Néhány civil
a vezetők teljes elkötelezettségének hiányában esélytelennek bizonyult ebben a küzdelemben, melynek egyetlen nyertese és mintegy mementója: a
megújult Béke liget lett, városunk nagy parkjai közül a legjobban fejlődő és gondozott!
Talán éppen a 12 évvel ezelőtti
borongós szombat váltotta ki
azt a szikrát, ami után pár évvel
elkezdődött valami a vasútállomás mellett a civilek összefogásával.
Talán ennek az elkötelezett
munkának is köszönhető, hogy
2015-ben, a Zalavölgyi HÉV
indításának 120 éves évfordulójára vissza tudtuk csalni a
kisvonatunkat erre a 6 km-re,
hogy többszáz gyermek örömét
szolgálhassa
egy
délelőtt
erejéig.
Reméljük, hamarosan újra
kíváncsi lesz a szépen fejlődő
és burjánzó Béke ligetünkre...
Egy önkéntes „arctalan”
civil a Béke liget értékteremtő
csapatából
forrás:
http://nepesseg.com/zala/zalasz
entgrot
(A szerző fotója 2007. március 3-án, az utolsó üzemnapon
készült.)

