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Vidra,
az Év emlőse

Vidra,
az Év emlőse

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Bár idén nem nagyon él-
vezhettük a tél szépségeit, a
naptár szerint mégis itt volt
az ideje, hogy elbúcsúzzunk
tőle.

Retro farsangi fesztivál Pacsán
Február 22-én szép napsü-

téses időben tartottuk meg far-
sangi felvonulásunkat és mu-
latságunkat Pacsán. Hosszú jel-
mezes menet állt össze, hogy

vidám énekszóval sétáljunk vé-
gig a város központjában, majd
visszaérve a művelődési ház-
hoz, elégettük a kiszebábot, jel-
képesen eltemetve a telet.

Ezt követően az önkormány-
zat és a civil szervezetek által

rendezett Retro farsangi feszti-
válra és batyus mulatságra volt
hivatalos minden érdeklődő.

Változatos, ötletes műsorral
készültek a szervezők, melyet a
közönség vastapssal jutalmazott.

A Nőszirom Kulturális Egyesület „fekete macskái”.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület te-
vékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A fesztivál házigazda sze-
repét „Antal Imre” vállalta, aki
régi társát, „Kudlik Júliát” erre
az estére lecserélte a szép fia-
tal „Zsédára”, aki az egyik
legnépszerűbb slágere, a Fekete
rúzs zenéjére érkezett a szín-
padra.

A műsorvezetők felváltva
konferálták a fellépőket, az
előadások sorát a Napsugár
Óvoda kisgyermekeinek éneke
nyitotta.

Ezután a Pacsai Általános
Iskola 5. osztályos tanulói mu-
tatták meg, hogyan tartják ma-
gukat kondiban. Betekintést
nyerhettünk a „kiképzésükbe”,
a fegyveres és fegyver nélküli

Retro farsangi fesztivál Pacsán
gyakorlatokba, amellyel bármi-
kor megvédik az iskolát a hí-
vatlan vendégektől!

Majd a Városvédő Egyesü-
let „hangversenyzenekara” vi-
dám, lendületes előadása ne-
vettette meg a hallgatóságot.

A Nőszirom Kulturális Egye-
sület „fekete macskái” érkeztek
ezután, és varázsoltak a szín-
padra vidám hangulatot.

A „haditengerészet kato-
nái” is bemutatták, hogyan
töltik jól megérdemelt sza-
badidejüket! A „matróztáncot”
az óvoda dolgozói és a szü-
lői munkaközösség tagjai ad-
ták elő.

A Retro fesztivált gálamű-
sorral zártuk, melynek során

egy baráti társaság jóvoltából
„neves művészek” léptek szín-
padra: Korda György és Balázs
Klári, Fenyő Miklós és Dolly,
Szandi, Szikora Robi.

Végül Aradszky László
népszerű slágerével emlékez-
tettünk mindenkit arra, hogy
„Nemcsak a 20 éveseké a
világ!”

A Retro fesztivál minden
résztvevője és nézője élvezte a
programot, az ötletes produk-
ciók nagy sikert arattak.

Az est további részében a
batyus farsangi mulatságon a jó
hangulathoz és a tánchoz a Pa-
csai Retro Band szolgáltatta a
talpalávalót.

Bokor Ferencné

Ég a kiszebáb…

A haltelepítések időszaka
elsősorban a késő őszi vagy a
kora tavaszi időszakra esik,
ekkor a viszonylag alacsony a
vízhőmérséklet mellett a leg-
magasabb a vizek oldott oxi-
géntartalma.

A februári tavaszias időjá-
rást kihasználva haltelepítést
végeztek a Haladás Horgász-
egyesület Pacsa kezelésében
lévő pacsai „Kaloncza” – víz-
tározón is.

Az egyesület számára kö-
telezettség a rendszeres éven-
kénti halutánpótlás biztosítása,

Pacsai horgászok haltelepítése
kizárólag őshonos, közülük is
elsősorban ponty, süllő, keszeg
halfajokra.

Február közepén került tele-
pítésre a 2020 évre előírt ponty
mennyiség, melyek Somogy
megyéből kerültek átszállításra,
megfelelő méretű, oxigén után-
pótlást biztosító tartályokban.

A mérlegelést követően az
egyesület horgászai nagy öröm-
mel engedték zalai vízbe a
szebbnél szebb halakat, bízva
abban, hogy a március végén
kezdődő horgászidényben mi-
előbb viszontlátják őket.

A horgászok pacsai vízbe engedték a halakat.
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Február 29-én a felsőrajki
Suli Harmónia Általános Isko-
lában télűző farsangi karnevált
rendeztek. Az iskola minden ta-
nulója szüleikkel, nagyszüleikkel
részt vett a rendezvényen.

Az alsó osztályosok egyé-
nileg, rendkívül egyedi jelmez-
ben vonultak fel. A felsősök
rövid jeleneteket mutattak be.
Az idei évben a 8. osztályosok

Farsang Felsőrajkon
„A mi kis falunk” népszerű so-
rozatból mutattak be egy je-
lenetet. Meg is szerezték az
első helyezést.

A felvonulás után fánk- és
csokievő verseny volt a gye-
rekeknek, majd következett a
tombolasorsolás. Az idei esz-
tendő rekordév volt. Soha ilyen
sok érdeklődő és tombolatárgy
nem volt, mint most.

A 8. osztályosok A mi kis falunk jelenete.

Február 22-én tartották Ne-
mesrádón a közösségi házban a
XII. Dely-napi kolbásztöltő ver-
senyt. A rendezvény a helyi
identitás és kohézió erősítése
pályázat keretében valósult meg
az önkormányzat és a telepü-
lésen 2005 óta működő Kurázsi
Egyesület szervezésében.

A verseny megemlékezés is
egyben: Nemesrádón az 1970-
es években becsületkasszás ét-
terem működött. Dely Gyula
étkezdéjét határon túlról is lá-
togatták, a vendégkönyvben a
kor nagy művészeinek neve fe-
dezhetők fel. A Dely-család le-
származottai minden évben
örömmel vesznek részt a ver-
senyen, számukra a részvétel
nagyon megható. Az étkezdé-
ben disznótoros ételeket kínál-
tak, ehhez kapcsolódik a kol-

Dely Gyula emlékét is őrzik
Kolbásztöltő verseny Nemesrádón

bászkészítést felelevenítő ren-
dezvény. Az étkezdére emlé-
keznek azzal is, hogy az elké-
szült kolbászok bírálásakor a
kóstolók becsületkasszába fizet-
nek, amelynek bevételét nyári
gyerekprogramokra fordítja az
önkormányzat – mondta el Gaz-
dagné Gecse Anna polgármester.

A versenyre 15 csapat ne-
vezett Nemesrádóról, Alsóne-
mesapátiból, Orbányosfáról,
Nagykapornakról, Zalaeger-
szegről, Pacsáról, Kallósdról,
Zalaszentgrótról, Misefáról. Az
önkormányzat és az egyesület
minden csapatnak 3 kg húst
biztosított a versenyzéshez. A
csapatok rövid bemutatko-
zásukat követően nekiállhattak
a kolbászkészítésnek. Az eddi-
giekben a díjakért való versen-
gés egészen különleges ízkom-

binációk létrehozására késztet-
te a csapatokat; citromfüves,
sajtos, körtés készítmények je-
lentek meg a kínálatban.

A versenyen az első három
legjobb kolbászfélét készítőt
díjazzák. A Dely-család külön-
díjjal jutalmazza a szerintük
legjobban teljesítő csapatot és
az első helyen végző csapat
kapja meg a vándordíjat, az
aranyozott darálót. Ezen kívül

minden versenyzőt ajándék-
csomaggal jutalmaznak, ami
jellemzően a kolbászkészítés-
hez szükséges eszközöket tar-
talmazza.

A verseny helyezettjei: 1.:
Kallósdi katlanosok, 2.: Falu-
végi kurta kocsma, 3.: Apáti Jó-
barátok. Vándordíj: Pacsai
disznólkodók. Dely-különdíj:
Töltött gyönyörök.

Trojkó Tímea

A nemesrádói Faluvégi kurta utca csapata.

A szülői munkaközössé-
günk által szervezett jótékony-
sági bálon a gyerekek néptán-
cos tudásukat mutatták be a
báli közönségnek. A jó hangu-
latban nem volt egész éjszaka
hiány, és utána napokban sem,
amikor megtudtuk, hogy az ada-
kozás eredménye 760.500 Ft.

Köszönet mindenkinek, aki
bármely módon támogatta óvo-
dás gyermekinket!

Köszönet azoknak a szülők-
nek, akik munkájukkal előse-
gítették az este sikerét!

A bál után nem volt pihe-
nőnk, készülni kezdtünk a vá-
rosi farsangra.

Farsangoló óvodások Pacsán

Népi fiú-lány csúfolókat,
télűző-tavaszköszöntő mondó-
kákat mutattunk be február 22-
én a kultúrházban.

Nagy élmény volt az ember
nagyságú kiszebáb elégetése is
a gyerekek számára!

Húshagyókedden az óvodá-
ban karneváloztunk. Vidám far-
sangi műsorunk után fánkot,
szörpöt, süteményeket, ropog-
tatni valót kaptak a gyerekek, a
táncban sem volt hiány!

Reméljük sikeresen űztük
el a telet, és várhatjuk a ta-
vaszt!

Vági Gabriella
óvodavezető
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Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,

oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.

Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!

Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT

Pacsa Város Önkormányzata Zalakarosi Gyógyfürdőés a
Zrt. együttműködési megállapodása alapján, Pacsa állandó
lakosainak 2020 évben is lehetőségük van a kedvezmény
igénybevételére, 10 % kedvezményt kapnak a belépőjegyek
árából.

A kedvezmény érvényesítéséhez mindössze a pacsai
lakcímkártya felmutatása szükséges a jegypénztáraknál.

Pacsa Város Önkormányzata

Pacsai lakcímkártyával
Kedvezményes belépőjegyek Zalakarosra

Nagy érdeklődés kísérte a
február 20-án meg-Pacsán
tartott közmeghallgatást.

Kelemen Tamás polgármes-
ter elmondta, hogy az aktuális
városi ügyeket érintő és na-
gyobb érdeklődésre számot tar-
tó témákban szakértő vendége-
ket hívott.

Elsőként a ,,Pacsa vízműről
ellátott települések ivóvíz mi-
nőség javítása és vízellátásának
fejlesztése” projekt kivitelező-
je, a részérőlSzabadics Zrt.
Tálosi Dániel projektvezető
adott tájékoztatást. A kivitele-
zés a tervezett ütemben halad, a
szerződés szerinti befejezési
határidő 2020 szeptember, utá-
na három hónapos próbaidő
várható. Az új kút fúrása meg-
történt, 300 méter mély és a
vízhozama is kiváló 500 liter
percenként, amely a meglévő
jelenleg is üzemelő négy kút
mellett biztosítja a települések
ivóvíz igényét. A lakosság a
felújításból nem sokat vesz ész-
re, egyszer fognak ezzel talál-
kozni, amikor beindul az üze-
melés, sikeres vízmintavétel
után, mechanikai hálózattisztí-
tás, csövek tisztítása követke-
zik. Kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy a lakosság nem
fog ellátási hiányosságot ta-
pasztalni.

Bali József elnök-vezérigaz-
gató a képvisele-Zalaispa Zrt.
tében tájékoztatást adott a hul-
ladékszállítás és deponálás ál-
talános hazai helyzetéről. Pa-
csára térve kifejtette: a város-
ból Zalabérre szállítják a hul-
ladékot, a csütörtöki szállítási
nap megmarad, a szelektíven
sárga zsákba gyűjtött anyagok
elszállítása minden hónap első
péntekjén történik, a díjak nem
változnak. Az önkormányzat
által megrendelt és kifizetett
szeptemberi lomtalanítás során
9950 kg lomot szállítottak el a
lakosságtól. A pacsai hulladék-

Aktuális szakemberek voltak a vendégek
Közmeghallgatást tartottak Pacsán

udvarra visszatekintve elmond-
ta, hogy ő minden településre
szeretne hulladékudvart. Két
jelentős gond merült fel az
udvar működése kapcsán, az
egyik, hogy az engedély lejárt,
nagyon bonyolult lett volna az
engedélyeket újra megszerez-
niük és nagyon költséges, a
másik pedig sajnos elsősorban
nem csak a lakossági igényeket
elégítette ki, hanem a környék-
beli vállalkozók használták le-
rakónak. Kérdésre válaszul el-
mondta, hogy cégek esetében
szerződéskötés után van lehető-
ség szelektív gyűjtésre.

Dr. Apró Andor háziorvos
felvázolta a gyógyszerfelírás-
ban bekövetkezett jogszabályi
változásokat, a papír alapú re-
cepteket fokozatosan kivezetik
a rendszerből és elektronikus
recepteket fognak használni.
Kihangsúlyozta a TAJ kártya
meglétének és érvényességének
fontosságát. A külföldön dol-
gozó magyar állampolgárok
egészségügyi ellátásáról is tá-
jékoztatást adott.

Dr. Lekszikov Gábor gyógy-
szerész elmondta, hogy a
gyógyszerkiváltásnál bekövet-
kezett változások jogszabályi

változások, személyesen érvé-
nyes TAJ kártyával lehet ki-
váltani a gyógyszereket. Az új
rendszer nehézséget fog okozni
az időseknek és akik nem
rendelkeznek internet elérhető-
séggel és akik nem jártasak az
elektronikus ügyintézésben. Ki-
tért még a gyógyszer helyette-
síthetőség témakörére, kérve a
betegeket, hogy legyenek együtt-
működőek.

Dr. Takács Ferenc fogorvos
felszólalásában megköszönte a
fogorvosi rendelő 2019. évi
teljes körű felújítását, moderni-
zálását. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat által beszerzett új
olasz kezelőegység működésbe
állásával sokat javult a munka-
végzés hatékonysága, rövidült
az ellátási és várakozási idő.
Tájékoztatást adott a rendelési
időpontokról, az előzetes beje-
lentkezések lehetőségéről.

A továbbiakban a polgár-
mester tájékoztatást adott az
önkormányzat 2019 évi tevé-
kenységéről, fejlesztésekről, be-
ruházásokról, rendeletalkotá-
sokról, lakosságot is érintő tá-
mogatási formákról. Külön érin-
tette a sikereket, és a nehézsé-

geket. Megköszönte mindenki-
nek, aki hozzájárul az önkor-
mányzat eredményes műkö-
déséhez.

A 2020-as év tervezésénél
részletesen felsorolta a terve-
zett beruházásokat, végrehaj-
tásra váró feladatokat. Kiemel-
te az intézmények működésé-
nek biztosítását, kötelező bér-
emelések végrehajtását. Beve-
zetett önerőből finanszírozott
szolgáltatások további megtar-
tását, esetleg bővítését. Az év
során várhatón több a település
életében fontos, a jövő szem-
pontjából kiemelkedő stratégiai
döntés meghozatalára is szük-
ség lesz, például az ingatlan-
állománnyal, médiával, tévé
működésével kapcsolatban.

Lakossági hozzászólás ér-
kezett a Szent István szobor
állapotával kapcsolatban. Kele-
men Tamás válaszában el-
mondta, hogy a településveze-
tésnek készen van a terve a
megoldásra, ami nem csak a
szobor helyzetét, hanem a kör-
nyezet, a tér megújítását is
tartalmazza. A település pénz-
ügyi helyzete alapján tudják
majd a programot elindítani.

Kelemen Tamás polgármester
részletes tájékoztatást adott.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

2020. március
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A Pacsai Általános Iskolá-
ban két februári délutánon is
állt a bál. Farsangoltunk. Tanu-
lóink jelmezbe bújva, ötletes
produkciókkal búcsúztatták a
telet.

Az alsósok farsangját egyé-
ni jelmezekbe öltözött elsős
kisdiákjaink felvonulása nyitot-
ta meg. Jól megfért egymással
a rendőr és a betörő, a cica sem
kergette meg a lepkét. A ma-
gasabb évfolyamosok táncos
bemutatója következett utánuk.
Egy csapat Pinokkió, majd
cowboyok, köntöst öltött bok-
szolók, végül pedig a zumba-
csoport tagjai lepték el a
színpadot.

A felsősök farsangját igazi
sztárok tisztelték meg fellépé-
sükkel. Megismerhettük a leg-
erősebb katonai osztagot. Itt
voltak a Hollywood-ból haza-

Farsangoltak a pacsai diákok

tért kategóriagyőztesek, a Troll-
faktor vállalkozó szellemű éne-
kes pacsirtái és az életük főbb
állomásait bemutató árnyjáté-
kosok.

A felvonulás után került sor
a magatartási verseny első fél-
évi eredményhirdetésére. A ver-
senyt a 2. és a 8. osztályosok
nyerték, így – nagy örömükre –
övék lett a finom torta. A dél-
után további része önfeledt
szórakozással telt.

Rendezvényünk kiemelt tá-
mogatója a Szülői Munkakö-
zöség volt. Hálásak vagyunk a
közreműködésükért. További tá-
mogatóink: Anita Virágbolt,
Csilits Krisztina, Diákönkor-
mányzat, Pékmester 2 Kft,
Végh Zsolt egyéni vállalkozó.

Köszönjük támogatásukat.
Csóborné Ács Éva

munkaközösségvezető

Ötletes produkciókkal búcsúztatták a telet.

A asszonyok-szentpéterúri
ból és lányokból álló Fürge uj-
jak kézimunka szakkör 2016-
ban alakult a községben. Elein-
te szabadidejük hasznos eltölté-
sére és a régi technikák meg-
beszélése érdekében jártak össze.
A csoport vezetője Brünner
Józsefné Terike, , nyugdíjazott
óvodapedagógus.

„Műhelyük” a közösségi
házban van, ahol minden héten
egyszer összejönnek beszélget-
ni, segíteni egymásnak. Új
technikákat tanulnak, osztanak
meg egymással, az idősebb ta-
gok tanítják fiatalabb társaikat.

A szentpéterúri kézimunkázó hölgyek
A horgolás, mint szabadidős tevékenység

Az interneten már rengeteg
minta, sablon elérhető számuk-
ra. Akár úgy is elképzelhetnénk
őket, mint a karosszékben ülő,
kötögető nagymamákat, ám a
társaság nagyon dinamikus és
fiatalos. Lányokból, asszonyok-
ból és nagymamákból álló csa-
patuk sokszor bizonyította,
hogy talpraesettek és minden
alkalommal részt vesznek a
falu életében. Több kiállítást
szerveztek munkáikból, hiszen
nem csak terítőket, hanem
kosarakat, díszeket, figurákat,
mellényeket és gobelineket is
készítenek. A templomban lévő

karácsonyfákra is ők horgolták
a díszeket.

A horgolás és a hímzés
mellett fel-felcsendülnek a régi
nóták és dalok munka közben,
hiszen a szakkörnek kórusa is
van. A községben szervezett
rendezvényeken énekelnek, se-
rénykednek és finom sütemé-
nyeket sütnek. Szívesen segíte-
nek azoknak, akik szeretnének
megtanulni horgolni és hímez-
ni. A régi hagyományok ápo-
lása mellett két taguk új techni-
kát tanult meg az internet segít-
ségével. ésDarvas Alíz Papp
Istvánné zsinórhorgolásos csip-

keterítő készítésével foglalko-
zik az összejövetelen.

– Először is szükséges egy
anyagra rajzolt, eredeti minta.
Aztán horgolnunk kell egy
hosszú zsinórt, amit a mintára
felvarrunk a rajz szerint. A
mintákat csipkevarrással díszít-
jük. A kis lábacskákkal pedig
összevarrjuk a terítőt, hogy egy
darab legyen. Kikeményítjük,
kivasaljuk és levesszük az
anyagról, s már készen is van a
mi gyönyörű kis terítőnk – ma-
gyarázta Lizi és Éva néni a
horgolás menetét.

Zobb EszterAz adventi időszakban kiállított munkáik mind a négy vasárna-
pi gyertyagyújtáson megtekinthetők voltak.
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Február 23-án az Egerara-
csai Faluszépítő Csapat részt
vett a 12. Farsangi Fánk Kar-
neválon Zalaapátiban, s ott kü-
löndíjban részesült. Rózsafán-
kot, baconös lila hagymás túró-
fánkot, citromos túrosfánkot,
szalagos fánkot, amerikait, tep-

Fánk minden mennyiségben
sis képviselő fánkot és egy
Egeraracsa feliratot is készí-
tettek fánkból.

A faluban 14 fővel elindult
az idei közmunka program.

Március 21-én a falu szépkorú
lakóit köszöntik műsorral és va-
csorával egybekötött ünnepségen.

Remek hangulatú télbú-
csúztató farsangi mulatságot
tartottak február 14-én délután
Nemesrádón.

A résztvevők – többségében
jelmezben – a Gönczi Ferenc
Közösségi Házban gyülekeztek,
hogy elbúcsúztassák a telet.

A jelmezesek felvonulása és
bemutatkozása után, Roflics
Fanni vezetésével, számos játé-
kos versenyen mérhették össze
ügyességüket a gyerekek, és a
vállalkozó szellemű felnőttek.
A vidám játékot tombolasorso-
lás váltotta fel, természetesen a
fánkkóstolás sem maradt el. A
fánkot idén is Flórián Csabáné,
Kriszti készítette.

A téltemetés leglátványo-
sabb eseményeként a játszótér
melletti tisztáson kiszebábot
égettek, ezzel végleg elűzve a
hideget és a telet.

Farsang Nemesrádón

Reméljük mindenki jól
érezte magát és jövőre is szí-
vesen bújnak majd jelmezbe.

T-K.R.

2020. március 1-je mozgal-
mas nap volt a pacsai kézilab-
da szakosztály számára. Egy-
szerre kezdte meg a tavaszi
szezont a felnőtt és az után-
pótlás csapat is.

Az U13 csapat Csurgóra
utazott edző ve-Deregi László
zetésével. A torna rendszerű le-
bonyolításban először a Hévíz
együttese ellen léptek pályára a
pacsai lányok, ahol egy nagyon
szoros, küzdelmes mérkőzésen
17-14-re kikaptak. Az ered-
mény mégis több mint bíztató,
hiszen az őszi fordulókban a
hévízi csapat kétszer is nagy-

Pályán pacsai kézisek

arányú győzelmet aratott fe-
lettünk.

A forduló másik mérkőzése
a elleni összecsapásSümeg
volt, ahol a lányok felszabadult
játékkal, 23-5-ös elsöprő győ-
zelmet arattak.

A felnőtteknél edzőváltás tör-
tént a téli szünetben, januártól
szintén Deregi László szakmai
vezetésével készült a csapat. Az
első hazai mérkőzésen a bajno-
ki címre pályázó, NB II-es já-
tékosokkal kiálló Egerszegi KK
együttesét fogadták. Egy színvo-
nalas mérkőzésen, végül vere-
séget szenvedtek (34-27).

Megkezdték a tavaszi szezont.

Immáron harmadik alkalom-
mal várták az érdeklődőket a
nemesrádói önkormányzat klub-
termében hagyományőrző toll-
fosztásra. Idén is Pánczél La-
josné, Kati néni gyűjtötte össze,
mosta tisztára, szárította és aján-
lotta fel fosztásra saját nevelésű
kacsáinak tollát. Ezzel újra fel-
elevenítették a régmúlt idők téli
foglalatosságát, és a hozzá kap-
csolódó emlékeket, történeteket.

Eleinte úgy tűnt, hogy a
múltidézésben inkább az idő-
sebb korosztály vesz szívesen
részt, aztán több fiatal és kicsi
lányka is érkezett az édesany-
jával. Végül szép számra da-
gadt a tollfosztók száma.

Míg az asszonyok-lányok a
pihék csipdesésével foglalatos-
kodtak (képünkön), a férfiak is
megtalálták a módját, hogy ne

Hagyományőrző tollfosztás Nemesrádón
maradjanak ki e jeles ese-
ményből. Ők egy félreeső asz-
talnál kártyázással, társasjáték-
kal múlatták az időt, gyakran
kínálgatva finom italaikat és a
hozott sütiket.

Közben előkerült Simon
Gyuri bácsi harmonikája is,
amivel tovább fokozta az
amúgy is jó hangulatot.

A harmadik hagyomány fel-
elevenítő tollfosztás résztvevői
nagyjából három kispárnára
való tollat fosztottak ki, melyek
már csak arra várnak, hogy
méltó helyükre kerüljenek.

Az estét közös vacsora el-
fogyasztásával zárták, mely Ki-
rály Ernőné, Márti keze közül
került ki. Az idei menü sza-
lonnás sült káposzta, héjában
sült krumplival volt.

Tollár-Kránicz Renáta
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