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Semmelweis-napi ünnepség Pacsán
Magyarországon 1992 óta
köszöntjük az egészségügyi
dolgozókat július 1-jén. Ezen a
napon született Semmelweis
Ignác (1818-1865), a magyar
orvostudomány egyik legnagyobb
alakja, „az anyák megmentője”,

ezért ez a magyar egészségügy
napja. 2015-től Pacsán is minden évben megszervezzük az
ünnepséget, mely idén még nagyobb jelentőséggel bír.
Bokor Ferencné alpolgármester köszöntőjében kiemelte:

A szépülő Pötréte
Nyár elejére ismét kivirágosodott kicsiny falunk! Ahogy
vége volt a télnek és közeledett a tavasz, gondolkozni
kezdtünk, hogy milyen virágokat is ültessünk virágládáinkba és egyéb erre alkalmas
helyekre.
A virágosítást évekkel ezelőtt a Pötréte Község Fejlődéséért Közalapítvány tagjai
kezdték el, melyet ezúton is

Szorgos kezek szépítik a falut.

köszönünk nekik! Dolgos kezek nyomán virágok kerültek a
játszótérhez, a faluközpont szökőkútjához, a kultúrháznál lévő
kerítésre, a kocsma és a polgármesteri hivatal ablakaiba.
Felújításra került a templom
kerítése is, melyet a képviselőtestület tagjai, valamint Polák
József és Ágoston Zsolt végzett.
Isten áldja meg munkájukat!
Polák Anett

Az ünnepség résztvevői.

Nemes és szép, ugyanakkor nehéz feladat tisztelegni Semmelweis Ignác emléke előtt. Munkásságának jelentősége abban
rejlik, hogy felismerte a fertőzések kézzel történő átvitelének
lehetőségét és felhívta a figyelmet a kézfertőtlenítés fontosságára a fertőzések megelőzése, csökkentése érdekében.
A világhírű orvos elvei ma
is érvényesek, felfedezése pedig aktuálisabb, mint valaha.
Korát megelőzve ismerte fel a
kézmosás fontosságát, és ez
most, a koronavírus-járvány
megjelenésekor szerte a világon kiemelkedő figyelmet kapott. Vívmányának tudományos jelentősége óriási hatással
van napjainkra. Korábban nem
is sejthettük, hogy a higiénés
kézmosás a járványügyi küzdelmekben mennyire fontos
lesz, hogy ez az egyszerű gya-

korlat emberöltőkkel később
ismét az elsődleges védekezési
lehetőség lesz a vírus elleni
harcban, melyen immár nemcsak az anyák, hanem emberi
életek ezrei múlhatnak.
Azért is fontos az idei Semmelweis-napi ünnepség, mert
ahogy a veszélyhelyzet időszakában folyamatosan változott a
járványhelyzet, az egészségügynek úgy kellett alkalmazkodnia hozzá. Köszönet és hála
a dolgozók helytállásáért, különösen azoknak, akik az első
vonalban teljesítettek, sokszor
erőn felül. Mindenki a maga
területén tette a dolgát legjobb
tudása szerint. Ebben a nagyon
különleges és eddig ismeretlen
nehézségeket hozó veszélyhelyzetben sok-sok váratlan
feladattal kellett megküzdeni,
mind az egészségügyben, mind
(Folytatás a 2. oldalon)

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Anna-napi búcsú Zalaigricén
Idén is, mint minden évben
megrendezésre került az Annanapi búcsú Zalaigricén. Akárcsak az elmúlt években, idén is
népes számmal voltak jelen lakosok, és nem falubeliek is.
Szerencsére az időjárás is kedvezett, sütött a nap, nem volt eső.
A gyerekek élvezettel használták ki az idő nyújtotta lehetőségeket és egy percre sem
hagyták szabadon a ládavasutat, melyet idén is a Zuggó
ládavasút biztosított. Akik nem
voltak olyan bátrak és nem
merték kipróbálni, ők különféle
ügyességi játékokkal foglalhatták el magukat, köztük gólyalábbal, rugós lóval és egyéb
más játékokkal. Még a legkisebbek is találtak maguknak
játékot vizes asztal formájában.
A régi hagyományokat követve volt búcsúsátor ahol a

gyerekek kedvükre válogathattak a búcsúfiában, valamint
idén először volt jelen a Dudu
Ékszerkészítő. Szebbnél szebb
ékszereket kínált az érdeklődőknek, valamint a gyerekek
saját részre készíthettek karkötőt vagy nyakláncot, mely nagy
népszerűségnek örvendett.
Az elmúlt évek hagyományaihoz híven az üdítő italt az
önkormányzat biztosította. A
búcsút a TOP-5.3.1-16-ZA12017-00001 számú pályázat
forrásából finanszírozta az önkormányzat.
Idén megújult a falu egyik
buszmegállója is. A régi buszmegálló váróépülete már nagyon elavult lemezből volt. A
beruházás a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
programja keretében valósult
meg.

Nagy sikere volt a ládavasútnak.

Semmelweis-napi ünnepség Pacsán
Megújult a falu egyik buszmegállója.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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az egészségügyi és szociális
ellátórendszerekben dolgozók
megfelelő körülmények között
végezhessék munkájukat. A tavalyi ünnepségen hangzott el,
hogy 25,3 millió forintos támogatásból és a hozzáadott önerőből megkezdődhet az egészségház belső rekonstrukciója.
Idén elmondhatjuk, hogy mindez már meg is valósult, valamint további nyertes pályázat
segítségével új fogorvosi szék
beszerzése is megtörtént. Az
idei megítélt támogatásból pedig a háziorvos és a védőnő részére orvosi eszközök vásárlására is mód lesz. Mindannyiunk
célja a jól működő egészségügyi ellátás, amelyet nyugodt
szívvel vehessünk igénybe, ha
a szükség arra visz bennünket.
Az ünnepségen Kelemen
Tamás polgármester az önkormányzat részéről emléklapot,
Bokor Ferencné a Pacsáért
Alapítvány részéről ajándékot
adott át a jelenlévőknek, megköszönve a mindennapi áldozatos munkájukat, azt, hogy az
időnkénti nehéz körülmények
között is reményt, támaszt és
hitet adnak a segítségért folyamodóknak, s mellyel a közösséget, a települést szolgálják.
Bokor Ferencné

Hu

(Folytatás az 1. oldalról)
a szociális ágazatban dolgozóknak.
Kozma Imre atya a Máltai
Szeretetszolgálat egyik évfordulóján azt mondta: „Az ünnep
a hétköznapokon készül. A hétköznapjaink fárasztóak, izgalmasak. Gyógyítunk, ki-ki teszi
a dolgát a műtőben, a betegágy
mellett, a konyhában, vagy az
irodában. Ugyanakkor nincs az
a kiváló épület, csúcstechnológia, ami felérne az orvosok,
ápolók, de valamennyi egészségügyi dolgozó szakmai tudásával, hozzáállásával és hivatástudatával. Igen nagy lelkierő kell ahhoz, hogy minden
nap, minden órájában rendelkezésre álljunk, akkor is, ha egyre
fáradtabbak és kimerültebbek
vagyunk.”
Tudjuk tehát, hogy az
egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítása mellett a legfontosabbak az egészségügyben dolgozók, akik nélkül ez a
rendszer nem működne.
Településünk vezetésének is
a feladatai közé tartozik egészséges várost felépíteni és a
lehetőségekhez mérten megbecsülni a szolgálatokat végzőket.
Az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu
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Jubileumi ünnepség Szentpéterúron
45 éve szentelték pappá Farkas Lászlót

A hívek képviseletében Brünner Józsefné és Zobbné Szummer
Mónika, valamint a Szentpéterúri Önkormányzat nevében Lakatos István polgármester köszönti Farkas Lászlót pappá szentelésének negyvenötödik évfordulóján.

Különleges ünnepség volt
július 5-én Szentpéterúron. A
hívek pappá szentelésének negyvenötödik évfordulóján köszöntötték László atyát, aki szinte
már családtagnak számít a közösségben. Ezen jeles alkalomból beszélgettünk Farkas
László plébános úrral.
– Kaposváron született
1950-ben, majd ott végezte el
az általános és középiskolát is.
Akkor még a „Mi leszel, ha
nagy leszel?” kérdésre úgy válaszolt, hogy műszerész vagy
eladó szeretne lenni…
– Egyszer azt kérdezte tőlem a hitoktatóm, hogy gondolkodtam-e már azon, hogy pap
legyek. Misére mindig is jártam
ministrálni a város templomába
és az ünnepek alkalmával is
hívtak szolgálatra. Úgy éreztem, hogy az Úr a hitoktatóm
által üzent nekem – emlékszik
vissza pályája kezdetére. –
Szüleim támogattak döntésemben, de tartottak attól, hogy
nem lesz szakmám, ami akkoriban nagyon fontosnak számított.
– Mikor kezdte meg tanulmányait és hova került Kaposvárról?
– Nevem napján, június 27én értesítettek arról, hogy felvettek a Veszprémi Egyház
kispapjai közé, oda heten jelentkeztünk. Aztán július elején
levelet kaptam, hogy be kell

vonulni katonának, így augusztus elsejével meg kezdtem a
szolgálatot Aszódon, ahol 1970
júniusában szereltem le. Katona barátaimmal ma is tartom a
kapcsolatot.
– Mikor és hol végezte el a
főiskolát?
– A leszerelés után ősszel
megkezdtem tanulmányaimat a
Szegedi Hittudományi Főiskolán. 1975-ben, Szent Péter és
Pál napján öt társammal együtt
pappá szenteltek. Sajnos ma
már csak ketten élünk. Eleinte
káplán voltam Zircen, Nagyatádon és Nagykanizsán. Végül
1980-ban neveztek ki dióskáli
plébánossá. Azzal az ígérettel
kerültem Zalába, hogy később
átkérhetem magam máshová,
de én sosem szerettem kérni,
így itt maradtam.
– Hogyan került Szentpéterúrba?
– Felkértek, hogy vállaljam
el a szentpéterúri plébániát is,
majd egy évvel később áthelyeztek ide.
– Az itt eltöltött évei alatt
több generációt látott felnevelkedni. Milyen érzés őket látni
hétről hétre? Fordultak már
önhöz segítségért?
– Tudom, hogy a hosszú
évek alatt megunhatják az embert, de mégis volt valami szép
ezekben az évtizedekben. Szülőt és gyermekét is tanítottam
hittanra, kereszteltem unokái-

kat, jubileumi áldásokat adtam
sokakra. Bajaikban hozzám fordultak segítségért, tanácsot adtam nekik és kértem, hogy később Jézusnak köszönjék meg,
ne nekem.
– Melyik a legmeghatározóbb életeseménye, ami hatással van önre a mai napig is?
– A gimnáziumi találkozónk
csak egyszer volt megtartva,
azon nem voltam jelen. Ezért a
huszonöt éves érettségi találkozót meghirdettem, a Somogyi Néplapban tudattam, hogy
1993. június 14-én hálaadó
szentmisét mutatok be a székesegyházban, melyre tanárainkat és osztálytársaimat várom.
A szentmisére sokan eljöttek,
nagy öröm volt a találkozó,
voltak, akiket már nem ismertem meg. Az osztályfőnököm
csak átölelt és sírva azt mondta:
Drága Lacikám!
– Mit gondol, életünk része
még a hit? Volt-e már olyan
bizonyosság, amiben valóban
megmutatkozott a hitünkbe fektetett sok munka és alázat?
– Négy évvel ezelőtt rákos
beteg lettem, akkor azt mondtam a főorvosnak: Alázattal
prédikáltam a szenvedésről,
most jön a vizsga. Nagyon kértem a Gondviselést, ha a testem
gyengülni is fog, lelkem maradjon erős. Ekkor megtapasztaltam a szenvedést és a másvilágot, de végig éreztem, hogy

Isten mellettem van. Hitünk
formálja a lelkünket és erőt ad
az elesettségünkben is. Ma már
másképpen megyek el egy beteghez beszélgetni, mint azelőtt, hiszen átérzem bánatát,
fájdalmát és félelmét. A kórházi
idő alatt szerettek velem beszélgetni az emberek és gyakran kértek, hogy egy vizsgálat
vagy műtét előtt imádkozzak
velük együtt. Ráéreztem, hogy
a pap mindig pap marad, még a
szenvedésben is.
– Ha visszagondol az elmúlt
éveire, összeségében hogyan
jellemezné?
– Az én időm lassan lejár.
Nagyon sok hálával tartozom a
szüleimnek, nagyon sok szeretettel gondolok minden tanítómra, akik a hitvallásnak éltek
és átadták tudásukat nekem.
Rengeteg emlék él bennem, sok
papi örömben volt részem.
Összességében jó életem volt
és van is, híveimből erőt merítek, tanítom és terelgetem
őket a jó és a boldogság felé.
Farkas László plébános úr
szeretettel gondol mindig híveire, részt vesz a közösségi életükben is. Gyakran tekint az
újmisés és ezüstmisés szentképére és olvassa el többször
jelmondatát, ami életében meghatározó szerepet játszik: „A te
arcodat keresem Uram! (26.
zsoltár)”.
Zobb Eszter

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósításának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használható fel projektzárásig.
A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet következtében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerződések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbításának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.
Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági szereplőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indításakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támogatását valósíthatja meg.
A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. június 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állását pedig bérköltség támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.
Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kapcsolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és megtörtént a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.
A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be portékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megismerhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Keszthelyi helyi termék vásár

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Budapesti busz Változás a pacsai plébánián
– továbbra is Pacsán át
Zala megye és Budapest
között közlekedő volános buszjárat ritkítás nem érinti a Pacsán át közlekedő autóbuszjáratot, mivel azt a G-Busline
Autóbuszközlekedési Kft. üzemelteti.
A menetrendben változás
történt augusztus elsejétől,
melynek oka, hogy összehan-

golásra kerül a vonatok közlekedésével.
A menetrend megtalálható
Pacsa város honlapján is.
Kérjük, a tervezett utazás
előtt tájékozódjanak, és lehetőség szerint váltsák meg előre a
jegyeket.
Pacsa Város
Önkormányzata

Elköszönés Szitás Józseftől.

Dr. Udvardy György veszprémi érsek határozatai alapján
Zala megyében területi átszervezések és személyi változások
léptek életbe, amelyek Pacsát
és a környező településeket is
érintik.
2020. augusztus 1-től Szitás
József pacsai plébános nyugállományba vonult. Plébános úr
2003-ban érkezett Pacsára, s
mellette ellátta Zalaigrice, Nemesrádó és Zalaszentmihály
lelkipásztori feladatait is. Július
26-án, utolsó pacsai vasárnapi
szentmiséjén visszaemlékezett
az eltelt 17 évre, megköszönte
az önkormányzat, valamint az
egyházközségi képviselő-testület segítségét és együttműködését. Elmondta, hogy mindig
jó szívvel fog emlékezni az itt
töltött időszakra, a pacsai hívekre és a gyerekekre.
Kelemen Tamás polgármester és Bokor Ferencné alpolgármester az önkormányzat és
a lakosok nevében köszönte

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

meg plébános úr munkáját, a
város életében, a mindennapjainkban való aktív részvételét.
Településünkön élő festőművész által készített, a pacsai
templomot ábrázoló festményt
és emléklapot adtak át a búcsúzó atyának, nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánva.
2020. augusztus 1-től Pacsa
város (Zalaigrice filiával) új
plébánosa Cséry Gergő, akit
emellett a nemesrádói, a zalaszentmihályi és a zalaapáti
plébánia (Bókaháza és Esztergályhorváti filiákkal) oldallagos ellátásával is megbízott a
veszprémi érsek.
Változás volt a kápláni
kinevezéseknél is, Szabó Zoltán pacsai káplán a továbbiakban Pápán, a Szent Anna
plébánián végzi lelkipásztori
tevékenységét. Isten áldása kísérje új szolgálati helyén, munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Bokor Ferencné

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

2020. augusztus
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Nyár a Pacsai Napsugár Óvodában
2020. május 25-től kormányrendelet szabályozza az
óvodák veszélyhelyzet utáni újranyitását. Az elmúlt hetek
tapasztalata azt mutatta, hogy
folyamatosan növekszik a szülői igény az óvodai ellátásra.
A jelenlegi helyzetre való
tekintettel az eddig megszokott
évzáró, ballagó műsorra nem
volt lehetőségünk, ezért rendhagyó módon igyekeztünk
megszervezni és a búcsúzó
nagycsoportos gyerekek számára emlékezetessé tenni ezt
az eseményt. 2020. július 2-án
került sor a nagycsoportosok
búcsúztatására az óvoda udvarán, szűk családi körben, a gyerekek és a hozzátartozók védelme érdekében.
A ballagó nagycsoportosok
elültettek egy fát, ami az ő
fájuk, majd minden gyermek a

nevével ellátott szívecskét
akasztott a fára. Egy gravírozott márványtábla is kihelyezésre került: „A 2019/2020-as
tanév búcsúzó nagycsoportosai” felirattal. Óvodánkban szeretnénk hagyományt teremteni
ezzel az eseménnyel. Ezt követően a gyerekek az óvoda
dolgozóival bementek az óvodába egy kis zsúrra, majd
egyenként, utoljára kiléptek az
óvoda ajtaján és a szülőknek
lehetőségük volt ezt a pillanatot
megörökíteni. Az elmaradhatatlan lufik elengedésére ekkor
került sor. Köszönjük a szülői
munkaközösségnek, amely mindezt biztosította a gyerekek
számára.
Óvodánkban megkezdődtek
a nyári karbantartási, felújítási
munkálatok (csaptelepek, bojler, neonok cseréje, csatorna-

A pacsai strandért…

Fát ültetnek az ovisok.

rendszer, bejárati kapu, udvari
mászókák), a gyerekek óvodai
életét nem zavarják, biztonságban játszhatnak, megszokott
tevékenységeiket nyugodt légkörben végezhetik. Az udvarunk fűnyírása folyamatos, köszönet a fenntartónak a kinti
munkálatok végzéséhez a közhasznú munkakörben foglal-

koztatott dolgozó óvodába irányítását.
A nyár elején a szülői munkaközösség tagjai virágpalántákkal, díszbokrokkal, szabadtéri virágtartókkal segítették az óvoda
udvarának parkosítását, az esztétikus környezet kialakítását.
Kozma Viktória
mb. intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Dicséretes kezdeményezés volt.

Mint olvasóink is észrevehették, a pacsai strand bejárója
az utóbbi években a móló szélességére csökkent. Ezt a strand
törzsközönsége (Kurucz Vilmos, Tatárné Lázár Mónika,
Tatár Zsófia, Nagy Erika, Horváth Janez, Tóth Péter, Tóthné
Dobronyi Éva, Pánczél István
Felsőrajkról, Buczkó Rezső,
Csóka Zoltán, Csóka Vivien,
Joó László Zalaegerszegről)
többszörösére szélesítette.
Munkánk során eltávolítottuk a növényzet nagy részét,
gyékényest és nádast, amennyi-

re testi erőnk és kézi szerszámaink engedték. Ezenkívül
a kagylók eltávolításával foglalkoztunk, hiszen sok kisgyermek is jár a strandra. Köszönjük a pacsai önkormányzatnak a traktort és a gépkocsivezetőnek (Molnár József) az eltávolított növények
elhordását.
A munkafolyamatokat egy
közös fürdőzéssel és egy azt
követő jó hangulatú piknikkel
zártuk, ahol a jövő munkáit terveztük.
Csóka Vivien

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Pacsa Város Önkormányzata
2020. évben ismét tanévkezdési támogatást nyújt az óvodások
és az iskolások részére, mely egységesen gyermekenként
10.000 Ft összegben került megállapításra.
A benyújtással kapcsolatos további információ kérhető,
illetve a kérelemhez szükséges nyomtatvány a Pacsai Közös
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél igényelhető.
Felhívom figyelmüket, hogy a benyújtási határidő 2020.
szeptember 30. napja.
Pacsa Város Önkormányzata
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Marad a Gagarin utcai vérszilvafa fasor Pacsán
faápoló, favizsgáló szakmérnöktől megrendelt vélemény,
amely leszögezi, hogy a fasor
általános egészségügyi állapota
jó, szakszerű faápolással hosszú
ideig még fenntartható. Az
önkormányzatnak sikerült szerződést kötnie a szükséges munkák elvégzésére, amelyek július
elején megtörténtek. A szakemberek elvégezték a szabálytalan
fakoronák egyensúlyának helyreállítását. A fakorona szint
emelését a gyalogjárda és az
úttest felől. Megtörtént a korábbi áglevágások során haSzakszerű beavatkozás történt.

Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere tájékoztatta lapunkat a Gagarin utcai vérszilvafa
fasorral kapcsolatban.
– Az elmúlt években az utcában élő lakók közül néhányan szóvá tették, hogy szeretnék, ha kivágásra kerülne a

nyugati oldalon található vérszilvafa fasor. A településen
élők nagy többsége viszont
egyetértett abban, hogy városunk egyik szép természeti értéke, amit fontos megőrizni, a
hatályos jogszabályok is ezt
erősítik. A tavaszra elkészült a

gyott facsonkok szakszerű ág
kéreggallér mentén történő
visszametszése, a fasebek, faseb kezelővel (biocera) történő lekenése. A gombafertőzéssel érintett csonkok, ágak
szakszerűen eltávolításra kerültek. A fák közül hármat kellett kivágással eltávolítani,
amelyek taplógombával fertőződtek.
A polgármester azt is elmondta, hogy a lehetőségeket
figyelembe véve ősszel vagy
tavasszal szeretnék a hiányzókat pótolni.

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

2020. augusztus
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Retro strand- és sportnap Pacsán
érezni a gyros illatát, valamint
a gyermekek körében nagy
népszerűségnek örvendő pattogatott kukoricáét.
Az időjárás kegyes volt
hozzánk, kellemes nyári nap
volt, lágy szellővel, így délután
többen merültek a tó frissítő
vízében. A hangulatot a hang-

Március óta először találkozhattunk személyesen egymással városi rendezvényen
2020. július 4-én. A pacsai horgásztó és szabadidőpark adott
otthont a programnak.

szórókból harsogó retro zene is
fokozta.
Jó volt újra látni, hogy a
'80-as, '90-es években a környék turisztikai központjának
számító pacsai strand újra megtelt élettel.
Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens

Délelőtt strandkézilabdát és
kispályás focit láthattak az érdeklődők, délután a játékos
feladatoké és a strandolásé volt
a főszerep. A part felé közeledve már messziről lehetett

Elmarad a pacsai városnap
A koronavírus okozta világjárvány negatív hatásai hosszú
hónapok óta befolyásolják a mindennapjainkat.
Magyarország kormánya a helyzetet figyelve folyamatosan
hozza az intézkedéseit azért, hogy elkerüljük a tömeges megbetegedéseket.
Legutóbb a rendezvények megtartására vonatkozóan hozott
szigorító szabályokat. Megkérdeztük Kelemen Tamás polgármestert, milyen hatással vannak a pacsai rendezvényekre ezek
a szabályok.
– Egy felelős településvezető azt gondolom folyamatosan
figyeli a kormányzati döntéseket és azokkal összhangban hozza
meg mindig a döntéseit – kezdte válaszát a polgármester, majd
így folytatta: – Tervezni sajnos még néhány nappal előre is csak
nehezen lehet, így a megszokott életünket hónapok óta nem
tudjuk élni. A járványügyi védekezésben hozott szabályok a
helyzethez igazodva napról napra változnak, néha a hétfői előírások szerdán már nem érvényesek. Így a mai napon (2020.
július 30-n) érvényes információk szerint azt tudom elmondani,
hogy a 2020. évben szeptember 5-re tervezett városnap Pacsán
elmarad. Azt gondolom mindenki által ismert, hogy egy nagyobb rendezvény megszervezése hosszú időt vesz igénybe. A
járvány első hulláma után még bíztunk abban, hogy a rendezvény megtartható, ezért egyeztettünk fellépőkkel, zenekarokkal, hiszen a korábbi jogszabályok szerint augusztus 15 volt az
a határidő, amíg az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehetett megtartani. A pacsai városnap 500 főnél több érdeklődőt
vonz, de bizakodtunk, hogy ez a létszámkorlát augusztus 15
után nem lesz érvényben. Sajnos a híradásokat figyelve az
óvintézkedések betartása ellenére is várható a járvány második
hulláma hazánkban is. Magyarország kormánya ezért június
29-i ülésén arról döntött, hogy továbbra sem tarthatóak meg az
500 fő feletti zenés-táncos rendezvények, így egyértelművé
vált, hogy ez a szabály ránk is vonatkozik. Nem vagyunk egyedül, hiszen minden nagyobb zenés-táncos rendezvényt törölni
kell, de azt gondolom ez még akkor is jobb döntés, mégha a szervezői munkánk feleslegessé is vált, mint egy tömeges megbetegedés.
Így nem tehetünk mást, mint tudomásul vesszük a kormány
döntését, a szervezést leállítjuk és kijelentjük, hogy a pacsai
városnap 2020-ban nem kerül megtartásra. Bízunk benne, hogy
együttműködésünkkel sikerül a második hullámot is legyőzni.
Ha az akadályokat sikeresen vesszük, jövőre mindannyian
gondtalanul ünnepelhetünk – zárta szavait a polgármester.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12
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SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
3
(1400 cm , benzines, metálszürke)
első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.
Érdeklődni: 30/378-4465

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

www.zalatajkiado.hu
Már most gondoljon a tanévkezdésre!

