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Sinka Imréné Tekenye, Ba-
racskai József Zalaszentgrót és
Nagy Ferenc Türje polgármestere
írta alá október 4-én azt a meg-
állapodást, aminek köszönhetően
gyakorlatilag teljes lesz a csator-
názottság a három településen
és korszerűsítik a zalaszentgróti
szennyvíztisztító telepet is.

Jelentős szennyvízberuházás a térségben

A vállalkozási szerződést
a kivitelezést elnyerő Sza-
badics Zrt. Ko-vezérigazgatója,
vács Tamás látta el kézje-
gyével.

A beruházás költsége nettó
4,748 milliárd forint. A kivi-
telezés határideje 2023. decem-
ber 17.

Az aláírás pillanata…

Október 2-án, szombaton
zenés-táncos felvonulásra és
vigadalomra invitálták a falu
apraja-nagyját . A felvo-Türjén
nulásra már kora délután a
sportpályán gyülekeztek a helyi
készítésű népviseletbe öltözött
ünneplők. Az eseményen lo-
vakkal, lovaskocsikkal, és fel-
díszített traktorokkal is felvo-
nultak, valamint több megál-
lóban is zenés-táncos műsort
adtak a kilátogató nézőknek. A
vidám menet bejárta a község
utcáit közben a délutáni prog-
ramsorozatra invitálták az ér-
deklődőket.

A sportpálya melletti nagy-
színpadon a kisbíró beharango-
zójával folytatódott a délután,
majd a Szentgrót Táncegyüttes
műsora hozta meg az őszi
hangulatot. A nap sztárvendége
Szandi volt, aki lendületes
előadásával hatalmas sikert ara-

Felvonulás és szüreti vigadalom Türjén
tott és táncra perdítette a ki-
látogatókat. Az énekesnővel a
fellépés után beszélgethettek és
képet is készíthettek a szeren-
csések. Ezután a helyi művé-
szeti csoportok léphettek szín-
padra. A hastánc-Szellőrózsa
csoport egzotikus produkciója
után a táncaTSZCS csoport
következett, a szekció zárása-
képpen pedig a Hétszínvilág
énekegyüttes hozta meg a jó-
kedvet szüreti dalaikkal. Lapo-
sa Julcsi Zalanépzenész és a
Zenekar Őszi-előadása után az
rózsa nyugdíjasklub műsora kö-
vetkezett, majd a nap záróze-
nekara, a egy má-RocketRollers
sik zenei műfajjal, a rock and
rollal színesítette a programot.

A műsorok mellett többféle
kísérőprogrammal is készültek
a szervezők. A szőlőtaposás
mellett, szüreti témájú fotóz-
kodási kellékeket is biztosí-

A szüreti menet…

tottak a tökéletes családi ké-
pekhez. A kicsiket arcfestés és
csillámtetoválás várta, majd
ugrálhattak az ugrálóvárban
vagy a bátrabbak a bungee
trambulinon. A művészetek
kedvelői megtekinthették a tür-
jei fotóklub kihelyezett kiál-

lítását, de volt lehetőség helyi
termékek vásárlására is a ki-
rakodóvásárban. A szórakozás-
ban megfáradt és megéhezett
mulatozókat töki pompos, vat-
tacukor, pockorn és kürtőska-
lács is várta.

Farkas Adél

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Szeptember 18-án, az ünne-
pi megyegyűlésen találkoztam
Baracskai Józseffel Zalaszent-,
grót DK-s polgármesterével, aki
azt kérdezte, hogy mikor kere-
sem fel hivatalában riportkészí-
tésre. Azt válaszoltam: azonnal,
ha hónapokkal ezelőtt feltett két
egyszerű kérdésemre végre vá-
laszt kapok. Az egyikre egy szó-
val, a másikra egy mondattal is
lehet válaszolni. Valószínűleg ké-
szül a válasz, mert Baracskai
József közösségi oldalán közzé-
tette sajátos meghívóját. Nem
ott találkoztam ezzel, hanem vala-
ki elküldte.

Zalaszentgrót DK-s polgár-
mestere egy korábbi riportunk
egyik pillanatát ragadta ki belő-
le, amikor azt mondtam, hogy a

Baracskai József „meghívója”
– avagy hány öngólt rúg még Zalaszentgrót polgármestere?

független újságírás humbuk (csa-
lás, mesebeszéd, szélhámosság
– a szerk.).

A körülményekről tudni kell,
hogy újságba készült a riport,
ennek ellenére Baracskai József
ragaszkodott ahhoz, hogy a he-
lyi televízió operatőre felvegye
a beszélgetést. Nekem nem volt
ellenvetésem, hiszen az ott el-
hangzottak minden mondatát vál-
lalom most is. Sőt, az sem za-
var, ha a következő beszélge-
tésünkön ott lesz az RTL Klub,
az ATV, a Népszava, a 168 óra,
az Index, a 24.hu, a Nyugati Fény
(stb.) munkatársa is.

Ezúton is köszönöm Ba-
racskai Józsefnek, hogy hívei
körében is ismerteti, sőt nép-
szerűsíti véleményemet, ami

azóta sem változott, sőt nem
is fog.

Azt hittem, dörzsöltebb poli-
tikus Baracskai József. Úgy tű-
nik, most nem volt közelében
az az ember, aki általában ki-
segíti szellemi munícióval. Ez
nagyon gyengécske kísérlet volt
arra, hogy provokáljon.

Nem tud. Nem, mert most
már úgy kezelem minden reak-
cióját, ahogyan kell. Ahogy azt
egy ilyen politikus esetében kell.
Olyan, mint a politikai háttere.

Visszatérve a központi témá-
ra: vajon Baracskai József hová
tartozik? Független, a Demokra-
tikus Koalíció embere? Vagy a
Szentgrót Most zászlóvivője? Va-
lójában hová tartozol Jóska?

Nekem az a véleményem,
hogy nincs független újságírás.
Mint ahogy független városve-
zetés sincs. Most azt kérem Ba-
racskai Józseftől, hogy ne csak
beszéljen róla, hanem végre meg
is fogalmazza: mi az a függet-
lenség? Újságírásban, városve-
zetésben, politikában. Humbuk,
ez a jó kifejezés rá.

Arra kérlek Jóska, hogy az
indulatokat tedd félre. Nem
vezet jóra.

Azt viszont köszönöm, hogy
akaratlanul is jót tettél ezzel a
bejegyzéssel, mert azt támasztot-
tad alá, amit mindig vallottam:
nincs független újságírás, mint
ahogy független városvezetés
sincs.

További munkádhoz nagyon
jó egészséget és sok sikert kí-
vánok. Ha átgondolod észrevé-
teleimet, véleményemet a DK
által állandóan hangoztatott de-
mokrácia objektívjén keresztül,
talán pártodon belül is szépen
haladhatsz előre (a jelenlegi DK-
vezetők kvalitásait tekintve), s
több leszel, mint a Demokra-
tikus Koalíció zalaszentgróti szál-
láscsinálója.

Utóirat: Köszönöm az „elv-
társ” megszólítást. Nem téved-
tél, mert nagyon sok olyan em-
ber van, akivel közösek az el-
veim. Ám veled ellentétben so-
ha nem voltam annak a pártnak
a tagja, amelyben szinte kötele-
ző volt elvtársnak szólítani egy-
mást. S ennek a pártnak (MSZMP,
MSZP) a párthű emberei ma
már biztosan nem szólítanának
elvtársnak.

Máshogy neveznének…
Ekler Elemér

Tisztelt Baracskai úr! Kedves Jóska! Az elvtársak, akikre gon-
doltál, itt vannak…

Fotó: badog.blogstar.huFotó: badog.blogstar.hu

Azokat a napokat sokáig emlegetjük, amikor a közösség tagjai
együtt töltik a szabadidőt. Így volt ez a szeptember 18-i délutánon
a szüreti felvonulás alkalmával. Az előző években résztvevő
quados csapat kibővült az unimag baráti találkozó résztvevőivel.
A falu utcáin a népitáncosok vidám tánca tette még színesebbé a
programot.

A kultúrház elől induló menet a sportpályához érkezett, ahol
időközben már más programok kezdődtek el. A lovasok lehetősé-
get adtak az érdeklődőknek kipróbálni a lovaglást. A Mosolygyár
Egyesület buborék focilabdáit nagy érdeklődéssel próbálták ki ki-
csik és nagyok egyaránt. A virtuális lézerkard szintén tetszést
aratott, új dimenziókat nyitott meg a játékosok előtt. A népitáncot
más jellegű zene követte. igazán színvo-Derzsi György zenekara
nalas műsorral szórakoztatta a közönséget. Az este zenés program-
mal zárult. Az időjárás kegyes volt, épp csak egy kis hirtelen tá-
madt forgószél emelte meg a sátrakat! Köszönet a rendezvényt
segítők önzetlen munkájáért!

Szüreti felvonulás Tekenyén

ALKOHOLPROBLÉMÁD VAN?
Talán mi segíthetünk!

A NÉVTELEN ALKOHOLISTÁK KÖZÖSSÉGE
GYŰLÉST TART MINDEN
HÉTFŐN 17-18 ÓRÁIG.

Zalaszentgrót, Kossuth u. 33. (Vöröskereszt)
Tel.: 06 30 605 3441
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2011. április 25-én ünnepé-
lyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátum-
mal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg alá-
írásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb sza-
bályokat. Jelentőségét nagy-
ban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és de-
mokratikus Magyarország ma-
ga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, vala-
mint az európai értékek mel-
letti elköteleződését, a szük-
séges lelki és szellemi meg-
újulás iránti igényét.

Az elmúlt 10 évben Ma-
gyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható irány-
tűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a csa-
ládokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.

A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben tör-
ténő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e pél-
dát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen ke-
rüljenek elhelyezésre a ma-
gyar állam működését szabá-
lyozó alapdokumentumok.

Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptör-
vényben meghatározott nem-
zeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hiva-
tal középületeiben is kifüg-
gesztették a Nemzeti Hit-
vallást.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhi-
vatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

7537 milliárd forint érke-
zik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrár-
politika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

vidékfejlesztési pillérén keresz-
tül érkező forrásokat így 2021-
től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élel-
miszeripar fejlesztésére.

Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyan-
annyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.

A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások ré-
vén pedig további 3272 mil-
liárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.

A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nem-
zetünk jövője szempontjából

rendkívül fontos a magyar vi-
dék gazdaságának és erőforrá-
sainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innová-
cióra építő, versenyképes és si-
keres agrárium megteremtése.”

A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európá-
ban egyedülállóan magas.

Orbán Viktor miniszterel-
nök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar léte-
zés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a mél-
tóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”

Nem túlzás azt állítani,
hogy nincsZala megyében
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerül-
ne kapcsolatba a kormányhiva-
tallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kor-
mányhivatal, ahol részben a kö-
telező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetősé-
gek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.

A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részle-
teiről kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízottat kérdeztük.

Az Agrár- és Vidékfejlesz-
tést Támogató Főosztály egy-
részt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirde-
tett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kére-
lemkezelési feladatokat, más-
részt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó el-
lenőrzési feladatokat. A me-
gyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Fő-
osztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrár-
vállalkozásához és családi gaz-
daságához. Arra bíztatok min-
denkit, hogy kérdéseikkel for-
duljanak főosztályunk kollé-
gáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesz-
tési pályázatokkal kapcsolat-
ban – hangsúlyozta a kor-
mánymegbízott.

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásai-
nak megőrzésén túl annak megújítása is.

(Folytatás a . oldalon)z 5

Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése

Szentgrót és Vidéke
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Az idén júliustól megválto-
zott építési, valamint terület-
fejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szak-
mai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hang-
súlyozta, a szakterület jelen-
tőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül köz-
vetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Mun-
kájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szak-
mai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi fel-
adatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előké-
szítését is. A 2021. év január-
jában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok kö-
vetkeztében pedig már a Zala
Megyei Területi Településren-
dezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Ál-
lami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a ki-
emelt beruházásokkal össze-
függésben kialakított zalai gya-
korlatra is, aminek köszönhe-
tően a kiemelt projektek me-
gyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mond-
ta, a beruházók havonta tájé-
koztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és elő-
rehaladásáról, melyeket az ál-
lami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosí-
tott, melynek révén nyomon-
követhetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást ne-
hezítő körülmények.

A fórumnak helyet adó jár-
műipari tesztpálya főbb jel-
lemzőit ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgató-
sággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történe-
tének fontosabb dátumait idéz-
te fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örök-
ség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit meg-
óvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.

A rendezvény során a kö-
zeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az elő-
készítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes ál-
lamtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változá-
sokról is szó esett.

Fotók: Zala Megyei KormányhivatalFotók: Zala Megyei Kormányhivatal

Az idei évben meghirde-
tett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pá-
lyázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támo-
gatások, terménytárolók, szá-
rítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő techno-
lógiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának ja-
vítását célozza meg a külte-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal álla-
mi főépítésze részére, a szak-
mai munkában elért eredmé-
nyek elismerése érdekében.

Ezt követően szakmai ke-
rekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és telepü-
lésrendezési tervek beveze-
tését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhe-
tően a települési tervek egyez-
tetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson ke-
resztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.

A szakmai fórumon elő-
adást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint , az In-Gulyás Tibor
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részle-
teiről tájékoztatta a rendez-
vény résztvevőit.

A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a jár-
műipari tesztpályát buszos vá-
rosnézés keretében is bemutat-
ták a rendezvény vendégeinek.

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pá-
lyázat, míg a termékértékesí-
tést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népsze-
rű felhívás kistermelők köré-
ben a mezőgazdasági kis-
üzemek fejlesztésének támo-
gatása. A megyében benyúj-
tott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

(Folytatás a   . oldalról)4

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.

Folytatódik a vidékfejlesztés...

Szentgrót és Vidéke
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Szeptember 22-én, szerdán
egy házaspárzalaszentgróti
hívta fel a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeumot, és egy külön-

Különleges felfedezés Zalaszentgróton
Példamutató a házaspár törvénytisztelő magatartása

leges felfedezésről számoltak
be. ésBalázs Gábor Balázs
Dorina nemrég vásárolták meg
azt a házat, aminek felújítása

során az udvaron egy trezort
találtak. Elsősorban zsidó litur-
gikus tárgyak kerültek elő (két
rimon pár, két tóramutató, két
tóravért), több apró tárgy, és
néhány pár cipő. A liturgi-
kus tárgyak valószínűleg a zala-
szentgróti zsinagóga holokauszt
idején elrejtett kegytárgyai le-
hetnek.

A Göcseji Múzeum munka-
társai most azon dolgoznak, hogy
kiderítsék az elrejtett tárgyak
történetét. Zalaszentgrótról dr.
Kostyál László múzeumigaz-
gató, művészettörténész és két
történészük, ésBéres Katalin
Erős Krisztina hozták el a gyűj-
teményt Zalaegerszegre. Jelen-
leg tisztítás és restaurálás alatt
vannak, a közeljövőben egy
sajtótájékoztató keretében mutat-
ják be a páratlan kincseket.

Igazán követendő példa a
törvénytisztelő magatartás, hogy

Közéleti havilap
Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
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a tárgyak megtalálása után a
házaspár a Göcseji Múzeumot
értesítette.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kultúrház épületének energetikai
korszerűsítése Tekenyén”

2021.09.30.

Tekenye Község Önkormányzata 45,16 millió forintos
támogatást nyert „Kultúrház épületének energetikai
korszerűsítése Tekenyén” projektjének megvalósítá-
sához az Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott TOP-
3.2.1-16-ZA1-2018-00026 azonosító-számú pályázat
keretében.

A program szervesen illeszkedik a Zala megye terület-
fejlesztési program horizontális céljaihoz: alacsony CO2
kibocsátás, klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás, kör-
nyezet védelme.

A projekt tevékenységeinek rövid leírása

Jelen projekt során a Tekenye Község Önkormányzata
tulajdonát képező 8793 Tekenye, Hunyadi utca 11.,
33064 hrsz. alatti kultúrház energetikai korszerűsítése
valósult meg a következőkkel: napelem rendszer tele-
pítése, nyílászárócsere, falak hőszigetelése, hőszivattyús
rendszer telepítése. A projekt tartalmazta továbbá az
épületgépészeti rendszerek felújítását, valamint a szük-
séges akadálymentesítéseket. Megvalósult további tevé-
kenységek: nyilvánosság biztosítása, a fejlesztendő épü-
letek használóinak képzése.

A projekt tárgyát képező épület önálló energetikai rend-
szerrel rendelkező épület, funkciója: kultúrház. Funkció-
jánál fogva a nagyközönség számára látogatható, ezáltal
egy ilyen beruházás elősegítette a szemléletformálást, a
műszaki információk, tapasztalatok terjesztését, így a
projekt a programnak ezt a célkitűzését több célcsoport
vonatkozásában is teljesítettük. A projektnek nem volt
előre látható klímakockázata.

A projekt abszolút értékben csökkenti az országos üveg-
házhatású gázkibocsátást. Így a község közösségi élete
a kor színvonalának megfelelő módon valósul meg az
elkövetkező években.

További információ kérhető:
Tekenye Község Önkormányzata
Cím: 8793 Tekenye, Hunyadi. u. 17.
Telefon: +36-30/411 7921
E-mail: aknis@t-online.hu
Honlap: www.tekenye.hu
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Szeptember 21-én koszorú-
zással egybekötött megemlé-
kezés volt a kehidai Deák
kúriánál gróf Széchenyi István

születésének 230. évfordulója
alkalmából. Akkor kérdeztük a
szervezőt, Szalay Csabát: miért
tartanak itt megemlékezést?

Gróf Széchenyi István ha-
lálának 150. évfordulója évé-
ben, 2010-ben országszerte meg-

Kehidai megemlékezés Széchenyi István születésnapján
emlékezéseket tartottak. Úgy
éreztem, hogy nekünk, kései
utódoknak is meg kell emlé-
keznünk a „Legnagyobb ma-
gyarról”, és ezért kezdemé-
nyeztem és szerveztem emlék-
táblák elhelyezését a környék-
beli egykori birtokokon. Ekkor
készült Lelkes Márk Széchenyi
szobra Zalaszentgrótra, emlék-
tábla a ma alig több mint 40

lakosú Sénye kultúrházára,
amelynek lakossága a Széche-
nyi család idején meghaladta az
ezer főt! Emléktáblát avat-
tunk a zalaszentlászlói Ma-
kovecz-féle faluházon, és itt
Kehidán is.

– Kehida a Deák család

birtoka volt, itt élt 45 évig Deák

Ferenc. Miért került ide Széche-

nyi emléktábla?

– A gróf kezdetben lenézte
a szegény zalai nemest, de ami-
kor jobban megismerte elveit,
tevékenységét, barátság alakult
közöttük. Később, hogy Deák
szegényes anyagi helyzetén se-
gítsen, Széchenyi már a döb-
lingi intézetből utasította tit-
kárát a kúria megvásárlására,
Ödön fia számára. A „Haza
Bölcse” ezért tudott élete vé-
géig a pesti Angol Királynőhöz
címzett szállóban lakni. Széche-
nyi Ödön a magyar tűzoltóság
megszervezése után, létrehozta
a török tűzoltóságot is, amiért
pasa-rangot kapott a szultán-
tól. Képe látható a kúria kiál-
lításán is.

Sándorné Kovács Nikolett

Szalay Csaba


