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Május 16-án, Urunk Menny-
bemenetelének ünnepén, szép ün-
nepre gyűlt össze a környék
egyházközségeinek hívő közössé-
ge a pacsai Keresztelő Szent
János plébániatemplomban. Ex-
cellenciás dr. Udvardy György
érsek főpapi imádságával 41 fi-
atalra hívta le a Szentlelket, és
részesítette őket a bérmálás szent-
ségében. A főpásztort Cséry Ger-
gő plébános köszöntötte az egy-
házközségek nevében és kérte,
hogy mutassa be a Legszentebb
áldozatot és közvetítse a fiata-
lok számára a Szentlélek ke-
gyelmét.

A katolikus egyház tanítása
szerint a bérmálás szentség,
amelyben a Szentlélek lelkünk-
be száll, és megerősít, hogy hi-
tünket állhatatosan megvalljuk
és hitünk szerint éljünk. A Szent-
lélek azokban a javakban része-
sít bennünket, amelyek az első
pünkösdkor áradtak ki az apos-
tolokra. Éppen ezért a bérmál-
kozás mindenkinek az „egyéni”
pünkösdje. A bérmálás szentsé-
ge eltörölhetetlen jegyet nyom
az ember lelkébe, vagyis a Szent-
lélek véglegesen tulajdonába
veszi személyiségünket, és azt
Krisztus szolgálatába állítja.

Megkapták a Szentlélek pecsétjét
Negyvenegy fiatal részesült a bérmálás szentségében Pacsán

A bérmálkozó fiatalok Pacsán.

Tanításában az érsek atya azt
kérte: „Törekedjetek arra, hogy
Isten Fiát, Jézus Krisztust egyre
jobban megismerjétek. Nincs más
esélye az embernek, nincs más
út, igazság, erkölcs, méltóság,
csak az, amit Jézus Krisztustól
tanultunk.” A szentbeszédben ar-
ról is szólt a főpásztor, bármeny-
nyire is befolyásolni akar ben-
nünket a jelen világ, mi Krisztus-
ban hiszünk, aki nemcsak a bol-
dog pillanatban, hanem a nehéz-
ségekben is segít, tanácsot ad,

és van útmutatása. Feladatunk
és küldetésünk tudatosan dön-
teni, célt választani és ehhez min-
den segítséget megkapunk az
Istentől. Szükség van bátorság-
ra! A sok lehetőség elbizonyta-
lanító és döntésképtelenséghez
vezethet. Az élethez, a szeretet-
hez bátorság kell! Éppen ezért,
nagy szükség van a fiatalok
bátor kezdeményezőképességé-
re, kérdéseire, bátorságára és
életszemléletére.

A prédikáció után, a bér-
málkozók megújították kereszt-
ségi ígéreteiket, majd a kriz-

mával való megkenés által meg-
kapták az eltörölhetetlen „jegyet”,
a Szentlélek pecsétjét.

Az ünnepi szentmise végén
Végh Ferenc világi elnök, majd
a bérmálkozók köszönték meg
az érsek atya szolgálatát. A fő-
pásztor végül köszönetet mon-
dott katekétáknak vagyis a hit-
oktatóknak, a szülőknek és mind-
azoknak, akik a megbérmál-
tak hitének eddigi útját egyen-
gették, illetve akik munkájukkal
és szolgálatukkal hozzájárultak
a bérmálási ünnep szebbé téte-
léhez.Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Április 24-én péntek délután
nagy álma vált valóra a falu-
nak. A Magyar Falu Program
keretein belül megvalósult egy
új tanyagondnoki kisbusz beszer-
zése is. Az átadó szűk körben
került megrendezésre, ahol Man-
ninger Jenő országgyűlési képvi-
selő, polgár-Lakatos István

Tanyagondnoki busz átadása Szentpéterúron
mester, alpol-Szummer László
gármester és Szentesné Sziva
Ibolya képviselőasszony volt
jelen.

A tavalyi évben megkezdett
projektek, mint a járdafelújítás,
valamint a konyha – és óvoda-
felújítás is befejeződött és át-
adásra kerültek.

A hivatalos átadó szűk kereteken belül valósult meg.

A tavalyi évhez hasonlóan a
képviselő-testület idén is a lako-
sok támogatása mellett döntött,
így a szociális tűzifaosztást az
élelmiszercsomagok osztása kö-
vette.

Még húsvét előtt kiosztásra
kerültek az önkormányzat által
összeállított csomagok a gyer-
mekes családok részére. Egy csa-
lád annyi csomagot kapott,
ahány18 év alatti gyermeket ne-
vel a családban.

Élelmiszercsomagok osztása Szentpéterúron
Anyák napja hetében sor ke-

rült a nyugdíjasokra is. Május
közepén a 18 év alatti gyer-
meket nem nevelő, valamint nyug-
díj vagy nyugdíjszerű ellátás-
ban nem részesülő családok ré-
szére kerültek kiszállításra az
összekészített csomagok.

Ebben az évben így ösz-
szesen 451 db élelmiszer
csomag kerül kiosztásra a
lakosság körében Szentpéter-
úron.

Egy élelmiszercsomag tartalma.

Hazánk 17 évvel ezelőtt csat-
lakozott az Európai Unióhoz, en-
nek tiszteletére szerveztek 17 kilo-
méteres futóversenyt – amelyet
május első hetében lehetett tel-
jesíteni – 17 év – 17 kilométer
EU-s futás néven. Országosan
1927 atléta nevezett a megméret-
tetésre, közülük a három leggyor-
sabb nőt és férfit jutalmazták.

A hat kiosztott éremből há-
rom Zala megyébe került, a
nőknél a hottói Málics Haj-
nalka a 2. legjobb időt (1:07:43)
futotta, a férfiaknál a zala-
egerszegi voltKorpics Attila
a leggyorsabb (1:06:01), a
pacsai ifj. Kelemen Tamás
(1:06:40) pedig a 3. helyen
zárt.

Zalai futók sikerei

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

Korpics Attila és ifj. Kelemen Tamás.

Málics Hajnalka

Idén is támogatták a lakosságot
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Az ötmilliomodik beoltott
után a jár-Magyarországon
ványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lé-
nyegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európá-
ban. kormányDr. Sifter Rózsa -
megbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság Zalaés a
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyé-
ben zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményei-
ről adott interjút lapunknak.

– A magyar oltási prog-
ramban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöt-
tek be. Hosszú ideig a védeke-
zésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának meg-
tervezése, így például az oltó-
anyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzé-
sünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leg-
gyorsabban lehessen elvégez-
ni. A járvány lassítása érdeké-
ben a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések betartásával
tehettünk, de a társadalmi szin-
tű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezés-
ben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek vé-
delme mellett a fokozatos új-
ranyitás 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 ol-
tásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is fo-
lyamatos emelkedést tapasztal-
hattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vak-
cina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

– Amikor a járvány máso-
dik hullámában – tavaly no-
vemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az -éle
tünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbí-
zott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képessé-
günk 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 hatal-
mas kihívásokat és megoldan-
dó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghaté-
konyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egy-
szerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormány-
hivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.

– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében az–
első fontos mérföldkőhöz ér-
kezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgál-
tatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi kor-
szakhatárnak tekinthető, ugyan-
is a normálishoz közeli éle-
tünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszk-
viselési kötelezettséget eltöröl-
ték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodal-
mak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmen-
tést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények to-
vábbra is csak védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők szá-
mára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati in-
tézkedéseket a kormánymeg-
bízott.

– A megyében zajló, álta-
lunk koordinált oltási folya-
matról elmondható, hogy ápri-
lis végéig a háziorvosok ko-
moly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre be-
ütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb mun-
kát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi ol-
tópontokon és a kijelölt szak-
rendelőkben megvalósult ol-
tások érdekében ők egyez-
tettek betegeikkel és tájékoz-
tatták őket a vakcinák felvé-
telével kapcsolatos tudnivalók-
ról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén ki-
emelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hó-
napokban. 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 kivá-
lasztott kórházi oltópont vala-
melyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglalja-
nak – tájékoztatott a kormány-
megbízott.

– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes felol-
dását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszo-
kott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó sze-
rint fellélegezhettünk a pün-
kösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sé-
tálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a minden-
napjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb éle-
tünket ismét elveszítjük, na-
gyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egy-
részt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlege-
sen a vírus legrosszabb követ-
kezményétől, de közösségi vé-
delmet is nyújt, hiszen meg-
akadályozza a járvány terjedé-
sét. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelem-
mel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltott-
ság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Ma-
gyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem to-
vábbra is megfontolt életvi-
telre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta vé-
delem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakos-
ságot a védelmi intézkedé-
sek betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöt-
tünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

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

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

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg

Pacsa és Környéke
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A szobrászTuri Török Tibor
által alkotott és felajánlott
dombormű és emléktábla ava-
tása május 22-én volt a közös-
ségi háznál, melynek oldalfa-
lára került elhelyezésre.

Szentpéterúr Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete
a legendás zalai honvéd őrnagy,
Pallini Inkey Kázmér, a 47.
zalai honvéd zászlóalj hős pa-
rancsnoka és osztrák szárma-
zású felesége, Berchtold Eleo-
nóra grófnő, valamint az 1848-
49-es szabadságharcban részt
vett szentpéterúri honvédek
dicső tettei emlékére állított
emléket.

Szálinger István, elszárma-
zott falubelink három kötetből
álló regényt írt a településün-
kön, Bánfán lakó Inkey Káz-
mér és felesége, grófnőLotti
életéről: Bánfai hajnal, Bánfa
alkonya, Bánfai tragédia címmel.

Az avatáson Lakatos István
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Farkas
László plébános megáldotta az
alkotást. Zobbné Szummer Mó-
nika, közművelődési szakem-
ber röviden ismertette Pallini
Inkey Kázmér életét, telepü-
lésünkhöz való kötődését. A
jelenlévő képviselő-testületi ta-
gok a polgármesterrel megko-
szorúzták az emlékművet, Túri
Török Tibor és Szálinger István
emléklapot kapott.

Dombormű avatása, áldása

Szentpéterúr határában sok-
felé felgyülemlett az illegális
szemétlerakatok száma, így
közös elhatározásra jutottak a
szervezetek vezetői. Együttes
erővel a Szentpéterúr Község
Önkormányzata Szentpéterúr, a
Polgárőr Egyesület Köz-és a
alapítvány Szentpéterúr Község
Jövőjéért egy szemétszedési
program keretén belül felszá-
molta a lerakatokat.

Szemétszedés a civil szervezetekkel
Közel hatvanan jöttek

össze, hogy a „Tisztítsd meg
településünket!” mozgalomhoz
csatlakozzanak. A szervezők
jelezték, hogy a jövőben na-
gyobb figyelmet fordítanak a
község tisztaságára, és ügyelni
fognak arra, hogy sehol ne rak-
ják le a szemetet a község te-
rületén, sem belterületen, sem a
zártkertekben, illetve külterüle-
ten sem.

A szemétszedés előtt a központon gyülekeztek az önkéntesek.
Emellett Vörrűben és Nemesszerben is volt gyülekezési pont.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Lapzárta után, június 4-én avatták fel, illetve áldották meg

az temetőben a község lélekharangját, ami aegeraracsai
helyiek és az elszármazottak példás összefogásával készülhe-
tett el.

Az eseményről következő számunkban részletesen beszá-
molunk.

Egeraracsa lélekharangja
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Az elmúlt évben jelentős fel-
újítás történt , aPacsán Kossuth
utca északi szakaszán, új bur-
kolat és padka került kiépítésre.

A temetői torkolathoz közel
található és tulajdonjogilag út-
hoz tartozó rézsűs – meredek
szakaszon nem odaillő (akácos
– bodzás cserjék) környezet
alakult ki, ami erősen rontotta
az utcaképet.

Önkormányzatunk a télen
földkimérők bevonásával pon-

Munkálatok a Kossuth utcában

tosította a telekhatárokat, a
szomszédos tulajdonosokkal
egyeztetve elkezdte a terület
átalakítását.

A munkálatok elkészültével
nyitottabb utcakép fogadja
majd az arra közlekedőket, le-
hetőség lesz a partoldal folya-
matos karbantartását elvégezni
és esetleg a temető közelségére
tekintettel újabb gépjármű par-
kolók kialakítására is.

Kelemen Tamás

Lehetőség lesz parkolók kialakítására is.

2020 augusztusában szemé-
lyi változás történt a Pacsai
Plébánia Dr. Ud-vezetésében.
vardy György érsek köszönete
nyilvánítása mellett nyugállo-
mányba helyezte Szitás József
pacsai plébánost, aki 17 esz-
tendőn át vezette a plébániát és
ellátta a lelkipásztori gondjaira
bízottakat. A plébánia új veze-
tőjévé pedig atyátCséry Gergő
nevezte ki a főpásztor, aki Ne-
mesgulácsról került át Pacsára.

A nagy lelkipásztori körzet
templomainak állapota jónak
volt mondható, de a plébánia-
épületet meglehetősen elhanya-
golt, leromlott állapotban vette
át az új plébános. A munká-
latok a plébánialakás alapos
kitakarításával kezdődtek meg,
amelyben a pacsai egyházköz-
ség képviselő-testületi tagjai,
kántora és a templomtakarítás-
ban is részt vállaló asszonyok
vettek részt. Ezután kezdődhe-
tett meg a felújítás. Először a
hivatali helyiségek kerültek
sorra. Megújult a plébánia hi-
vatali helyisége és a már meg-
lévő beépített szekrény új bú-
torokkal egészült ki a Jakab
Kft. szakembereinek gondos

A plébániaépület újjászületése Pacsán
munkája által. Az iroda új színt
is kapott, és szolid dekoráció is
készült a mennyezetre: díszitő-
elemek és rozetta felhelyezé-
sével. A nagyteremben szüksé-
gessé vált a szalagparketta cse-
réje, valamint az oldalfalak és a
mennyezet reprezentatív kiala-
kítására került sor. A felújítás
során egy szép kivitelű cserép-
kályha is beépítésre került. A
korábbi 2003-as felújítás a
nagyteremből nyíló könyvtár-
szobát csak részben érintette,
most itt is elkészült a teljes
belső tér rekonstrukciója. A
felújítási munkálatokat a Csal-
ló-Bau Bt. végezte.

A második ütemben a plé-
bánialakás komplex felújítását
kezdtük meg. Elősz -ör a Főegy
házmegyei Hatóság támogatá-
sával megvalósulhatott a nyí-
lászárók cseréje: az elavult, le-
romlott műszaki állapotú abla-
kokat, korszerű, szigetelt, 3 ré-
tegű üvegezéssel ellátott nyí-
lászárókra cseréltük, melyet a
zalaapáti egyeAgathis Interior -
di faipari tervező és gyártó
műhely készített el.

Jelentős feladat volt a pl -é
bánia fűtés-rendszerének újra-

gondolása, vagyis a működés-
képtelen és elavult kazán cse-
réje kondenzációs gázkazánra.
Ezzel párhuzamosan kezdődött
meg a fürdőszoba és a konyha
gépészeti felújítása. A kivite-
lezést víz- gáz-Kelemen József
és központi-fűtésszerelő, helyi
vállalkozó végezte, akinek
gyors munkája lehetővé tette,
hogy a hivatali helyiségek fűté-
se már a fűtési szezon kezde-
tére, a plébánialakás új fűtés-
rendszere pedig karácsonyra
elkészülhetett. Így az alapvető
fontosságú dolgok: a fűtés és a
fürdőszoba elkészülte lehetővé
tette az életvitelszerű haszná-
latot. Egészen a karácsonyi ün-
nepekig ugyanis csak a Zala-
apáti Plébánián volt lehetőség
tisztálkodásra és étkezésre. A
kőműves munkákat, gipszkar-
tonozást illetve a festést szintén
a Csalló-Bau Bt. végezte. Aho-
gyan irodabútorokat, úgy a plé-

bánosi szoba bútorzatát is a
Jakab Kft. készítette el.

A felújítás döntő r -észe ön
erőből valósult meg, illetve a
nyílászárók cseréje a Főegy-
házmegyei Hatóság támogatá-
sával. A munkálatok irányítá-
sában a plébános segítségére
volt világi elnökVégh Ferenc
Tóth Attila Csallókántor és
Ervin, akiknek ezúton is kö-
szönet a sok segítségért. Hála
és köszönet továbbá az egy-
házközség minden tagjának,
akik, ha kellett rendelkezésre
álltak és segítettek a bútorok
mozgatásában, takarításban és
minden a plébánia és a temp-
lom körüli munkában. Megkö-
szönöm a polgármester, Kele-
men Tamás segítségét és mind-
azt a jót, amit ideérkezésem
első pillanatától megtapasztal-
hattam. Isten fizesse meg min-
denkinek százszorosan!

Cs.G.

Egy szép kivitelű cserépkályha is beépítésre került a nagyte-
remben.
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Országos programhoz csat-
lakoztunk , pályázatiPacsán
támogatással beszerzett fákat
ültettünk el májusban a tele-
pülésünkön.

A Településfásítási Program
keretében összesen 12 ezer
darab, belterületen elültethető
fát igényelhettek a 10 ezer fő
lakosságszám alatti települések.

A Településfásítási Program
célja elsősorban a közterületek,
valamint az óvoda- és iskola-
udvarok, oktatási és önkor-
mányzati intézmények területé-
nek fásítása, a telepítések zöl-
dítése.

Pacsa 30 darab fát – kes-
kenylevelű kőris, hegyi juhar,
lepényfa – kapott a program-
ból, amelyek konténeres kisze-
relésben, 2-3 méteres méretben
kerültek kiszállításra.

A programban meghatáro-
zásra került, hogy a települések
belterületére lehet csak kizáró-

lagosan elültetni őket, és maxi-
mum 5 különböző területre.

Pacsán a játszótérre, az
autóbusz állomásra, az iskola
udvarára, a sportpályára kerül-
tek elültetésre a fák.

Kelemen Tamás

Faültetések Pacsán2019-ben a Rajki utcában
jelentős járdafelújítás történt, a
beruházó Pacsa Város Önkor-
mányzata részéről kettő éves
garanciális kikötéssel, amit a
kivitelező cég vállalt.

Az eltelt rövid időszakban a
felső aszfaltrétegen nagymérté-
kű szemcsésedés volt tapasz-
talható, aminek következtében
a járda felületén egyenetlen-
ségek keletkeztek. A műszaki
és anyagvizsgálatok során meg-
állapításra került, hogy a be-
épített építőanyag (aszfalt), an-
nak ellenére hibás volt, hogy az
előállító üzemben első osztályú
minősítést kapott. Az aszfaltke-
verő technológiai meghibáso-
dása (porelválasztó) okozta a
később jelentkező problémát.

Önkormányzatunk, élve a
szerződésben kikötött lehetősé-

Garanciális munkálatok Pacsán

gével, kérte a kivitelezőtől a
járda garanciális javítását,
amelyre májusban sor került.

Kelemen Tamás

Májusban kijavították…

1887. május 10-én alakult
meg Budapesten az Önkéntes
Mentőegyesület Kresz Géza
fővárosi kerületorvos kezde-
ményezésére. A mentés ügye
1948-ig a társadalmi egyesü-
letek kezében maradt, akkor
jött létre az Országos Mentő-
szolgálat és ez által a mentés
állami feladattá vált. Május 10-
ét a szolgálat születésnapjává
nyilvánították, ekkor ünnepel-
jük a Mentők Napját Magyar-
országon.

Mentők köszöntése
A mentők napja alkalmából

Kelemen Tamás pacsai polgár-
mester a helyi állomásra láto-
gatott és jelképes ajándékkal
(gyümölcskosár) köszöntötte a
szolgálatban lévőket.

Köszöntőjében úgy fogal-
mazott, hogy a munkájuk min-
dig is fontos volt, a koronaví-
rus-járvány miatt pedig különö-
sen felértékelődött. Nem csak a
helybeliek, hanem egész Közép-
Zala térsége számára fontos a
Pacsai Mentőállomás megléte.

A képen balról Horváth Miklós mentőápoló, Móró Krisztián
mentőgépkocsi vezető és Kelemen Tamás polgármester.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
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keresünk a megye minden részébõl!
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2013 szeptemberében sereg-
nyi kis elsős lépte át a Pacsai
Általános Iskola küszöbét,
hogy a tudás intézményes útján
elinduljon. Ők most, a nyol-
cadik évfolyam végén, búcsút
intenek, hiszen befejezték ta-
nulmányaik első szakaszát. Ve-
lük idéztünk fel néhány emlé-
ket az elmúlt évekről.

„8 évvel ezelőtt izgatottan
és kissé ijedten érkeztünk az
iskolába óvónénink kíséretével.
Nagyon nagynak tűnt az iskola.
Sok idegen ember és rengeteg
gyerek várt minket.” – emlé-
keznek vissza a kezdetekre a
végzős diákok.

Gabi néni gondoskodó irá-
nyításával tanulták az alapokat,
és csodálkoztak rá az újabbnál
újabb ismeretekre. A legmara-
dandóbb emlékek alsó tagozat-
ról a közös kirándulások voltak.

„A veszprémi állatkertben
nagyon jól éreztük magunkat.
Rendesen elfáradtunk, hiszen
még nagyon kicsik voltunk.
Zircre is ellátogattunk, ami
nem szokványos célpont, de
nekünk nagyon tetszett. Har-
madik és negyedik osztályban
Budapesten jártunk. Izgatottan
vártuk, hogy a fővárosba me-
hessünk! Voltunk a Liszt Fe-
renc repülőtéren, a Fővárosi
Nagycirkuszban sőt, az Ország-
házban is. Nem maradt ki a
Planetárium és a Tropicarium
sem a látnivalókból. Többen
közülünk soha nem jártak még
ezeken a helyeken.”

Az első négy év gyorsan
elsuhant, felső tagozaton osz-

Az élet szólít, menni kell…
Visszaemlékezés az eltelt 8 évre a végzős pacsai osztállyal

Az iskola végzős diákjai, valamint osztályfőnökük, Sabján
Mária Hajnalka.

tályfőnökként Hajni néni igye-
kezett az egyre inkább serdülő
gyermeksereget megszelídíteni.
Kezdetben segítségére volt eb-
ben Brigi néni pótosztály-
főnökként.

A felső tagozatos élmények
élénkebben élnek a gyerme-
kekben:

„Az 5. osztály elején hatal-
mas szeretettel várt minket
Hajni néni és Brigi néni. Nagy
lelkesedéssel álltunk hozzá mi
is, hogy felkerültünk a na-»

gyokhoz. Kirándulásunk rend-«

kívül izgalmassá sikeredett ötö-
dikben. Pécsre mentünk a tv-
toronyhoz, a székesegyházat is
megnéztük, és még az abaligeti
cseppkőbarlangban is voltunk.
Év végén elbúcsúztunk Brigi
nénitől, aki osztályfőnöki fel-
adatokat kapott, így nem tudott
tovább a mi pótosztályfőnö-
künk lenni. Emlékül hagyott
nálunk egy plüssállatot, amiről
mindig eszünkbe jutott a tanár-
nő. Az állatka, egy zsiráf, végül
az osztály kabalája lett. Még
nevet is adtunk neki.”

„6. osztályban sajnos több
pótosztályfőnököt is kaptunk.
Hajni néni volt az egyetlen biz-
tos pont az osztályunkban, aki
továbbra is nagyon szeretett min-
ket. Év végén nagyon izgalmas
osztálykirándulást szervezett
nekünk Mosonmagyaróvárra.”

A felső tagozaton töltött idő
alatt tanulóink serdülőként meg-
tapasztalták a gondtalan diáklét
mellett az élet árnyoldalát is.
Az iskola falai, bár biztonságot
nyújtanak, nem képesek kizárni

a hétköznapok történéseit. Ezek-
ben az években átélték a gyer-
mekek a végleges búcsú fáj-
dalmát egy szeretett pedagó-
gustól, majd a 2020-as világ-
járvány okozta rendhagyó ok-
tatási helyzet jó és rossz oldalát
egyaránt.

„7.osztály elején újabb pót-
osztályfőnökünktől, Zsuzsa né-
nitől egy szomorú esemény kö-
vetkeztében kellett megvál-
nunk, mert ő, az osztályfőnök
nélkül maradt 5. osztály irá-
nyítását vette át. Aztán a tanév
közepén a koronavírus járvány
az otthonunkba zárt minket. Ez
kezdetben szokatlannak és
ijesztőnek tűnt, de tanáraink
segítő támogatásával élhetőbb
volt, mint amire számítottunk.
Osztályunk összefogott, és on-
line tartottuk a kapcsolatot. Az-
tán a járvány enyhülésével
Hajni néni még egy tóparti ki-
rándulást is bevállalt velünk,
mert mindenkinek hiányzott a
személyes találkozás az osz-
tálytársakkal, a barátokkal.”

Az évek gyorsan elteltek, a
várakozó tekintetű kisdiákok
felcseperedtek. A szép és szo-
morú események mellett ter-
mészetesen számtalan dolog
történt a hétköznapokban, amik
majd az évek során halványul-
nak el, vagy mélyülnek emlék-
ké. Akárhogy is írta az élet a
forgatókönyvet, a nyolc év
történései összekovácsolták az
osztályt, osztályfőnökük kitartó
irányítása alatt.

„Az általános iskolás éveink
végéhez értünk, ami hamarabb
eljött, mint ahogy képzeltük.
Sokszor voltak nézeteltérések
az osztályban, de Hajni néni
nagy odaadással és sikerrel ki-
békített minket. Az osztály vé-
gül egy nagyon összetartó kö-
zösséggé vált. Hiányozni fog az
iskola, a tanárok, főleg Hajni
néni!” – ezek voltak a vissza-
emlékezés szavai a nyolcadiko-
soktól.

Egy újabb végzős osztály
hagyja el iskolánkat, reméljük,
hogy az itt gyűjtött emlékek és
tudás birtokában ki-ki megta-
lálja a saját útját.

A pedagógia egy csodálatos
jellemzője, hogy miközben ta-
nítjuk, neveljük a gyermeket, a

tőlük kapott impulzusok minket
is formálnak. A nyomok, mit az
évek során a tanítványok ma-
guk után hagynak, nem tűnnek
el. Mindannyian emlékeinkben
őrizzük az évzáró ünnepélye-
ken gyakran elhangzott neve-
ket, a kiosztott díjakat, miket
szorgalmas munkával megsze-
reztek. Sőt a diákcsínyekből sem
válnak feltétlenül rossz emlékek.

Büszkék vagyunk a mese-
és versmondó versenyeken
szép eredményt elért Patríciára,
Szonjára, Rékusra és Bencére.
Gvendolinra, aki kitűnő ered-
ményei mellett olvasás, népdal-
éneklő, vers-és mesemondó
versenyeken öregbítette isko-
lánk hírnevét; emellett rajzos
alkotásaival ért el kiváló ered-
ményeket. Eliotra, az énekkar
lelkes fiú tagjára. Az éveken át
szép eredménnyel tanuló Má-
téra. Ákos és Ármin sportban
nyújtott teljesítményére. Réka
kiemelkedő szorgalmára és
versenyeredményeire. Szívesen
gondolunk vissza Maja diák-
önkormányzati tevékenységére,
Krisztián briliáns logikai meg-
nyilvánulásaira. Nem feledjük
el Bálint kerékpártúrán nyújtott
erőn felüli teljesítményét, Mar-
cell hatalmas védéseit vagy
Dominik kissé kamaszos, de
kedvességgel teli viccelődéseit
sem. Emlékeinkben őrizzük Jó-
zsikát és Ákost, akikre mindig
lehetett számítani, akik mindig
nagyon szívesen segítettek bár-
kinek. Szeretettel gondolunk
Jankára, a kézilabdásra, aki a
közösségért is lelkesen dolgozott.

Azt mondják, az út maga az
élet, aminek hosszabb, rövi-
debb állomásain megállunk, de
időről időre tovább kell halad-
nunk. Ez azzal jár – akár akar-
juk, akár nem – hogy minden
véget ér egyszer. Az általános
iskola 18 tanuló számára most
befejeződik. Júniusban búcsút
intenek mindennek, ami isme-
rős volt, ami megszokott volt.
Tovább menetelnek a számukra
még ismeretlenbe, de az itt
töltött idő nem múlik el nyom-
talanul. Lesznek apró, tiszta
hangok emberek, emlékek, ér-
zések, szavak amelyek örökre
bevésődtek a szívekbe, biztos
talajt nyújtva, csak figyelni kell
rájuk.

8. osztály és
Zsigmond Istvánné Szabó Márta

intézményvezető-helyettes
Pacsai Általános Iskola



Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán

hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott a Zala-
szentgróti 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 pol-
gármester és szerkesztőségünk között.

Hogy miért lehet érdekes és tanulságos e történet a megye
más részén élő olvasók számára? Mert előfordulhat, hogy holnap
már e térségben 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:

„Olyan információ jutott el szerkesztőségünkbe, hogy szí-
vesen venné a Demokratikus Koalíció, ha Ön indulna a 2022-es
országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú válasz-
tókerületében. Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy
csak az ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?”

Várom válaszát, amit előre is köszönök.
Időközben megérkezett a válasz, amit az alábbiakban közlünk:
„Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit az új-

ságírói etika, akkor most nem ebben az ügyben keresett volna meg,
hanem lehetőséget biztosít, hogy a Szentgrót és Vidéke című kiad-
ványban megjelent, az önkormányzatot és személyemet érintő témák-
ban 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 kap-
csolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok
erre a kérdésére.

Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánsze-
mélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek, szerve-
zetek, – 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 bizonnyal része van, hogy közel
két évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati kép-
viselőként, 2006 és 2010 között a Regionális Fejlesztési Tanács
tagjaként, majd 2010-től a 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 Za-
laszentgrót város polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek el-
lenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek,
aki biztosít afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni,
a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy vissza-
adja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az egész-
ségügy és az oktatás, mint a határon túli stadionok építése, aki
partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivérezteté-
sükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek lesz és
nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve,
szemben az egyoldalú, a tényeket hamis színben feltüntető lakáj-
médiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne a
hatalommal, nem pedig visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom
támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.

Tisztelettel: Baracskai József
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében vál-

toztatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik, hogy válaszolunk a levélre, Baracs-

kai úr felvetéseire:
„Köszönöm a válaszát. Azt írta, hogy levele közlését változ-

tatás nélkül engedélyezi. Tudja, nincs szükségem az ön engedé-
lyére, sőt senkiére, mert nem szoktam változtatni a nekem kül-
dött, közlésre szánt leveleken.

Én nem változtam. Utána nézhet. Soha nem voltam egyetlen
pártnak a tagja, még akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoz-
tam. 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 hi-
vatkozik. Tudja, nem hiszem, hogy önnek és globalista elvtár-
sainak kellene kioktatni engem tisztességből és etikából. Ettől
önök messze állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demok-
ratikus 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 vol-
na 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 konk-
rét 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.

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 kondí-
cióban lévő város vezetését vette át 2010-ben. S ez nem az ön
érdeme. Az ön regnálása alatt hány munkahely szűnt meg és há-
nyat teremtett ön a városban?

S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város lakossága, hány vállalkozás vitte 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 Zala-
szentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Ko-
vács 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 árnyék-
szervezetet, 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 évfor-
dulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni. Ön olyan csapatban
játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős részében nem csináltak semmit. „Nin-
csen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit
mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazud-
tuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mon-
dunk, 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 meg-
teszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Sem-
mit. 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?”

Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármes-
tere. 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.
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