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A vidéki emberek ereje
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (1.)
Dobogós helyen áll országos viszonylatban Zala megye
2-es számú választókerülete a
területéhez tartozó települések
számát tekintve. Nem csoda,
hogy az első három helyet az
aprófalvas megyék foglalják el.
Baranya 4-es számú választókerületében (Szigetvár a székhely) 174, Vas megye 3-as számú körzetében (Körmend) 127,
míg Zala 2-es számú kerületében (Keszthely) 100 település
található, s ezzel a harmadik
helyet foglalja el.
Ebben a körzetben újoncot
avat a Fidesz-KDNP pártszövetség. Jelöltje azonban nem tapasztalatlan politikus, hiszen a választókerület legnagyobb településének, a történelmi múltját tekintve igencsak gazdag Keszthely polgármestere, Nagy Bálint.
A Balaton-parti városban született, Zalaegerszegen járt főiskolára. A közéletnek 2009-től aktív szereplője. A most visszavonuló Manninger Jenő országgyűlési képviselő mellett szerzett tapasztalatot a megyei közgyűlésben, 2014-ben alpolgármestere
lett a Festetics-család által felvirágoztatott városnak, 2019-ben
pedig a Balaton-part kulturális
fővárosának is tartott település
első emberének választották.

– Az önkormányzati választás sem volt jelentéktelen erőpróba, a mostani megmérettetés azonban még annál is keményebb lesz. Gondolt erre,
amikor felkérték a feladatra?
– Felelősségteljes kihívás a
két évtizedet a Parlamentben
töltő Manninger Jenő után bizalmat kérni a térség választópolgáraitól. Sokat köszönhetek
neki, hiszen kapcsolatrendszerével sokat segített és segít
ebben az időszakban is. Nem
felelőtlen ígéretekkel, nem hangzatos szavakkal kerestem, keresem fel a körzet településeit,
hanem őszinte érdeklődéssel,
egyenrangú partneri kapcsolat
kialakításának szándékával.
– Nem egyszerű feladat ez,
hiszen 100 (!) település tartozik
a körzethez. Keszthelyen kívül
néhány kisváros (Hévíz, Zalakaros, Zalaszentgrót, Pacsa) része a választókerületnek, de a
döntő többség falu. Az ellenzék
által lenézett falu…
– A kistelepüléseken élő
emberek – Márki-Zay Péter véleményével ellentétben – reálisabban látják a dolgokat, mint a
nagyvárosi flaszteren, a valóságtól egyre inkább elszakadó
– a többségében egyébként jó
szándékú, de megtévesztett –

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

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

emberek. Nehezebben lehet
őket becsapni, befolyásolni, hiszen közelebb állnak a természetes környezethez, ami segíti
őket a valóságos helyzet felismerésében. Ennek köszönhetően nyíltan, őszintén fogalmazzák meg véleményüket a
világ dolgairól. Márki-Zay Péter – illetve a stábja – ezt jól
érzi, ezért is támadják a vidéket. Mert akárcsak 2018-ban,
úgy 2022-ben is az általuk
lenézett vidék eldöntheti a választás kimenetelét.
– S a népszavazásét? Mert
április 3-án egy ilyen feladat is
vár a választópolgárokra…
– Azét méginkább!
– Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, hogy a vidék
olyan értéke Magyarországnak,
amit meg kell becsülni. Sőt,
erősíteni!
– Magyarország lakosságának körülbelül négyötöde vidéken él. A szocliberális kormányzat idején a vidék nem
számított. Ezt a véleményt tükrözik az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltjének naponta elhangzó sértegetései is. Ez a
sors várna ránk április harmadika után is, ha ellenzéki győzelem születne.

– A vidékfejlesztés eredményei önmagukért beszélnek (a
részletes felsorolásra természetesen visszatérünk – a szerk.).
Elegendő, ha végigsétálunk
bármely faluban.
– Érdekes az emberek reakciója. Ha folyamatos a fejlődés,
gombamód szaporodnak a beruházások, emelkedik az életszínvonal, jelentős mértékben
nő a családtámogatás (folytathatnám még), az természetesnek tűnik. Aztán vannak, akik
mégis a szocliberális oldalra
szavaznak (van erre példa
2002-ből és 2006-ból – a szerk.).
Amikor aztán az őszödi „vallomás” elhangzik, magukhoz
térnek az emberek.
– Jöhet egy újabb megtévesztés?
– Óriási a különbség egy
olyan választási vereség esetén,
amikor a kormányzópárt minden mutatóban jobban teljesített, mint a kormányzási pozícióba jutó ellenzék korábban.
Amely akkor egyértelműen bebizonyította, hogy alkalmatlan
a kormányzásra, s csődközelbe
vezette az országot. Most ismét
erre készülnek.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)
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Akormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket
A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.
Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés során csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.
Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányablakában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számítógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügyintézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az ebejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.
(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélkapus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellemzően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)
Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típusú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.
Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mindannyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.
A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-külön kellett olyan ügyeket elintézni, mint
– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,
– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,
– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) változásának bejelentése,

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

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

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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A háború miatt menekülők Pacsán
2022. február 24-én Oroszország hadműveletet indított
Ukrajna ellen. A fegyveres
konfliktus az első napok után
csaknem Ukrajna egész területére kiterjedt. Az ország nyugati részén, Kárpátalján jelentős létszámú magyar kisebbség
él, a legutóbbi felmérések alapján 131.000 fő.
Lapzártánkig több, mint egymillióan hagyták el az országot.
Legnagyobb számban Lengyelországba távoztak, több, mint
100 ezren pedig Magyarországot választották menedékül. Érkeztek vonattal, gépkocsival,
gyalog, néhány útibőrönddel,
ingatlanjaikat hátrahagyva, elsősorban nők és gyermekek. Az
ukrán besorozási szabályok
alapján február 26-tól a hadköteles férfiak, 18-60 év köztiek nem hagyhatták el az országot.
Február 25-én érkeztek először Pacsára Ukrajnából menekültek (10 fő), majd március
elsején további 7 személy érkezett. Többségük kiskorú gyer-

mek, köztük több csecsemő is,
mindannyian magyar anyanyelvűek.
Polgármesterként február
25-én szereztem tudomást arról, hogy segítségre szoruló
embertársaink érkeztek hozzánk, azonnal egyeztetéseket
kezdtem a lehetséges támogatási formákról. A felhívásokra és kezdeményezésekre nagyszabású összefogást tapasztalhattunk Pacsán, sorra érkeztek
a felajánlások, támogatások.
Nagy mennyiségű tartós élelmiszert, tisztítószert, fertőtlenítőszereket, ágyneműt ajánlottak
fel az adakozók, nem csak Pacsáról, hanem a környező és a
megye távolabbi településeiről is.
Köszönjük szépen a felajánlásokat mindenkinek!
Támogatást érkezett Zalaigrice és Felsőrajk önkormányzatainak szervezésében is. Szakmai segítséget kaptunk Póka
Márta védőnőtől, a Szociális,
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa Intézménytől.

Tuskómarás a főtéren
2021 októberében már tájékoztattuk a lakosságot, hogy
Pacsán, a Szent István tér keleti oldalán a fás szárú növényzet
átalakítása kezdődik el a tél folyamán. A beteg, elszáradt tuják és csonkolt hársfák kivágása megtörtént, majd elültetésre
került 25 darab gömbkőris, ami
magyar nemesítésű díszfa.
A telepítésre került fa típusának kiválasztásakor figyelembe vettük a várostűrő képességet, a változó éghajlati
körülmények következtében a
szárazságtűrő képességet. Ennél a kőristípusnál a kifejlett
egyedek mérete is elfér a légvezetékek alatt, ami szintén
fontos szempont. Február végén a munkálatok utolsó fázisaként a tuskómarást végezték el a szakemberek, amely a

Szabó Dávid vállalkozó tuskómarás közben.

tuskókiszedésnél gyorsabb és
tisztább megoldás és nem jelent
veszélyt a földben lévő közművekre sem.
Kelemen Tamás
polgármester

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Külön köszönöm az önkormányzat dolgozóinak a munkáját!
Amikor ezeket a sorokat
írom, sajnos nincs szünet a
harcokban, becslések szerint 45 millió ember elhagyja emiatt
Ukrajnát. További menekültek
várhatók országunkba, valószínűleg Pacsára is.
További összefogásra lesz
szükségünk!
Kelemen Tamás,
polgármester

Születésnapi köszöntés Pacsán
Februárban folytatódott az
idősek köszöntése kezdeményezés Pacsán, melynek keretében az igazán tiszteletreméltó
kort megélt, 90 éves Szalai
Sándornét köszöntötték (képünkön).
A szépkorút otthonában kereste fel Kelemen Tamás polgármester és dr. Benedek Karolina jegyző, és átadták a miniszterelnök, Orbán Viktor emléklapját valamint Pacsa Város
Önkormányzatának emléklapját
és ajándékát.
Az ünnepelt helyben született, Lugosi Erzsébet néven egy
6 gyermekes családban, és
születésétől fogva Pacsán él.
1954-ben ment férjhez, 3 gyermeke, 6 unokája, s már 2 dédunokája született, sőt, várja a
harmadik dédunokájának érkezését is.
Fiával és annak családjával
él pacsai házukban, de rend-

szeresen látogatják a többi családtagok is. Jó humorú, kedveli
a társaságot, és a nagycsalád is
szívesen gyűlik össze, azt vallják, hogy az együtt töltött idő a
legértékesebb ajándék, amit
egymásnak adhatnak.
Erzsi néni aktív idejében a
termelőszövetkezetben, iskolai
menzán, s a pacsai pékségben
is dolgozott. Másodállásban,
háztáji gazdálkodásban folyamatosan állattartást és földművelést végzett, törékeny termete ellenére egészen 86 éves
koráig.
Jó egészségnek örvend, napi szinten sétálgat a szabadban.
Egyéni sajátosságként a haja
nem őszült meg a 90 éves kora
ellenére sem!
Jó egészséget kívánunk neki még sokáig és ezúton is
szeretettel gratulálunk Pacsa
egész lakossága nevében!
Dr. Benedek Karolina
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F E L H Í V Á S !!!
Van Önnek, Családjának kedvenc süteménye?
Süsse meg és ossza meg velünk a receptet és a
történetét!
Legyen az Öné a Pacsa és Környéke következő
számaiban a
„Havi Pacsai SütiRecept”!
Mit kell tennie?
Jelezze részvételi szándékát
2022. április 30 - ig
a rendezveny.pacsa@gmail.com email címen vagy a
30-3512208 telefonszámon Varga – Kulcsár Barbaránál.

A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag-vásárlását a kormányzat 2011. óta
támogatja. A program az ötezernél kevesebb lakosú településeken élők tüzelőanyag-felhasználásához járul hozzá. A költségvetési támogatást a Belügyminisztérium az érintett önkormányzatoknak folyósítja. A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.
Szentpéterúr községben minden évben éltek a lehetőséggel
és a Belügyminisztérium szociális
tüzelőanyag-pályázatán sikerrel
vettek részt. A pályázatokon elnyert támogatásból minden évben tudták segíteni a községben
lakókat. Ennek köszönhetően a
tavalyi évben a pályázaton nyert

Higgye el, a szeretettel készített házi sütiknél nincs
szebb,
nem cukrászdai díszítést kérünk, és ez nem tényleg
nem verseny!
Egyáltalán nem az számít, milyen szépen tudja
szeletelni, hanem hogy szívből, szeretettel készíti a
Családnak!
Ossza meg velünk, és mi közzétesszük az újságban
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www.titzala.hu

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

Talán már a dédi is ezt sütötte, és öröklődik a recept a
családban?
Vagy kóstolta valakinél és azóta már többször
elkészítette?
Vagy ismert süti, amihez Ön használ valamilyen
különleges hozzávalót?
Vagy egyszerűen csak ahogy megsül már szinte el is
fogy, annyira szereti a Család?

Hu

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

támogatás összegéből, valamint
saját költségvetésük terhére vásárolt tűzifából valamivel több, mint
300 m3 tűzifa került kiosztásra
az év elején és november-december hónapokban a településen élő
rászorulók és jogosultak részére.
Ebben az évben február végén
32 m3 fa került kiszállításra, elsősorban nagycsaládosok részére, de kaptak 3 gyermeket nevelő családok is, valamint mozgáskorlátozott lakók, háztartásonként 1-1 m3-t. A kiosztott tüzelőanyagot az önkormányzat saját
költségvetése, szociális kerete
terhére vásárolta.
Amennyiben lehetőség lesz
rá, az idei évben is szeretnének
pályázni a szociális tüzelőanyag
program keretében, mivel ez nagy
segítséget jelent a községben élő
rászorulóknak.

Új sorozatunk keretében szeretnénk minden
hónapban bemutatni egy – egy házi készítésű
süteményt a Pacsa és Környéke aktuális
lapszámában.
Ez nem verseny, a jelentkezés sorrendejében havonta
1-1 süti kerül be az újságba, a sorozat egész évben
tart, így Barbara a következő hónapok
valamelyikébena jelentkezővel előre egyeztetett
időpontban elmegy és lefotózza (csak a sütit, vagy a
készítőjét is, ezt a pályázó dönti el, de internetről
letöltött kép nem lehet!), elkéri a receptet
és néhány mondatban el kell mondani neki, miért ez a
Család kedvence.

• 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
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A pacsai csendőrsortűz 1932-ben
90 évvel ezelőtt, 1932. február 18-án történt a „pacsai véres vásárként” elhíresült tragikus esemény, amelynek során
két ember életét vesztette és
többen megsérültek. Az eset
hátterében a Magyarországot is
egyre súlyosabban érintő gazdasági világválság állt. A magyar vidéket különösen az agrárválság érintette, hiszen az
agrárolló kinyílása következtében a mezőgazdasági bevételek
visszaestek, és az ezen a területen dolgozók munkabére is
folyamatosan csökkent. Ez különösen a földmunkások és a
napszámosok életét nehezítette,
mivel jövedelmük előző évi
értékének akár 50-60%-át is elveszthették. Az adófizetési kényszer folyamatos maradt, így
egyre gyakoribbá váltak a közteherfizetés elmaradása miatti
végrehajtások. A helyzet komolyságát jelzi, hogy 1932-ben még
a Zala vármegyei közgyűlés is
egy felirattal fordult Horthy
Miklós kormányzóhoz, melyben kérték a válság mielőbbi
orvoslását, különös tekintettel a
gazdálkodó réteg – mint jelentős államfenntartó tényező –
súlyos helyzetére. A bajokat
tetézte, hogy 1931 rossz termésű év volt, továbbá Pacsán
és környékén jégverés is pusztított.
Az előző év nehézségeinek
következtében a pacsai lakosok
fizetőképessége tovább romlott,
ezért a megyei pénzügyigazgatóság végrehajtást rendelt el
1932. január 4. 5. és 6. napjaira, de az állatok lefoglalása és
értékesítése a növekvő elégedetlenség miatt elmaradt. A következő kijelölt időpont 1932.
február 18-a lett, ekkor volt a
naptárban bejegyzett országos
vásár napja is. A korabeli sajtóból tudhatjuk, hogy milyen
jelentős volt ez a piac, a felhajtott állatok száma ezen a napon
2000 körül lehetett. Nagykanizsáról is több állatkereskedő és
textiles érkezett, Szombathelyről, Budapestről, sőt még Olaszországból is jöttek árusok.
Egyes híradások szerint hatalmas, több ezer fős tömeg gyűlt
össze. A vásár biztonságát 7
csendőr felügyelte, mivel előtte
éjjel kisebb rendbontások zavarták meg a környék nyugalmát. Az előző este és nap történéseiről a csendőrsortűz utáni
kihallgatási jegyzőkönyvekből
kaphatunk részletes leírást.

Február 17-én este Pacsatüttösre érkezett Rátkai József
nagykanizsai adótiszt, azzal a
feladattal, hogy lefoglalja az
adóhátralékosok állatait. A végrehajtás alá vont jószágokat
behajtották Pacsára, és Kohn
Sándor istállójában helyezték el
őket, aki még aznap este azzal
a kéréssel fordult Török Gyula
pacsai jegyzőhöz, hogy ha lehet, máshol őrizzék az állatokat, mivel többen fenyegetően
viselkednek vele szemben. Török ezután igyekezett csitítani
az érintetteket, és ígéretet tett
arra, hogy amint lehet, újabb
halasztást kér Gyömörey György
főispántól. (Gyömörey később
a Pénzügyminisztériumhoz továbbította a kérést.) Az éjszaka
folyamán ismeretlen tettesek
feltörték Kohn Sándor istállójának ajtaját és elhajtották az
állatokat. Ezen eseményekkel
párhuzamosan
Zalaszentmihályra szintén megérkezett a
végrehajtó, Fiala Jenő zalaegerszegi adótiszt. A fogadtatásáról
ellentmondásos hírek jelentek
meg, egyesek szerint Zalaszentmihályon végig nyugodt
maradt a hangulat, mások szerint már ott is fenyegették a
végrehajtókat, szóban szidták a
csendőröket és a hajcsárokat is.
Végül három, 40 holdon felüli
adózónak 7 állatát hajtották fel
a pacsai vásárra. Közben megérkezett a Pénzügyminisztérium válasza, amelyben engedélyt adott az elemi kárt szenvedett személyek elleni végrehajtás felfüggesztésére. (A döntés csak Pacsa községre vonatkozott, a járás többi települését
– például Zalaszentmihályt –
nem érintette.)
Amikor a zalaegerszegi adótiszt Zalaszentmihályról Pacsára ért, a tömeg egyből fenyegetően lépett fel ellene. A fokozódó nyomás hatására kénytelen volt visszaszolgáltatni a
lefoglalt állatokat a tulajdonosainak. A hangulat ezután sem
vált nyugodttá, a hajcsárok távozni akartak, de a tömeg
agyonveréssel fenyegette őket.
A csendőrök – érzékelve a
helyzet súlyosságát – igyekeztek a végrehajtókat biztonságos
helyre menekíteni. A patak
partja felé indultak, de így sem
tudták elkerülni a konfontrálódást az elégedetlenkedőkkel,
mivel néhány helybeli tudta,
hogy erről a helyszínről az út
az iskola kertje felé visz, így

Fotó: Bojt-Tóth Orsolya
Az emléktábla napjainkban.

szembetalálkoztak egymással.
A hajcsárok ezt látva bemenekültek az iskolába, így a
csendőrök néztek szembe velük. A tömeg egyre elkeseredettebb hangot ütött meg, téglákkal és botokkal is dobálták a
csendőröket. Borsó Lajos csendőr szakaszparancsnok kardhüvelyén egy borosüveg is eltörött. Amikor fenyegető közelségbe kerültek a dühös emberek, megszólaltak a puskák. A
lövések következtében Kis József 25 éves pötrétei lakos és
Kámán József 18 éves pacsai
lakos életét vesztette. Kámán
József éppen nyakkendőt próbált, mikor eldördült a sortűz,
Kis József pedig egy sátornál
alkudozott. Továbbá két sérült
is volt: Szücs István zalaszentmihályi lakos életveszélyes tüdőlövést kapott, míg Gallik József 22 éves botfai lakos horzsolást szenvedett. Ezt követően a vásár azonnal félbeszakadt, az emberek elindultak hazafelé. Az eset körülményeinek felderítésére rögtön Pacsára vezényelték Szilágyi Károly
szombathelyi hadbíró őrnagyot,
Fejér Károly csendőr századost, valamint a szombathelyi
csendőri ügyészt. Aznap este
dr. Brand Sándor megyei főjegyző kihallgatta Pacsán a
főszolgabírót, a szolgabírót, a
jegyzőt, valamint a pacsai csendőr szakaszparancsnokot is.
A csendőrsortűznek gyorsan
híre ment, az országos és a
helyi sajtó is címlapon számolt
be róla példátlan részletességgel. A parlament is foglalkozott
az üggyel, Keresztes-Fischer
Ferenc belügyminiszter szerint
politikai bujtogatás történhetett,
de egyes ellenzéki képviselők a
parasztokat sújtó egyre nagyobb adóteherrel és gazdasági
krízissel magyarázták a történteket. A vizsgálatok befejezésével az ügy a bíróság előtt

2022. március (1.)
folytatódott. Végül tíz ember
került az igazságszolgáltatás
elé. A büntetőeljárás háromfokú bírósági szakasza során hozott törvényszéki, ítélőtáblai és
kúriai ítéletek a csendőrök vallomását fogadták el igaznak. A
Kúria végül csak egy embert
ítélt nyolc hónap fogházra, a
többieket felmentették. A legmagasabb bírói testület azt is
kimondta, hogy a bot nem számít fegyvernek, mivel megállapítása szerint ezen eszköz
azért volt az elkövetőknél,
hogy az állatokat hajtsák, nem
feltétlenül egy harci cselekmény kivitelezése miatt. Emellett igazat adott a védő azon
észrevételének is, hogy a fenyegető csoportosulás tagjai
pusztán kíváncsiságból vagy
vásárlás céljából érkeztek eredetileg, tehát nem szervezett
bujtogatás következtében.
A csendőrsortűz esetének
megítélése koronként, rendszerenként eltérő volt. A szocializmus osztályharcos esetként kezelte: az elnyomottak harca a
kizsákmányolók, az úri osztály
és erőszakszervezete ellen.
Minden évben megemlékeztek
az áldozatokról, sőt tiszteletükre egy emléktáblát is felavattak. A csendőrsortűz 40.
évfordulóján emlékülést is rendeztek, ahol a kor kiváló történészei tartottak előadást.
Összességében elmondható,
hogy a csendőrsortűzhöz vezető folyamat hátterében a parasztságnak a helyi természeti
csapás által is súlyosbított nehéz általános gazdasági helyzete állt. Ebből kifolyólag a
nagyobb földbirtokkal rendelkező gazdák sem tudták teljesíteni a közteherfizetési kötelezettségüket. Zavart okozott az
is, hogy nem volt teljesen egyértelmű, ki kapott felmentést az
adóvégrehajtás alól. Ezt a körülményt igazolja a kihallgatási
jegyzőkönyvekben szereplő, hivatalnokok által tett vallomások ellentmondásossága. Dr.
Schmidt István szolgabíró jelentése szerint a végrehajtási
felfüggesztést végül Zalaszentmihály község is megkapta, de
erről senki sem értesítette Fiala
Jenő adótisztet. A pacsai csendőrsortűz esete és körülményei
jól szemléltetik a korszak gazdasági-társadalmi és politikai
problémáit.
Bojt-Tóth Orsolya
MNL Zala Megyei Levéltára
(A cikk a Zalai Hírlap 2022
február 26-i számában jelent
meg.)
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Mozgásfejlesztés az óvoda-iskola átmenet megsegítésére
Az elmúlt években kutatást
végeztem a pacsai iskolában a
szülői és az iskolai nevelés
összhangjának témakörében. A
több területre kiterjedő vizsgálat egyik – szülői és pedagógus
oldalról is alátámasztott – következtetése, hogy olyan időket
élünk, ahol a gyermekek számára most még talán a korábbiaknál is fontosabbak a tanulást megalapozó tevékenységek,
különösen a mozgásfejlesztés
előtérbe helyezése az óvoda iskolaváltás időszakában.
Nagyon sok esetben hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy bizonyos készségek nebulóinknál megvannak.„Ó, milyen ügyes ez a gyermek, jobban kezeli a mobiltelefont, mint
én.”„Már számolni is úgy tud,
mint a nagyok!” Ezeket, és hasonló mondatokat biztosan sokszor hallottak, és valóban így is
van. Ez a képességük azonban
nem kialakult készségekre épülő tudás, hiszen kisgyermek
korban még nem is lehet az;
sokkal inkább nyitottságukból,

kíváncsiságukból, vizuális tapasztalataikból, kitűnően működő rövidtávú memóriájukból
eredő cselekvés. Jó okot ad viszont arra, hogy bizonyos fejlődési területek, alapkészségek
hiányáról elterelje a szülők figyelmét. Könnyen meggyőzzük
magunkat arról, nem feltétlenül
szükséges, hogy a kicsi beterítse a szobát mindenféle játékkal,
vagy szaladgáljon, ugrabugráljon a kanapén, esetleg az udvaron, hiszen jól leköti magát a
telefonnal, mesét nézve. Ami
szintén nem elítélendő, ám, sok
tanulmány igazolja, hogy többet árt, mint amennyi előnye
van. Az is az igazsághoz tartozik, hogy a gyermekek érdeklődése is sokkal inkább az
elektromos kütyük felé irányult, a mozgásos játékokhoz,
fizikai aktivitáshoz szükséges
motivációjuk jelentősen csökkent az utóbbi években. Így a
jelen kor gyermekei nem mozognak, kúsznak, másznak,
hemperegnek annyit, mint a 20
évvel korábban felnőtt nemze-

Mézeskalács-sütő szakkör

A Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően mézeskalács készítő szakkör indult
decemberben Pacsán. 5 fő részére biztosítottak kötényt,
nyújtódeszkát, sodrófát, formákat a szaggatáshoz, lisztet, mézeskalács fűszert, kakaóport,
színezőfestéket, valamint két
üveg mézet.
A 20 alkalmas foglalkozás
keretén belül a résztvevők a
tészta begyúrásával, sütésével,
illetve díszítésével foglalatoskodnak. Az elkészült alkotások
egy kiállítás keretében lesznek
majd megtekinthetőek várhatóan
március végén, április elején.
Nagyon jó lehetőségnek bizonyult a szakkör elindítása,

ugyanis lehetőség nyílt bekapcsolódni a helyi közösségi életbe. Együtt hangolódtunk az ünnepekre, most közösen várjuk a
tavaszt. Egyesült erővel dolgozik és ötletel a csapat, aminek
nagyon erős közösség összekovácsoló ereje van. Igazán jó
látni, hogy örömmel és kreatív
elképzelésekkel jönnek a tagok
a foglalkozásra. A mellékelt
képek adnak egy kis ízelítőt,
hogy milyen kreatív sütemények készültek.
A kiállítás pontos időpontjáról tájékoztatni fogunk minden kedves lakost és szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

dék. Ennek viszont gyakran súlyos ára van.
A gyermek fejlődésének folyamatában a mozgásfejlődés
az egyik olyan terület, amely
nagy hatást gyakorol a tanulási
képességek fejlődésére, ami a
személyiség kialakulását is befolyásolja. A mozgások végzése közben fejlődik az idegrendszer, gyarapodnak a gondolkodási képességek. Ha a gyermek
születésétől megfelelően fejlődik, a mozgás által kiváltott ingerek is pozitívan befolyásolják
a személyiségfejlődését. Abban
az esetben azonban, ha ezt a
folyamatot valami akadályozza,
viselkedési zavar, tanulási nehézség alakulhat ki. Ezzel a
ténnyel a szülő iskolás kor kezdetén elkerülhetetlenül szembesül, amikor a tanulók közötti
egyéni különbségek először tényleges mért formát öltenek.
A mozgásfejlődés során elmaradt területek tudatos fejlesztéssel 9 éves korig korrigálhatók.
Ezen tények ismeretében
kerestem a lehetőséget a megelőző folyamatokra. Így született meg az óvodában elkezdett
és iskolában folytatódó csecsemőkori nagymozgásokra épülő
mozgásfejlesztési program. Ennek elsődleges feladata a kisgyermekek mozgásában esetlegesen elmaradt területek felzárkóztatása lenne, a tanulási folyamatok zökkenőmentessége
céljából.
Az óvoda-iskola váltás egyébként is nagyon fontos fordulópont egy kisgyermek életében.
Kellő odafigyelés mellett is
komoly megpróbáltatást jelent,
amikor a nebulókból feladatokkal és felelősséggel terhelt tanuló lesz. Az iskolába lépés
körüli időszakot egy egész életre szóló alapozásnak tekinthetjük. Az óvodában induló mozgásfejlesztés segíthet az intézményváltás okozta nehézség
leküzdésében, hiszen a kicsik
az óvodában megismert mozgástevékenységekkel találkoz-

nak rögtön, az első iskolában
töltött napokban, és még egy fél
évig ezután is. Sikerélményhez
jutnak az ismert, begyakorolt
tevékenységekben, motivációjuk az iskola felé ezáltal nő.
Korábbi ismereteim, tapasztalataim felhasználásával, kollégáimmal együttműködve egy
olyan mozgásfejlesztő programot dolgoztunk ki, mely a régebben is alkalmazott mozgásfejlesztési eljárásokat a XXI.
század iskolájára átprogramozva elősegíti a tanulási képességek mozgásfejlesztésből kiinduló fejlesztését az óvodaiskola átmenet szakaszában.
A program kétéves munka
következtében megszületett. Elkezdődött az óvodai programszakasz tesztelése. Településünkön működő óvoda, valamint
az általános iskola sokéves közös múltra tekint vissza. A
program megvalósítási folyamata a két intézmény közötti,
továbbá az intézményeken belüli éveken át tartó együttműködésre támaszkodik. Olyan
szakmai fejlődést céloz, ami a
kisgyermekek hatékony fejlesztését tartja szem előtt.
Az óvodavezető segítségével ebben és a következő óvodai nevelési évben kipróbáljuk
a programot. A tevékenység a
nagycsoportosokat az iskolakezdés előtt végigvezeti a csecsemőkori nagymozgásokon,
kialakítja testtudatukat, fejleszti
finommozgásukat, koordinációs
mozgásukat. Ehhez kapcsolódóan a következő tanévben az
első osztályban elkezdődik az
iskolai programszakasz tesztelése.
A két évig tartó tapasztalatgyűjtés segít a program tökéletesítésében, és ezt követően
ölt majd végleges formát az
óvoda-iskola átmenet megsegítését és a tanulási képességek
kialakulását segítő mozgásfejlesztési program.
Zsigmond Istvánné
mesterpedagógus,
intézményvezető-helyettes
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Közelebb viszi Zalát a fővároshoz
Elkészült az M76-os autóút újabb szakasza

Lassan megvalósul az a kormányzati elképzelés, hogy minden megyei jogú város elérhető
legyen gyorsforgalmi úton, ennek
egy újabb lépéseként készült el
az M76-os autóút három kilométeres szakasza Balatonszentgyörgy térségében – közölte Palkovics László március 4-én, a
helyszínen.
Az innovációs és technológiai miniszter felidézte, hogy a
kormány 2016-ban 3600 milliárd forintos útépítési programot
indított, amelynek hármas célja
az volt, hogy mindenki 30 percen belül elérje valamelyik autópályát, a sztrádák vezessenek el
a határig, illetve minden megyei
jogú városnak legyen gyorsforgalmiút-csatlakozása. Ebből már
csak Kaposvár, Békéscsaba és
Zalaegerszeg bekötése van hátra
– jelezte.
Palkovics László kifejtette:
az M7-es autópályát Zalaegerszeggel összekötő M76-os a zalaegerszegi járműipari tesztpálya
részeként is működik majd,
ugyanis egy tíz kilométeres szakaszt tesztútként alakítanak majd
ki. Ez a rész alkalmanként teljesen lezárható, ahol nagysebességű járművizsgálatokat is végezhetnek. Hozzátette még, hogy a
Balatonszentgyörgynél most elkészült három kilométeres szakasz
rendkívül bonyolult a terepvi-

szonyok és az út-vasút-csatlakozások miatt. Hasonlóan műszaki kihívást jelent a folytatás –
már pályázatra meghirdetett –
építése, mert a Kis-Balaton mellett kell megépíteni, és a remények szerint akár két év alatt
el is készülhet.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese
kifejtette: a három kilométeres
új szakaszon hat felüljárót építettek, ami a Zala folyón és a
vasútvonalon is átvezet. Új nyomvonalakra került a 76-os és részben a 71-es főút és azok csatlakozása is, továbbá három kilométer kerékpárút is épült, valamint négy vidraátjáró, a természettel való kapcsolat biztosítása érdekében.
Móring József Attila, a somogyi 3-as választókerület országgyűlési képviselője (KDNP) az
átadáson azt mondta: az út a
megyét ugyan csak rövid szakaszon érinti, de nemcsak Zalát
viszi közelebb a fővároshoz, hanem a somogyiakat is Zalához
és ezen keresztül Ausztriához.
A kormány ugyanakkor a meglévő utak javításáról sem feledkezik meg, a Magyar Falu Program tesz lehetővé új, a zsáktelepüléseket megszüntető útfejlesztéseket is – tette hozzá.
Manninger Jenő, a keszthelyi választókerület országgyű-
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Szabó Dezső, a kivitelező képviselője, Nyul Zoltán, Manninger
Jenő, Palkovics László, Vigh László, Móring József Attila,
Nagy Bálint és Bali Zoltán (b-j) átvágják a nemzeti színű szalagot az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti
elkészült szakaszának ünnepélyes átadásán.

lési képviselője (Fidesz) arra emlékeztetett, hogy az első Orbánkormány idején, már 2002-ben
születtek elképzelések a gyorsforgalmi utak fejlesztésére, de
az elmúlt tíz évben jelentősen
megnövekedtek ezek a beruházások. Az M76-osnak már a
folytatását is tervezik Zalaegerszegtől, így Körmenden át
Ausztria felé is közvetlen összeköttetést teremt majd.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és egyben a térség
fideszes országgyűlési képviselő-jelöltje úgy vélekedett, valóban fejlődik a vidék, és egész
Zala megye számára az egyik
legjelentősebb és legfontosabb
fejlesztés az M76-os építése.
Ez az út nemcsak az itt élő
embereket és a településeket köti
össze, de gazdaságfejlesztési szerepe is van, továbbá biztonságosabbá teszi a közlekedést.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője azt hangsúlyozta,
hogy a Zalaegerszegen 45 milliárd forintból épített tesztpályát még ebben a hónapban átadják. Ez a beruházás olyan mágnesnek bizonyult, ami miatt a
környék hamarosan nemcsak a
közlekedésnek, de a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is egyik fontos bázisa lesz.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere (Fidesz-KDNP)
arról beszélt, hogy Zalaegerszeg fővárosi autópálya-kapcsolata egy lépéssel közelebb került a megvalósuláshoz. Zalaegerszegnél az 1,3 kilométeres bevezető szakasz, Holládnál pedig
az első 5,6 kilométeres nyomvonal már 2020-ban elkészült, de
az M76-os a sármelléki nemzetközi repülőtér könnyebb megközelítését is lehetővé teszi majd.
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