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Szent István-napi ünnepség Pacsán

Méhes Patrícia mondott beszédet.

Pacsán az államalapítás és
az új kenyér ünnepe alkalmából
rendezett megemlékezés reggel
a római katolikus templomban
szentmisével kezdődött. A mise
keretében Cséry Gergő atya
megáldotta az új kenyeret,
melyet ebben az évben is a
pacsai „Pékmester 2” Kft. készített és ajánlott fel.
A városi ünnepség a Szent
István szobornál folytatódott.
Ünnepi beszédet Méhes Patrícia, a Nőszirom Kulturális
Egyesület elnöke mondott.

Visszaemlékezett a gyermekkori ünnepek hangulatára,
az iskolai tanulmányokra, arra,
hogy mit is jelent számunkra e
jeles dátum. Megosztotta a
hallgatósággal azon gondolatait, hogy az államalapítás, az
új kenyér ünnepe mellett mi
foglalkoztatja még, ami egy
kicsit más oldalról közelíti meg
és teszi érdekessé az augusztus
20-i napot. A boldoggá avatáshoz és a szentté avatáshoz
vezető útról, azok jelentőségéről szólt.

István királyunk szentté
avatását már a 11. század végén
kezdeményezte az akkori magyar király, a későbbi Szent
László. A szertartást pápai engedéllyel végezték. A ceremónia Nagyboldogasszony napjára, augusztus 15-re volt kitűzve, de István koporsóját nem
tudták kinyitni. A legenda szerint ehhez Salamont szabadon
kellett bocsátani, így csak 5
nap múlva nyitották fel a koporsót. 1083. augusztus 20-án
az első magyar királyt magas
egyházi méltóságok jelenlétében a székesfehérvári királyi
bazilika oltárára emelték, ez
jelentette a szentté avatását.
Testét fehér márvány szarkofágban helyezték el. Ezzel István lett az első magyar kato-

likus szent és egyben első magyar szent király is.
Ünnepi beszédét az alábbiakkal zárta: „Ha mi szentek
nem is lehetünk, de kívánom,
hogy mindannyian törekedjünk
arra, hogy olyan életet élhessünk, mellyel a lehető legtöbbet
tehetünk embertársainkért, egy
kicsit hasonlítva a római katolikus egyház, Magyarország
fővédőszentjéhez, a nemzet
mennyei patrónusához, valamint minden magyar katona
védőszentjéhez is egyben,
Szent István királyhoz.”
Az ünnepség fényét emelte a kulturális műsor: Magyar Réka versmondása, valamint a Szivárvány Dalkör előadása.
(Folytatás a 2. oldalon)

Megemlékezés Pötrétén

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Szent István király ünnepét
augusztus 20-án Pötrétén a
Művelődési Ház – Közösségi
Színtérben tartották. Az ünnepségen a résztvevőket Gáspár
Károly polgármester köszöntötte, majd ezt követte a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-

ház színművészeinek, Jurina
Beáta és Szilinyi Arnold operett
műsora.
Ezt követően Rudi Péter
plébános megáldotta (képünkön) az új kenyeret, melyet
közösen az agapén elfogyasztottak.
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Emléktábla Kisfaludi Strobl Zsigmond tiszteletére
ástak. Nagyszerű, zsíros agyagot hoztak a felszínre: gyúrni
kezdtem! Megtaláltam, amit
idáig hiába kerestem, a forma
úrrá lett eddigi érzéseim fölött
– szobrász lettem”
Dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója a
szobrászművész szüleiről, életéről, munkásságáról beszélt,
Rudi Péter atya pedig megáldotta az emléktáblát. A rendezvényen a ConfiDance Tánccsoport előadását láthatták, valamint Fenyvesi Attila megzenésített verseit hallhatták. Az
emléktábla köré rózsákat ültettek, s valamennyi 3 év alatti
gyermek, aki életvitel szerűen

Alsórajkon él „örökbe fogadhatott” egy-egy tövet. Az alábbi
gyermekek szülei helyeztek el
egy-egy táblát a rózsáknál:
Baksa Noel László, Farkas
Dalma, Rákosi Milla Sarolta,
Rózsa Liza Olívia, Szafranszki
Milán, Szénási Zoé.
Miszóri Jánosné elnök „Alsórajk minden gyermekének”
című táblát helyezte el,
Neuhold-Marton Nóra Ibolya
polgármester pedig „Minden
születendő gyermeknek” című
táblát tette le egy rózsatőnél.
Az avatást követően vendégfogadás volt a faluházban,
ahol Vágó Annamária művei is
kiállításra kerültek.

Rudi Péter atya megáldja az emléktáblát.

A Kisfaludi Egyesület a
Tesco Ön választ pályázat keretében emléktáblát készíttetett
Kisfaludi Strobl Zsigmond
szobrászművésznek. Az avatására 2021.08.28-án, szombaton
került sor. A rendezvényt
Miszóri Jánosné, az egyesület
elnöke nyitotta meg, aki a
szobrászművész életéről, tanulmányairól beszélt, valamint azt
is hangsúlyozta hogy mennyire
fontos a egyesület számára,
hogy Kisfaludi Strobl Zsigmond emlékét ápolják.
Neuhold-Marton Nóra Ibolya polgármester köszöntötte a

megjelenteket. A művész életének fontosabb részletei mellett a szobrászművész önéletrajzából is olvasott fel részletet,
amely szavak az emléktáblára
is felkerültek: „A tanulás nem
volt a kenyerem, inkább rajzoltam, fúrtam-faragtam, sokat
olvastam, főleg történelmet,
üres óráimat a szabadban töltöttem, tanulmányoztam a réteket, a forrásokat, s az erdőket,
házakat építettem összetört
apró zsindelyekből. Nagy festő,
nagy építész szerettem volna
lenni. Tizennégy éves lehettem,
amikor az udvarunkon kutat

Kirándultak a pötréteiek

Szent István-napi ünnepség Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
Koszorúzással zárult a megemlékezés, Pacsa Város Önkormányzata, Zalaigrice Község Önkormányzata, a Pacsai
Általános Iskola, a Városvédő-

és Szépítő Egyesület, a Nőszirom Kulturális Egyesület és
a Polgárőr Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat
Szent István szobránál.
Bokor Ferencné

Cséry Gergő atya áldotta meg a kenyeret.

Kétszer is kirándultak nyáron.

A pötrétei önkormányzat
két alkalommal is kirándulást
szervezett a nyár folyamán.
Első alkalommal a Kőszegihegységbe látogathattak el az
érdeklődök. A dotto a város Fő
teréről indult. A kisvonat a
város utcáin kanyarogva, helyi
idegenvezetés mellett indult el
a város határa, egyenesen a
Szabó-hegy felé. Az első
megálló a Borha-forrásnál volt,
majd ezt követte az 580 méter
magasságban fakadó Gyertyánforrás. A harmadik megállóhely
a Velemi hegy egyik legismertebb és legkedveltebb kiránduló
helye, a Szent-Vid hegy és
kápolna. A kápolna bejáratától
parádés kilátás nyílt a kör-

nyékre. A kirándulás utolsó állomása a Cáki pincesor volt,
ahol zsupfedeles (skanzen)
pincéket láthattunk, különböző
régi szőlészeti-borászati eszközöket, szőlőpréseket. Lehetőség nyílt a helyi borok kóstolására és a helyi termelők
által készített termékeket vásárlására is.
Második alkalommal a
veszprémi állatkertben tettünk
látogatást, ahol az összes kontinens állatvilága látható volt. A
kiránduláson résztvevő gyermekek teljes költségét, illetve a
felnőttek utazási költségét
Pötréte Község Önkormányzata
biztosította.
P.A.

2021. szeptember
HIRDETÉS
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Új intézménye van Pacsának
Hivatalosan is megalakult a Művelődési Ház Pacsa

A művelődési ház Pacsán.

A Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, dr. Benedek
Karolina tájékoztatta lapunkat, hogy a település új intézménnyel
gazdagodott 2021. szeptember 1-től:
A művelődési ház valójában négy épületből álló többfunkciós
intézmény. A művelődési ház mellett magában foglalja a Kiss
Dénes Városi Könyvtár, az Emlékek háza és a Civil ház elnevezésű épületeket is.
A közművelődési törvény legutóbbi módosítása során kötelező
előírásként bekerült a törvénybe, hogy városi rangú település, függetlenül lélekszámától, a közművelődési feladatokat kizárólag intézmény biztosításával láthatja el. A korábbiaktól eltérően az úgynevezett közösségi színtér (ahol sem intézmény létrehozás nem
előírás, illetve elegendő volt a középfokú végzettségű személy
foglalkoztatása is) már nem láthatja el a feladatot.

Mint ismert, 2017-ig a korábbi pacsai művelődési ház szerkezetileg is alkalmatlan volt erre. A törvény előírja ugyanis, hogy a
művelődési háznak rendelkeznie kell legalább egy, minimum 100
fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására
alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel. Az infrastrukturális feltételeknek
tehát – köszönhetően az önkormányzat korábbi önerős beruházásainak és a folyamatos pályázati lehetőségek kihasználásának –
megfelelünk.
A hivatalos működéshez azonban elengedhetetlen volt egyrészt a jogi procedúra véghezvitele, így el kellett készítenem az
alapító okiratot és azt a Magyar Államkincstár által bejegyeztetni.
Hosszú folyamatról van szó, hiszen több szerv is, például az Emberi Erőforrások Minisztériuma művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkárának előzetes
véleményét is be kellett kérnünk.
Ezzel párhuzamosan meg kellett indítani az intézményvezető
pályáztatására irányuló eljárást, hiszen a törvény előírja legalább
egy felsőfokú plusz szakirányú végzettséggel rendelkező vezetőnek a teljes munkaidőben való foglalkoztatását.
Az eljárás befejeződött, a döntést Pacsa Város Önkormányzata
Képviselő- testületének kell meghoznia. Egy érvényes pályázat érkezett be, mely résztvevőt a jogi előírások szerint a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság már meghallgatta, és támogatja a kinevezését.
Külön öröm és szerencse, hogy a pályázó helyi fiatal, aki
családjával együtt önkéntes, közösségi munkájával már hosszú
ideje bizonyítja, hogy segíteni kívánja Pacsa kulturális életének
színesítését.

Máltai Jelenlét Szentpéterúron
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja
2021. július elsejétől megkezdte működését Szentpéterúron.
A belügyminisztérium által
finanszírozott program lényege,
hogy az elszegényedett kistelepüléseken állandó és intenzív
szociális munkával segítsék a
leszakadó közösségek felemelkedését, a társadalom peremére
szorult emberek integrációját,
különböző, egymásra épülő
elemekből építkezve. Ezek közé tartozik többek között a
közösségépítés, segítségnyújtás, az oktatás, nevelés, a közösségi terek és programok létrehozása, a változás és integráció, a helyi példaképek és a
jelenlét megteremtése. A Jelenlét program lényege tehát ott
lenni, együtt lenni a kirekesztett közösségekkel, osztozni velük a nehéz életkörülményekben, közösen feltárni a problémákat, és velük együtt megtalálni a kivezető utat.

A nyári szünidőt kihasználva a munka már meg is kezdődött, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai az elmúlt
hetekben elindították kreatív
gyermekprogramjaikat a településen a helyi kultúrház udvarán.
Hétközben aktív délutánok
keretében labdás, óriás-buborékos, ugrálós, krétázós-rajzolós, ismerkedős napra várták
a falu apraját és nagyját, ahol a
nyári hőség ellenére sokan
összegyűltek.
A játékos ismerkedést követően augusztus 14-én a helyi
önkormányzat jóvoltából családi nap került megrendezésre a
szentpéterúri focipályán, ahol a
lakosság mellett lelkes főzőcsapatokat vártak, akik a szabad ég alatt készíthették el a
minden előzetesen nevező számára ingyen biztosított sertéshúsból a finom bográcsos étkeket.
A rendezvény jó hangulatban
telt, a gyerekek fociban, sor-

Gazdag program volt Szentpéterúron.

versenyekben és rajzolásban is
megmérettették magukat, a kötélhúzásba pedig már a felnőttek is besegítettek. A mindig népszerű arcfestés és csillámtetoválás sem maradhatott ki a prog-

ramból, de az egyik legnagyobb
keletje az óriásbuborék készítésnek volt. Az elkészült ételek,
a jó hangulat és a visszajelzések alapján Szentpéterúr egy
sikeres közösségi napot zárt.

2021. szeptember
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Táboroztak a gyerekek
A Szociális, Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
2021-ben már harmadik alkalommal szervezte meg napközis táborait. Ezen az éven Nagykapornak, Pacsa és Felsőrajk
Önkormányzatai adtak otthont
az egyhetes, közel 80 gyermeket megmozgató táboroknak. Mint minden alkalommal,
ezúttal is egy témacsoport köré
szerveződtek a programok,
amely a környezetvédelem,
egészség- és személyi védelem
voltak. A gyermekek ismerkedhettek vadászattal, méhészettel,
málnatermesztéssel, annak felhasználásával. Hasznos információkat szerezhettek a szelektív hulladékgyűjtéssel, az állattartással, és az állatok gondo-

zásával kapcsolatban. Előadások keretein belül tanulhattak a
tűzoltásról, személyi védelemről és elsősegélynyújtásról. A
tábort színesítették csapatjátékok, sport- és tornagyakorlatok, játékos foglalkozások.
Különleges programként pedig
a gyerekek terepjáró autókat
próbálhattak ki. Előadást tartott a Rajki Vár történetéről
Vigh László országgyűlési képviselő.
Akik a programokat szolgáltatták:
– Vigh László országgyűlési
képviselő
– a Netta-Pannonia munkatársa, Szollár Zsófia és a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Sóti Balázs és munkatársai

Folytatódott az idősek köszöntése

Dr. Benedek Karolina jegyző és Kelemen Tamás polgármester
köszöntötte Mátyás Árpádot.

Augusztus közepén köszöntöttük Mátyás Árpádot, aki 80.
születésnapját ünnepelte.
Erdélyben, Szovátán született a II. világháború idején,
érettségi vizsgáit Székelyudvarhelyen tette le, majd előbb
Marosvásárhelyen főiskolai tanári oklevelet szerzett, utána a
bölcsészkaron
Bukarestben
egyetemet végzett.
Tanulmányai befejezte után
kezdetben tanítóként, majd közművelődési irányítóként dolgozott, ezt követően 20 éven át az
Előre című romániai országos
napilap munkatársa. Önálló kötete is megjelent magyar nyelven „A szülőföld hívása” címmel 1982-ben. Neve és munkássága szerepel a Romániai
Magyar Irodalmi Lexikonban.
1974-ben kötött házasságot
a sepsiszentgyörgyi születésű,

szintén magyar Ambrus Magdolnával. Házasságukból kettő
gyermek született, akikkel
együtt 1990-ben Magyarországra költöztek, rögtön az első
évben Pacsán találtak új otthonra. Három unokája már Magyarországon született.
Nyugdíjazásáig a Keszthelyi VSzK iskolában dolgozott,
mint nevelőtanár.
A család közeli rokonai jelenleg is Erdélyben élnek,
ahova rendszeresen hazalátogattak, amíg az egészségi állapota megengedte.
Memóriája ma is kitűnő,
szeret olvasni és a beszélgetésünk során is tisztán, szívesen
idézett kedvenc verseiből is.
Isten éltesse még sokáig
egészségben!
Pacsa Város
Önkormányzata

A pacsai táborozók.

– a Nagykanizsai Család- és
Gyermekjóléti Központ és a
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai
– Horváth Miklós mentőtiszt
– Pacsai Rendőrőrs rendőrei: Novák Zoltán, Salamon
Norbert és Biczó Attila –
személyi védelem
– Mézédes Málnafarm,
Czémán Ildikó és családja
– Gelsei Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai, Baján Sándor
és Hajmás Gábor
– Oláh György – sport és
csapatjáték
– Ágoston Henriett – állattartás, állatok gondozása
– Állatsimogató Pacsa
– Szalainé Gájer Bernadett
– torna
– Zalavölgyi Vadásztársaság Ligetfalva vadászai: Horváth Miklós és Kozma József
– Szebenyi Farm méhésze:
Németh Virág
– Tilaji Sakálok Offroad
Club
Segítőink voltak: Horváth
Eliot Bence, Belső Csongor,
Belső Liza, Benczik Bálint,
Árva Tóth Priscilla Zsófia,
Zsobrák Zsófia, Kimlei Dalma,
Somogyi Ádám, Oszvald Milán
Bence
Akik a táborokat támogatták:

– Nagykapornaki Közös
Önkormányzati Hivatal
– Pacsa Város Önkormányzata
– Felsőrajk Község Önkormányzata
– Pacsa és Vidéke ÁFÉSZ:
péksütemény, ropogtatni való,
gyümölcs
– Pölöskei Italgyártó Kft. –
szörp
– Pékmester Boltja – kenyér
– Szent István Vendégház –
fagylalt
– Mini Coop – felvágott
– Csiga Zöldség Kft. –
alma, dinnye
– Vöröskő 2.0– pizza
– Oláh György – édesség,
üdítő
– szülői felajánlások (pizza,
zöldség, gyümölcs, szörpök…)
Külön köszönet Lugosi Ritának, a Pacsa és Vidéke
ÁFÉSZ elnökének és munkatárasainak, akik mindhárom tábort támogatták, édességgel,
gyümölccsel és rágcsálnivalókkal. Továbbá köszönet a Szociális, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa munkatársainak, akik megszervezték a
táborokat, illetve saját maguk
felajánlásaikkal elősegítették a
táborok kivitelezését.
Bedő Eszter
intézményvezető helyettes

Lomtalanítás Pacsán
Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2021. október 4-én hétfőn házhoz menő lomtalanítást
végez a Zalaispa Zrt. A lomtalanítás kizárólag a lakosságra
vonatkozik, közületek elől nem kerül elszállításra a hulladék.
Reggel 6.00 óráig a ház elé nem ömlesztve kihelyezhetőek
ruhaneműk, bútorok, műszaki cikkek, portánként 4 gumiabroncs.
Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöld és
kommunális hulladék, akkumulátor, festékes doboz, olajos
flakon, gyógyszer, elem, egyéb veszélyes hulladék.
A lomtalanítás költsége meghaladja az egymillió forintot,
melyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.
Pacsa Város Önkormányzata
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Zalaszentmárton fejlesztésének első lépései
– avagy Subaru-Alfa Romeo találkozó

A képen a 330LE-s Subaru, Fehér Martin polgármester és az
autó tulajdonosa.

Második alkalommal lepték
el Zalaszentmárton utcáit a baráti
társaságot alkotó Subarusok, akikhez idén a Alfa Romeo márka
szerelmesei is csatlakoztak. Különlegességként egy 330 lóerőre
izmosított Subarut csíptünk el,
de a polgármester restaurált Ford
T-modellje sem jön gyakran szembe az utakon. Kár lenne azonban „mindössze“ autós találkozónak definiálni a kétnapos programot, a település fejlesztésének
egy komoly pillére a tavaly indított összejövetel.
Mint a legtöbb, alacsony lélekszámú, elöregedő lakosságú
település, a jelenleg 55 lakost
számláló Zalaszentmárton is az
életben maradásért harcol minden nap. A község viszonylagos
félreeső elhelyezkedése révén a
komolyabb fejlesztésekből kimaradt, zsáktelepülés jellegét sokáig taszító tulajdonságként értékelték. A világ folyamatos változásai azonban bizonyos téren komoly szemléletváltásra kényszerítik az embereket. Ezen változások kedvező széljárását fedezte fel, és igyekszik jól hasznosítani a település vezetése. A részleteket Fehér Martin, Zalaszentmárton vezetője osztotta meg lapunkkal.
– Zalaszentmárton nincs egyszerű helyzetben, de természeti
adottságai, a jelenleg zajló szemléleti-, és életmód trendek kedvezhetnek a falu jövőjének. Jelenleg igyekszünk minél több
lehetőséget megragadni, hogy
megmutathassuk mennyi érték
rejlik helyben. A falu közepén
csordogáló forrás víze, az egész
nap hallható madárcsicsergés, a
tiszta levegő, az erdők és mezők véget nem érő láncolata, a
Kis-Balaton és a Balaton közel-

sége egy csokorba gyűjtve kínál
kikapcsolódási lehetőséget vagy
kecsegtet egy új életvitel reményével. Elindultunk egy irányba, amit a lakosság is támogat
és úgy tűnik szimpatikus az ide
tévedőknek is, hiszen jelenleg
minden korábban eladó ház gazdára talált, sőt kisebb várólistát
vezetünk arra az esetre ha eladóvá válna helyben egy ingatlan.
Komoly fejlesztéseket tervezünk
a sportra, az egészséges életmódra és a zarándok turizmusra építve
– meséli az USA beli Texasban
született, délvidéki gyökerekkel
rendelkező településvezető.
Mint megtudtuk, a falu mesébe illő központjában pályázati támogatás bevonásával korszerű, térkövezett közösségi teret alakítanának ki, melynek perifériáján megfizethető, akár családok igényeit is kiszolgáló szálláshelyek és egy korszerű vegyesbolt, illetve kávézó állna a turisták illetve a helyiek szolgálatában. TOP-pályázati forrás révén
a település közösségi háza már
új köntösben ad otthont a rendezvényeknek, de a szabadtéri
edzőpark is számos lehetőséget
nyújt a sportolni vágyóknak. A
környező hegyhátakon még fellelhető pincesoron is komoly fejlesztéseket tervez a falu vezetése.
Itt pincemúzeum, természetház
és szálláshelyek kialakítását tervezik, melyek a már meglévő
tájfutó pálya, illetve a terveken
szépen körvonalazódó mountain
bike pálya, vagy éppen a Szent
Márton Zarándokúton érkezőknek nyújthat ideális menedéket.
A tervek szerint a hegytetőn
épülne még számos sportolási
lehetőség, mely a Balaton és az
azt ölelő hegyek páratlan látványával olyan idilli környeze-

tet kínálna a kikapcsolódásra,
mely minden bizonnyal messze
vinné a település hírét.
Egy nyertes TOP-pályázat keretein belül hamarosan megépül
a településen áthaladó kerékpárút, mely a szomszédos településekkel köti majd össze Zalaszentmártont, és Zalakarossal, illetve a Kis-Balatonnal kapcsolja
össze a térséget.
A közös Subaru-Alfa Romeo
találkozóról pedig bátran elmondható, hogy minden látogató megtalálhatta a neki leginkább kedves időtöltési formát. A mintegy
80 autó bőven kiszolgálta a
technika, az üzemanyaggőz szerelmeseinek igényeit. Ezen felül bográcsozás, ügyességi-, és sportversenyek, autós felvonulás, tájfutás, előadások, zene és felhőtlen hangulat várta az érdeklődőket a kétnapos rendezvényen.
Kövesi Tivadar, a Subaru C
Baráti Kör vezetője, egyben a
mostani találkozó szervezője ki-

emelte, a település adottságai és
a helyi vezetés tökéletes helyszínt és remek feltételeket kínál
a találkozó számára.
A fényes, szép jövő tekintetében Fehér Martin elmondta, a
falu nyugodt, zsáktelepülés jellegét megtartva évről évre több
programmal kívánják színesíteni a falu közösségi, kulturális-,
és sportéletét. Szeretnék elérni,
hogy minél több család találja
meg új lakhelyét a településen,
illetve perspektívát nyújtani új
vállalkozásoknak. A polgármester hangsúlyozta, ezekhez a tervekhez nem kell sok pénz, viszont a megvalósítás megkívánja, hogy minden nap piszkosak
legyünk az elvégzett munka által. Ennek az elvnek öt gyermekével, párjával és a helyiek nyújtotta hathatós segítségével igyekeznek minden nap megfelelni,
aminek kezdeti sikerei már most
szép eredményeket mutatnak.
Gellén Szilárd

Egészségügyi szűrővizsgálatok Szentpéterúron

Nagy volt az érdeklődés a szűrővizsgálatok iránt.

A Nemzeti Népegészségügyi
Stratégia részeként, a Felzárkózó
települések hosszútávú programjához kapcsolódó „Helybe viszszük a szűrővizsgálatokat” országos kampány keretében Szentpéterúron 2021. augusztus 9-én megtartásra került a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Zala
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szervezésében a rendezvény.
A felnőttek szakorvosi vizsgálatokon, nőgyógyászati, kardiológiai, szájüregi szűrésen, valamint általános állapotfelmérés
során vérnyomás-, koleszterin-,
vércukor-, testtömegindex méréseken vehettek részt. Az érdeklődők részére életmód tanács-

adást is tartottak az egészséges
táplálkozás, fizikai aktivitás, szűrővizsgálatok, önvizsgálat, kézhigiéné fontossága, szenvedélyek
elkerülése témákban.
A lakosság körében nagy volt
az érdeklődés, sokan éltek a lehetőséggel és részt vettek a szűréseken, tanácsadásokon. 87 fő volt,
aki ezen a napon igénybe vette
az ingyenes egészségügyi szolgáltatásokat. A nap folyamán bebizonyosodott, hogy szükség van
az ilyen jellegű rendezvények,
szűrések megtartására a településeken, falvakban, amellyel a kisebb, a városoktól távolabb fekvő
települések lakóinak is lehetőséget adnak, hogy az egészségük
érdekében lépéseket tegyenek.
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„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt”
Új vezető óvónő Pacsán
Kodály Zoltán gondolata
hűen tükrözi hivatásunk küldetését, az óvoda kulcsfontosságú, alapozó nevelését.
Toplak Mónika vagyok, a
Pacsai Napsugár Óvoda megbízott intézményvezetője. Pedagógus pályára lépni elhivatottsággal és alázattal érdemes.
Munkám eredményességéhez a
szülők támogatása, azonos értékrendje, a nevelés fontossága
járul hozzá. A háromlábú szék
így válhat stabillá: szülő, gyermek és pedagógus nélkülözhetetlen tartóoszlopa a nevelésnek.
Gyermekkoromban
jelen
voltak a disznóvágások, a nyári
konyha felől szállingózó lekvár
illata, a friss kalács zamata. A
fára mászás izgalma, az árokcica, a lezúzott térdek nyaranta,
a sötétedésbe nyúló tollaslabda
csaták örök emlékként kuporognak szívemben. Ma már
tankönyvből tanítjuk az életet.
Engem a nagymamám kísért a
buszra, miközben csillagokról
beszélgettünk. Millió kérdésem
volt hozzá, s ő türelmesen mosolygott. Gyermekeim még abban a szerencsés helyzetben
nőttek fel, hogy nagyapám mesélt nekik a világháborúkról, a
kitelepítésről és 56-ról. Ők még
megízlelhették a többgenerációs család előnyeit. Kutatják

családfánkat, mert fontosak a
gyökereink.
A mai szülők éppúgy szeretik gyermekeiket, mint a
korábbi generációkhoz tartozó
anyák, apák. Keményen küzdenek, hogy megfeleljenek a
saját és a neveléssel kapcsolatos elvárásaiknak. Mégis,
érezzük lépten-nyomon: valami
megváltozott. Eltűntek azok a
kulturális szokások, hagyományok, melyek összekötötték a
kiterjedt családokat. Küldetésük van a szülőknek a kultúra
áthagyományozásában, a gyermek jellemének kialakításában.
Egy teljes életközösséget alkotva szoros érzelmi kötődés-

ből, gondoskodásból, közös élményekből formálódik a családi egység. Itt van alkalma a
gyermeknek a tapasztalatszerzésre, problémamegoldásra, az
elköteleződésre és az intimitásra. A felnövekvő gyermek itt
tanulja meg, hogy mi az élet
célja, s miért is érdemes élni.
Ugye érezzük, hogy mekkora
felelősség és elköteleződés
gyermeket nevelni. Feltehetjük
a kérdést: mi a nevelés lényege? Egyszerűbb, mint gondolnánk. A személyes jelenlét.
Magas szülői befektetéssel,
figyelemmel tudjuk kísérni a
gyermek fejlődését. Ha időt
szánunk rá, érdeklődünk iránta,
valós szükségleteire reagálunk,
játszunk, kirándulunk, sétálunk,
mesélünk: hatékony nevelést
érhetünk el. Annak ellenére,
hogy a világ megváltozott,
vagy pont azért, mert megváltozott, mutassunk irányt gyermekeinknek példaadó mintával.
Elérhető, jelen lévő szülőkre,
nagyszülőkre, testvérekre van
szükségük. Minél többet tudunk az őseinkről, családunkról, annál biztosabban állunk a
világban, egészséges önbizalomra teszünk szert, átvesszük
a biztonságot nyújtó szokásokat, kultúrát, hagyományokat. E fontos családi nevelést

vagyunk hivatottak kiegészíteni
az óvodai élet során.
Ugyanazt a kérdést teszik
fel nekem pályám során: Miért
az óvoda? Miért ezt választottam?
Házat szilárd alapra érdemes építeni. Láthatatlan, mégis
a biztonság feltétele. A fa gyökere létének forrása. Láthatatlan, mégis pótolhatatlan. Az iskolai helytállás alapja a személyhez igazodó óvodai nevelés. Háttérképességek, szokásrend, testi, lelki, érzelmi fejlettség nélkül nincs mire támaszkodnia az iskolai oktatásnak.
Hiszem, hogy a 3-7 éves
korszak az egyik legmeghatározóbb időtartam életünkben.
Nekünk, óvodapedagógusoknak, szakembereknek jutott az
az óriási megtiszteltetés és felelősség, hogy minél gazdagabban,
kiegyensúlyozottabban, boldogan éljék meg a
gyermekkort neveltjeink.
Szakmai
közösségemmel
boldog, kiegyensúlyozott, hagyománytisztelő és családszerető gyermekek nevelésére törekszünk.
Pedagógiai lehetőségemhez
köszönöm a bizalmat és a nyitottságot intézményünk iránt!
Toplak Mónika
mb. intézményvezető

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
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Városnapi ünnepség Pacsán
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Városnézés extrákkal…
Lapzártánk időpontjában tartották Pacsa városnapi ünnepségét a művelődési ház konferenciatermében. A meghívott vendégeket Kelemen Tamás polgármester tájékoztatta (képeinken) a
Zala megye központjában fekvő kisváros fejlődéséről, terveiről. (Az ünnepségről következő
számunkban részletes tudósításban számolunk be.)

Megszületett a kormányzati döntés

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője köszönti a
felsőrajkiakat.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

A vírusjárvány miatti kényszerszünet után idén ismét sor
kerülhetett falunapi rendezvényre Felsőrajkon. Itt is szó
esett azokról a Magyar Falu
Program keretében beadott
sikeres pályázatokról, amiknek köszönhetően új falubuszt szerezhettek be és forráshoz jutottak az óvoda felújítására.
A jövőbeli fejlesztésekre is
megszületett a kormányzati
döntés a térség csatorna és
szennyvíztisztítás felújításáról
és építéséről.

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

Ádám már régóta tervezte, hogy egyszer elmegy a
világ másik felére. Ezért egy
útitervet állított össze.
Az első 11 órás repülőút
után feleségével megérkeztek egy hatalmas ázsiai városba. Csak 14 óra múlva indulhattak volna tovább. Ezért
Ádám még indulás előtt a
neten foglalt hotelszobát. A
neten ki volt hangsúlyozva,
hogy a reptértől 10 percre van.
Ádám ennek kifejezetten örült.
Így marad idejük megnézni
a várost. A reptéren beülnek
egy taxiba. Ádám mondja a hotel címét, a taxis döbbenten
néz rá, majd elindul. Először
halk kuncogást lehetett hallani,
majd harsány nevetésben tört
ki a taxisofőr. Már egy órája
ülnek a taxiban, amikor felesége megkérdezi:
– Nem kellett volna már
odaérnünk?
A taxis még mindig nevet.
Ekkor már Ádám is kezdi úgy érezni, hogy az nem
helyi népszokás, ha a taxis még
mindig fuldokol a nevetéstől. Itt valami nem stimmel.
A telefonján matatva jön
a felismerés: a városnak 2
reptere van! A hotel, a város
másik felén lévő reptértől van
10 percre! Míg attól a reptértől, amire leszálltak 4 órára.
Megérkezés után a taxis
mosolyogva nyújtotta át a névjegyét. Másnap szívesen visszaviszi őket a 4 órára lévő reptérre.
Ádám bosszúságát látva
felesége fáradtan, de mosolyogva vigasztalja:
– Legalább a városnézés
megvolt…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Mesterművet alkotunk” kurzus Pacsán
Augusztusban két alkalommal
vehettek részt ismét a gyerekek
az orosz művészek által tartott
foglalkozásokon, melynek a művelődési ház adott otthont. A kurzust Tobreluts Olga és Annina
Irina vezetik. A kurzus folyamán a hallgatók elmerülnek a művészettörténet rejtelmeiben, azaz
minden óra egy-egy szakasz a
festészet fejlődésének történetében. Ezeken az órákon a tanulók megismerkednek az őskor,
az ókor és középkor művészetével, a reneszánsszal, utána pedig megpróbálják létrehozni saját alkotásaikat az adott kor stí-

lusának megfelelően. Ezáltal nem
csak művészettörténeti ismereteik fejlődnek, hanem különböző
képzőművészeti technikákat is
megtanulnak, a grafikától az olajjal való festészetig. Ez az indító
kurzus egy évet ölel át és egyfajta bevezetés a művészet történetébe. A következő év majd a festészet alapjaival ismerteti meg
a hallgatókat, beleértve a szabadban alkotás élményét, a természetben történő tájfestést. A hallgatók, akik addigra már sokféle
technikával találkoztak, a nekik
leginkább tetszőt kiválasztva alkothatnak.

ar

ng

Hu
um

ik

• 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

A művészek bemutatkozása:
Tobreluts Olga
Orosz képzőművész, kurátor.
Az Orosz Művészeti Akadémia
tiszteletbeli tagja. A Szentpétervári Új Akadémia professzora,
a médiaművészet (Media art)
egyik úttörője. 1970-ben született. 1988-ban a Szentpétervári
Építészeti Főiskolán építészmérnökként végzett. 1991-1993 között
a berlini ART+COM Főiskolán
tanult. Festészettel, szobrászattal
és médiaművészettel foglalkozik.
Tanít. Több, mint 200 tárlata
volt világszerte különböző kortárs művészeti múzeumokban.
Pacsán és Szentpéterváron él,
új műveit Pacsán készíti. Festészetében a természetes fényt és
formát egyesítve absztrakt és
figuratív alkotásokat hoz létre.
Annina Irina
Orosz képzőművész, kurátor.
1976-ban született. 1999-ben a
Szentpétervári Képző-és Iparművészeti Egyetem hatéves képzését elvégezve kerámia- és üvegművészként szerzett diplomát.
Festészettel, grafikával, szobrászattal és porcelánnal foglalkozik. Tanít. 2002 óta rendszeres
résztvevője oroszországi és nemzetközi kiállításoknak. Szentpéter-

váron számos művészeti projekt
kurátora. 1999-től a Képzőművészek Nemzetközi Egyesületének, 2008-tól a Szentpétervári
Képzőművészek Szövetségének
tagja. Munkái magángyűjtők gyűjteményeiben találhatók meg
Oroszországban, Európa különböző országaiban és az USAban. Pacsán és Szentpéterváron
él. Alkotásaiban ötvözi a különböző festészeti technikákat, inspirációt a természeti környezetből merít (planair). A természet
rezdüléseit képes a festményein
keresztül közvetíteni. Legutóbbi alkotásainak mindegyike Pacsán készült, ahol a magyar táj
szépsége adja számára az alkotói ihletet.
Várhatóan szeptember közepétől folytatni fogják a kurzusokat, ahol az oktatókhoz Drozd
Irina is csatlakozni fog, aki mesterkurzusain elmeséli saját történetét és megismerteti a tanulókat a formázható, plasztik anyaggal, megtanítja a gyurmázás, tapasztás technikáját és azt is, hogyan készül egy modern plasztikai alkotás.
Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető –
Művelődési Ház Pacsa
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Valóban csupa csoda…
Zalaapátiban szeptember 3án, pénteken délelőtt ünnepélyes
keretek között átadták a kormányzati támogatással megújult Csupa Csoda Óvodát és Mini Bölcsödét, ami nevéhez méltóan valóban csodálatos létesítmény.
Vincze Tibor, a falu polgármestere kiemelte, hogy Zalaapáti nem
kis számú beruházásai között ez
az, ami különösen a szívéhez
nőtt, hiszen a szomszédban álló
iskolával együtt a jövő nemzedékét neveli, oktatja.
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos elmondta, hogy a dinamikusan fejlődő Zalaapáti nagy
gondot fordít nevelési, oktatási
intézményeinek fejlesztésére, korszerűsítésére. Ez összecseng a
kormány családokat, gyermekeket nevelő szülők soha nem
látott mértékű támogatásával.
A kormány képviseletében
jelenlévő Ekler Gergely stratégiá-

ért és koordinációért felelős
államtitkár személyes vallomással kezdte beszédét. Mint mondta,
zalaegerszegiként, zalaiként különösen megható és megtisztelő
szülőmegyéjében meghívottként
részt venni ilyen ünnepségen. Az
államtitkár részletesen beszélt a
2010 óta eltelt időszak alatt
történt, a családokat, gyermekeket, szülőket segítő kormányzati döntésekről, intézkedésekről,
aminek tovább bővül majd a
köre. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter üdvözletét átadva egy
érdekes észrevétellel köszönte
meg a hallgatóság figyelmét.
Mint mondta, a Magyar Parlament épületének főkapuja fölött
középen Zala megye címere látható. Számára is ez a vidék marad mindig a szűkebb hazája,
szívének központja, még akkor
is, ha sors máshová szólította.
z.t.

A szalagátvágás pillanata. Balról Pozsegovits Borbála óvodavezető, Ekler Gergely, Manninger Jenő és Vincze Tibor.

Szentháromság szobor felújítása
2021. augusztus 22-én került megáldásra a régi iskola udvarán álló Szentháromság szobor. Vági Józsefné Szentpéterúrról írt könyvéből tudhatjuk
meg, hogy ezt a szoborcsoportot 1903-ban állították. Sajnos az
elmúlt évek alatt nagyon rossz
állapotba került, szinte az utolsó pillanatban lett felújítva. Egy
szobor hiányzott róla, és mivel
senkinek nem volt az eredeti
állapotáról fényképe, s
nem emlékezett senki,
hogy mi lehetett a hiányzó alak, így az most
egy angyal lett.
Rövid Zoltán kőfaragó nagyon szép és
precíz munkát végzett,
hiszen a kereszt több
része is hiányos volt,
azokat is pótolni kellett.
Lakatos István polgármester és Zobbné
Szummer Mónika közművelődési szakember,
aki egyben a közalapítvány elnöke is, megköszönte az adományozóknak a felajánlásokat. Külön köszöntötték az elszármazotta-

kat is, akik szintén hozzájárultak a felújítás költségeihez.
A remekmű teljes egészében
közadakozásból valósult meg.
A köszöntők után Farkas
László plébános áldott meg a
szobrot. A felújított emlékműről készült képeslapok is kiosztásra kerültek.
Az adományozókat a közösségi házban a közalapítvány
ebéddel vendégelte meg.

Fotók: Zalatáj
Az ünnepségen színes műsort adtak a kisgyermekek.

2021. szeptember
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Elkezdték a kézisek
Nyári táborral kezdték az új
szezont a pacsai kézilabdások.
Az elmúlt másfél év kihívásain
túljutva, újult lelkesedéssel vágtak
bele az edzésekbe a sportos fiatalok a Pacsai Haladás SE kézilabda szakosztályában.
Augusztus hónapban már második alkalommal valósítottak
meg szezonindító tábort az utánpótlás korú játékosaik számára:
fiúk és lányok vegyesen, egy nagyon mozgalmas és eseménydús hetet zártak Fodor Kinga
edző vezérletével. A csapat bázisa
az egyesület sportpályája volt,
ahol a délelőtti futóedzésekhez
adottak voltak a tökéletes körülmények. A délelőtti edzések után
a táborozók körbebiciklizték a
környéket, és birtokukba vették
a pacsai strandot. A hetet szalonnasütéssel zárták.
Az edzések, közös programok
összekovácsolták a társaságot, így
újult erővel kezdhetnek neki az
induló bajnokságoknak.
A 2021/2022 szezonra igyekszenek az előző évekhez hasonlóan széles körben sportolási lehetőséget biztosítani: a felnőtt
csapat versenyeztetése mellett
ugyanúgy sok energiát fordítanak az utánpótlás-nevelésre. Ez
részben abban nyilvánul meg,

hogy a jelentős fiatalításon esett
át a felnőtt csapat összesen kilenc,18 év alatti játékossal vág
neki a Zala megyei női bajnokság mérkőzéseinek, és mellettük az U15 lánycsapatuk a korosztályos, regionális bajnokságban szerepel.
A csapatok versenyeztetése
sok előkészítést és koordinációt
igényel, hiszen a csapatok Zala
megyén kívül veszprémi, vasi,
somogyi csapatokhoz is látogatnak mérkőzésekre.
Mellettük, az előző évhez hasonlóan az alábbi korcsoportokban biztosítanak sportolási
lehetőséget a gyerekek számára:
• fiú U15 korosztály – felső tagozatosok
• fiú / lány U11 korosztály –
alsó tagozatosok
• szivacskézilabda a legkisebbeknek – ovisok
Remélik, hogy a körülmények
és a szabályozás lehetővé teszi,
hogy az őszi hónapokban újra
minden korosztályban birtokba
vehessék a kézilabda pályát.
Az edzésekhez csatlakozni
kívánók Fodor Kinga technikai
vezetőnél (+36 20 774 7241) és
Kelemen Anita szakosztályvezetőnél (+36 20 851 2070) jelentkezhetnek.

Fejlesztések Egeraracsán
önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása című pályázata is sikeres volt, amit igyekeznek mielőbb megvalósítani.
A Magyar Falu Program keretében különösen vonzó orvosi

Az orvosi szolgálati lakást mutatja Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője.

Egeraracsa Magyar Falu
Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása keretében benyújtott pályázata sikeres elbírlásában részesült és augusztus hónapban

meg is történ a Kossuth és Petőfi utca teljes hosszának felújítása.
Magyar Falu Program keretében a óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése és az

szolgálati lakások épülhetnek.
Egeraracsán elkészült a ház, amibe sokan szívesen beköltöznének. Ezzel a beruházással megoldódhat a falu és környéke orvosi ellátása.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény, törölték is a cikket
A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai Józsefbe, Zalaszengrót DK-s polgármesterébe. Az írást azóta elérhetetlenné tették, de mi elmeséljük Önöknek a lényeget.
„Második otthonom Zalaszentgrót, szüleim szülővárosa.
12 km-re lakunk. Ellenzéki város, kiváló polgármesterrel, akitől ez az ügy teljesen független.
FRISSÍTÉS: A polgármester úr
ELREJTETTE a hozzászólásomat a posztja alatt. Azt, amiben
megvédtem magam a rágalmaktól. Innentől kezdve valóban nem
tudom mit gondoljak! Számos
alkalommal adtam ott koncertet, utoljára 3 éve.” – írta közösségi oldalán Bálint Natália, aki
sarkos és időnként elég fésületlen ellenzéki véleményeiről vált
ismertté a net mély bugyraiban.
Röviden a sztori, amit el kellett rejteni: az operaénekesnőt
felkérték, hogy szerepeljen egy
városi rendezvényen Zalaszentgróton, majd lemondták a sze-

replését, arra hivatkozva, hogy
„tárgytalan” a rendezvény. Az ünnepséget azonba később mégis
megtartották, persze nélküle. Bálint Natália ezt tette szóvá a helyi polgármester, Baracskai József (DK) oldalán, de véleményét bejegyzése szerint elrejtették.
Innen válik igazán duplacsavarossá a sztori. Mivel Bálint
egyfajta ellenzéki influenszer, a
Nyugati Fény nevű DK-közeli
portál gondolkodás nélkül átvette a bejegyzését, a következő címmel: „Sunyi indokkal lemondták
az ellenzéki művész zalai koncertjét, majd hazugságokkal járatták le”. Igen, a DK-s házimédia
páros lábbal szállt bele egy DKs polgármesterbe, sőt, a kiajánlóban hozzátették „A polgármester
elrejtette a művészt tisztázó
kommentet a közösségi oldalon”.
A Gyurcsány-közeli cenzúra
persze nemsokára a Nyugati
Fényen is működésbe lépett, a
cikket elérhetetlenné tették. Ettől függetlenül Bálint Natália

Gránit, márvány síremlékek

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

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

www.boorkofarago.hu

Fotó: Facebook
Baracskai József (balról) önkormányzati választások kampányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.

bejegyzése a közösségi médiában továbbra is olvasható, miként kommentekben a DK-hívők kapcsolódó Fidesz-gyalázása is, ami most ugye részükről egyfajta méretes öntökönrúgás lett.
Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg
fel kell mentenünk a Nyugati
Fényt, bármilyen furcsa is legyen ez. A drót.info helyi forrásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban nem DKs színekben szokott tündökölni,
hiszen Zalában, így Zalaszentgróton is évtizedek óta markáns
többségben vannak a fideszesek. Azaz, nem érdeke azt mutatni, hogy ő Gyurcsány embere, aki adott esetben megbízza
pártársa, Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját, mivel mindezek
tudatában nyilván kevesebben
szavaznának rá.
Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat

színeiben, magát civilnek maszkírozva szokott indulni a választáson, hogy aztán megválasztva már nyugodtan hívhassa a
városba Gyurcsányt, Niedermüllert vagy éppen Dobrev Klárát,
illetve tűnhessen fel Zalaszentgrót neve DK-s rendezvényeken Gyurcsány mögött. A „Szentgrót Most” egy örökkévaló jelenidejűség (egyben simán lehet
a városkában megállt idő szimbóluma is), és alkalmas rá, hogy
bármikor előszedjék, aztán választás után bedobják egy időre
a sarokba.
Az álcázás most mindenesetre olyannyira jól sikerült, hogy
még a sajátjaikat is sikerült megzavarniuk. A történetből ugyanakkor az is látszik, hogy a balos
tábornak Zalában ugyan nincs
sok híve, de legalább ők is egymással küzdenek.
Már persze addig, amíg nem
tiltják le egymást! (Forrás:
drót.info)

A zalaegerszegi Göcsej Nyomda Kft.
nyomdai tapasztalattal rendelkező kötészeti
munkatársat keres.
Versenyképes bérezéssel, bejárási költség
megtérítéssel.
Érdeklődni e-mailben, illetve telefonon a következő
elérhetőségeken: info@gocsejnyomda.hu,
+36 30 334 5673.

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

