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Kondiparkot avattak Bókaházán
Remélik, hogy Szent Mihály napján ismét együtt lehetnek

A Magyar Falu Program segítségével létesült a kondipark.

2020. augusztus 29. napján
került sor Bókaházán a már
hagyományosnak mondható falunap megrendezésére, melynek keretében kondiparkot adtak át. A rendezvényre egy
EFOP-pályázat keretében volt
lehetőség.
Lóth Eszter, Bókaháza polgármestere elmondta, hogy a
tavasszal elmaradt falubeli rendezvényeket igyekeztek pótolni
ezzel a találkozóval, mivel nem
csak a kondipark avatását, hanem egy jókedélyű falunapot is
sikerült összehozni két neves
vendég meghívásával, hiszen
Szűcs Judith és Márió is fellépett az összejövetelen. A nap
egyébként az egészség és a
sport jegyében zajlott.
Az Egészségnap keretében
külön sátorban ingyenes álla-

potfelmérésre vállalkozhattak a
jelenlevő helyi lakosok és nem
csak a vérnyomásuk, vércukruk
állapotáról győződhettek meg,
hanem a vendéglátók szívélyes
ajándékozási hajlamáról is,
mert a felmérésre vállalkozók
nem távoztak üres kézzel: egyegy házipatika csomagot vihettek haza magukkal, mely higiéniás felszereléseket, készítményeket tartalmazott.
A Magyar Falu Program
keretében kondipark avatására

is sor került, mely szintén pályázatból valósult meg. A rendkívül ötletes, kis helyigényű és
korszerűen összeállított építményt a falu rendelkezésére álló foci-és kosárlabdapálya mellett helyezték el. Az önkormányzatnak a helyet kellett
biztosítania a pályázathoz, melyet 2019-ben sikeresen nyertek
meg. A létesítmény egy minden
izomcsoportot és korosztályt
megmozgató tornaszerből áll,
(Folytatás a 7. oldalon)

Biztos alapok, biztos jövő
Szent István napi ünnepség Pacsán
Pacsán az augusztus 20. és
az új kenyér ünnepe alkalmából
rendezett megemlékezés reggel
a római katolikus templomban
szentmisével kezdődött, majd a
Szent István szobornál folytatódott.
Ünnepi beszédet Ruzsics
Ferenc, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott. Méltatta Géza fejedelem és Szent
István államalapító tevékenységét. Első királyunk a keresztény magyar állam létrehozásával biztos alapokra, biztos
(Folytatás a 7. oldalon) Ruzsics Ferenc volt az ünnepi szónok.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Extrém esőzések és a csatornarendszerek kapacitása
Kelemen Tamás pacsai polgármester közleménye

A kritikus Hegyi utcai szakasz.

A klímaváltozás következtében megváltozott, átalakult az
időjárás térségünkben is – szögezi le közleménye bevezetőjében Kelemen Tamás, Pacsa
polgármestere.
– Zala megye több településén is utakat, gátakat semmisített meg a víz, több száz embert kellett kitelepíteni. Szerencsére nálunk, Pacsán ilyen extrém esetek nem fordultak elő,
de azért adódtak nehézségek. A
nyári hónapokban gyakori,
hogy rövid idő (egy óra) alatt
egy teljes hónap átlagának
megfelelő csapadék esik a vízgyűjtő területre. A jellemzően
több évtizeddel ezelőtt kiépített
csapadékcsatorna-rendszerünk
a normál intenzitású esőket képes kezelni, de ezeket az extrém esőzéseket nem minden utcában, területen. Így az elmúlt
időszakban kettő helyszínen tapasztalhattunk nagyobb nehézséget, amelyek a következőek:
Az egyik a 75-ös számú
országos közút és pacsatüttősi
bekötőút találkozásánál lévő
csomópont. A felgyülemlett
esővíz július 25-én személygépkocsival járhatatlanná tette

az érintett útszakaszt. Több
helyszíni szemlét tartottunk az
illetékesekkel, mert ezek az
utak állami tulajdonban és
fenntartásban vannak. Megállapításra került, hogy a több tíz
hektár nagyságú mezőgazdasági művelés alatt álló vízgyűjtő
területről lezúduló nagy mennyiségű ún. villámárvizet nem képesek az állami utak alá beépített szűk keresztmetszetű
vizátereszek a levezető csatornába továbbítani. A megoldás
érdekében hivatalos formában
megkerestem a fenntartó Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala
Megyei Igazgatóságát. Munkatársai több esetben árkolást,
medertisztítást hajtottak végre
az érintett szakaszon. A normál
mennyiségű csapadékvizet jelenleg is tudja kezelni a rendszer, a további fejlesztés, kapacitásbővítés érdekében folyamatosan tárgyalunk az illetékesekkel.
A másik neuralgikus pont
pedig a Hegyi utcában található, a Gagarin utcai csomóponttól nyugatra eső szakasz, amely
a Kisfaludy utcába vezeti le a
csapadékvizet.

Tájékoztató óvodáztatási, beiskolázási támogatásról
Pacsa Város Önkormányzata 2020-ban ismét az óvodások,
általános és középiskolások részére ismét tanévkezdési támogatást nyújt, mely egységesen gyermekenként 10.000 Ft összegben került megállapításra.
A benyújtáshoz szükséges további információ, illetve a
kérelemhez szükséges nyomtatvány a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél igényelhető.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtási határidő 2020.
szeptember 30. napja.
Pacsa Város Önkormányzata

Nyáron többször kiöntött ez
a csapadékvíz elvezető árok,
annak ellenére, hogy az ott lakók rendszeresen gondozzák és
tisztítják. Több helyszíni szemlét is tartottunk. Ezeken megállapításra került, hogy az érintett szakasznak kellene elvezetnie két mezőgazdasági terület
(Jókai utca dombtetőtől keletre
és a Hegyi utcától keletre), továbbá három utca (Jókai, Hegyi
és Gagarin utca) esővízét. Normál időjárás esetén alkalmas is
a rendszer, viszont extrém esetben nem tudja ellátni a feladatát, annak ellenére sem,
hogy augusztusban már beavatkoztunk az érintett szakaszon
és bontottunk fel szűk átmérőjű
kapubeállót. A végleges megoldás érdekében szakértő szakági
tervezőirodát kértünk fel a

tervek kidolgozására, amit már
meg is kezdtek.
Elöljáróban annyit elmondhatunk: ahhoz, hogy a meglévő
rendszer az extrém időjárás
okozta vízmennyiséget is tudja kezelni, jelentős átalakításokra van szükség, értve az
utak, csomópontok, átvágását,
átalakítását, amely több 10,
akár 100 milliós beruházásokat jelent.
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források a város
saját bevételeiből nem állnak
rendelkezésre, előteremtéséhez
reményeink szerint a 20212027-es európai uniós fejlesztési ciklus nyújthat támogatást.
A tervek, megoldási javaslatok elkészülte után természetesen megismertetjük azokat
a lakossággal is.

Képzőművészeti workshop Pacsán

Megismertetik a gyermekeket a művészettel…

A városban élő orosz művészek tavaszra tervezték a programot, azonban a vírushelyzet
miatt ez augusztusban került
megrendezésre. Ekaterina Frolova műkritikus szervezésében
és Irina Drozd festőművész
irányítása mellett valósultak
meg a foglalkozások.
A szervezők célja a gyerekeket megismertetni a művészettel és rendszeressé tenni a képzésüket. A rendezvénynek a művelődési ház
adott otthont.
Az első alkalommal a festőtudásukat bővíthették a gye-

rekek, különféle technikákkal
tájképet készítettek. A második
foglalkozáson hőre szilárduló
színes plasztikanyagból készítettek különböző figurákat,
melynek csak a képzelet szabott határt.
Az érdeklődésre való tekintettel a jövőben felnőttek részére is szívesen tartanak kurzusokat. Pacsa város honlapján,
a www.pacsa.hu oldalon megtekinthetőek a workshopról készült videók.
Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens –
Pacsa Város Önkormányzata
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Színpadra lépve elmúlik a lámpaláz
Sokszor olvashattak az elmúlt hónapokban Szentpéterúr
eseményeinek beszámolóiról.
Ezekben a Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör mellett a Lavender Tánccsoport is említésre került. Ez alkalommal a
táncosok számoltak be mindennapjaikról, próbáikról és
fellépéseikről.
– Négy évvel ezelőtt szilveszteri bulira készültünk és
„hirtelen felindulásból” jött az
ötlet, hogy alakuljunk meg, hiszen ekkor már a környező falvakban több tánccsoport volt
jelen. Miért ne? – gondoltuk –
mesélte a csoport vezetője.
Hat taggal kezdtek, most
már tízen vannak. A csoport vegyes: fiúk lányok, tinédzserektől a felnőttekig.
Mind falubeliek, ezért nem
okoz gondot a helyi szokások
ismerete sem nekik. Eleinte
szabadidejük hasznos eltöltése
érdekében jártak össze, később
a helyi és távolabbi községek
rendezvényein,
eseményein
léptek fel. Mellettük állandó

hat keringő párossal bővült a
csapat. Mindenféle műfajt elsajátítottak már: elsősorban a modern táncot képviselik, de a hagyományok szerint minden kolbásztöltő fesztiváljukon mókás
jelenettel és néptánccal, karácsonykor pedig a felnőtt táncosok keringővel lépnek fel.
Elmondásuk szerint alig
várják a próbákat, hiszen a heti
fáradalmaikat itt tudják kipihenni, örülnek, hogy ennyi időt
tudnak együtt tölteni. Nevetve
mesélték élményeiket, amelyeket a próbák során vagy fellépésen éltek át. Új táncok tanulásakor nem mindig sikerül elsőre a lépések elsajátítása, a
fellépő ruhák kiválasztása is
hosszas fejtőrést okoz. Volt,
hogy a fellépések alkalmával
egyes kiegészítők otthon hagyása okozott bonyodalmat. A
csapat dinamikus és kitartó,
minden falubeli rendezvényen
részt vesznek segítőként, süteményt sütnek, és jó kapcsolatot
ápolnak a kézimunka szakkör
tagjaival. Fellépés előtt izgul-

Az egeraracsai fellépésen, balról jobbra: Zobb Nóra, Sziva
Krisztina, Szimiczki Gabriella, Gombai Marcell, Nagy Jutka,
Soósné Hordós Csilla, Zobb Eszter. A képről hiányzik: Ács
Judit, Szentes Diána és Kármán Bálint.

nak és lámpalázasak, de amikor
fellépnek a színpadra, elszáll
minden félelmük, hiszen rengetegen vannak a nézők között,
akik támogatják őket és bíztatják a további munka folytatására és sikerek elérésében.
A 2019-ben megrendezett
horgásznapi halászlé-főző versenyen első helyezést értek el
Zalaszentmihályon, idén ja-

nuárban pedig a IV. Szentpéterúri Kolbásztöltő Rendezvényen nyerték el az első helyet. Készülnek az idősek karácsonyára és a kolbásztöltő
rendezvényre jövő januárra,
ahol új táncokat mutatnak majd
be. Több felkérést is elfogadnak, legutóbb Egeraracsán,
a családi napon vettek részt.
Zobb Eszter

Kapitális halak a pötrétei tóból

Holczbauer Tibor az amúrral.

Holczbauer Tibor és felesége, Marietta 33,6 kg-os amúrt
fogott ki július 18-án délután a
pötrétei I. számú tóból. Az
amúrt negyedik merítésre tudták kivenni, 4 szem fokhagymás kukorica volt a horgon. A
halat mérés után visszaengedtek a tóba. Holczbauer Tibor
gyermekkorától horgászik, felesége 4 éve, általában pontyozni szoktak. Szentgotthárdon élnek, az idei évtől a Pöt-

rétei Aranykárász Horgász
Egyesület pártoló tagjai, az
éves engedélyüket kiváltották,
de eddig is jártak Pötrétére
horgászni napijeggyel. A környékbeli horgásztavakat (Zalaszentmihály, Pölöske, Kis-Balaton) is látogatják.
Tóth Roland és fia, Balázs
196 cm-es, 65 kg-os harcsát fogott július 31-én a pötrétei I.
számú tavon. A kapás hajnali
04:43-kor volt és 06:10-kor

Majd 2 méteres harcsa akadt
horogra.

sikerült kifogni egy helybeli
horgász, Kantó Gyula segítségével. Az idei évtől a Pötrétei
Aranykárász Horgász Egyesület pártoló tagjai, az éves
engedélyt kiváltották, de eddig
is jártak Pötrétére horgászni.
Roland gyermekkorától horgászik, édesapjával, Lajossal kezdte el, aki szintén jár a pötrétei
tóra. A környékbeli horgásztavakat (Zalaszentmihály, Pölöske, stb) is látogatják. Balázs
akkor jár horgászni, ha ideje
engedi, mivel szeret focizni is.
Pötréte I. számú tava, más
néven a Pontyos-tó inkább nádasos, lapos, széles. Nyíltabb
vizekkel, medencékkel, öblökkel és köztük szűk csatornákkal, résekkel rendelkezik.
Polák Anett

www.zalatajkiado.hu
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A Rajki utca felújítása Pacsán
használnak, de a lakók kérték,
hogy ne kerüljön véglegesen
elbontásra, így csak egy biztonságos vasbeton fedést kap,
később szükség esetén használható lehet. A nyomvonalban
található egy villanyoszlop,
aminek áthelyezését nem tudták megoldani, mivel 1,5 millió
forintba került volna, ezt pedig
nem tudták finanszírozni, így
maradt, ahol volt.
A lakók nagyon örülnek,
mert laknak ott idős, mozgás-

korlátozott emberek és kisgyermekes családok is babakocsival. Az útszakasz forgalmas
emiatt nem lehet az úton közlekedni, ez a Nagykanizsára
vezető főút. Ezzel a felújítással
a városközpontból (üzletek,
boltok, buszmegálló) a település végéig, az utolsó házig jó
minőségű járdán lehet közlekedni.
A kivitelező Reál-Munkagép Kft. határidőre, augusztus
elejére befejezte a munkát.

Fejlesztés a Pacsai Művelődési Házban

333 méteres szakasz teljes felújítása történt meg.

Pacsán a Rajki utcában
folytatták a járdafelújítást. Az
utca nyugati oldalán a járda
333 m-es szakaszának teljes
felújítása történt meg, hiszen a
régi betonjárda már szinte
használhatatlan volt. Az új járda szélessége 1,2 m, kő ágyazaton, beton alapon, 4 cm vastag aszfaltozással készült, kerti

szegéllyel építve. A beruházás
bruttó költsége 8 millió forint.
Ezt az önkormányzat saját költségvetésének terhére, a 2019.
évi megtakarításból finanszírozta.
A kivitelezést két dolog
nehezítette. Közvetlenül mellette található egy ásott kút a
közterületen, amit jelenleg nem

Professzionális,
telepített
hangrendszerrel bővült a Pacsai Művelődési Ház nagyterme, tájékoztatta lapunkat
Kelemen Tamás polgármester.
Elmondta, hogy 2019-ben
pályáztak hang- és fénytechnikai fejlesztésre, amelyekből
előbbi célterületre kaptak támogatást.
A fejlesztés 3 millió forintos összegű, amely magában
foglalja a 30 %-os önerőt is,
melyet az önkormányzat saját
bevételéből biztosított.
A hangtechnikai fejlesztésnek köszönhetően, okos-technológiai eszközökkel vezérelhető, minden lehetséges felhasználói igényt támogató,
Professzionális hangrendszerrel bővült a művelődési ház.

rendszer biztosítja a közművelődési, szórakoztató, képzési
rendezvények megtartását.

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

2020. szeptember
HIRDETÉS
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Jelképes pinceavató az Ungi hegyen
A felsőrajki várudvarból
terepjárókkal indultak a meghívottak a Felsőrajk és Dióskál
közötti hegyhátig, egészen az
Ungi hegyre, Vigh László országgyűlési képviselő birtokáig.
– Megígértem az apámnak,
hogy megtartom ezt a birtokot
– tudtuk meg a képviselőtől. –
Permetezni nem akkor kell,
amikor éppen ráérek, ezért szőlőművelésre nem maradt időm.
Úgy döntöttem, hogy felújítom
a 200 éves pincét. Már húsz
éve idehívom a felsőrajki iskolásokat, itt szoktunk focizni,
ismerkednek a természettel. Ezt
a gesztenyesort 30 éve ültettem
– mutatja Vigh László.
Ezúttal nem iskolások, hanem közéleti személyiségek
voltak a vendégek az Ungi hegyen. Miniszter még nem járt
ezen a hegyháton, egészen eddig – mondta a házigazda és
elsőként Palkovics László Innovációs és Technológiai minisztert köszöntötte. Ennél az
asztalnál kapott még helyet dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei
közgyűlés elnöke, Egri Gyula,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke,
Horváth H. Attila, a Zalai
Hírlap főszerkesztője, Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi
Televízió vezetője, Balogh
László Nagykanizsa és Balaicz

Zoltán Zalaegerszeg polgármestere. Rajtuk kívül még
további közéleti személyiségek,
polgármesterek, helyi és elszármazott felsőrajkiak fogadták el a meghívást.
Rögtön egy megmérettetéssel indult a program. A résztvevőknek hébérrel kellett átfejteni a bort egy üres pohárba.
Ebben Palkovics László szerepelt a legjobban és egy míves
cserépkancsót nyert „Ungi hegyi Pinceavató I. hely” felirattal.
Gyakorlat teszi a mestert,
avagy a miniszter mindenhez
(is) ért? Ezt egyetlen próba
alapján nem lehet eldönteni.
Az viszont tény, hogy Palkovics László zalai kötődésű,
nagyszülei egerszegiek, illetve
bakiak voltak. A zalai kultúrát igyekszik otthon is népszerűsíteni, de a zalai kifejezések néha magyarázatra szorulnak.
A házigazda beavatott bennünket a régi építés rejtelmeibe, részletesen elmagyarázta a pince építésének technológiáját.
– Ezek az emberek ezermesterek voltak, értettek az állattenyésztéshez, a növénytermesztéshez és az építészethez
is – vélekedett Vigh László. –
Azzal, hogy megmentettem,
felújítottam ezt a pincét a tiszteletemet is kifejezem irántuk.
Itt egy sor szőlőt három órán át
kapáltunk. Amikor felértünk,

A felújított 200 éves pince.

– Ott a gesztenyesor! – mutatja a házigazda.

apám visszanézett. Észrevett
egy zöld fűszálat a szőlő mellett. – Tönkre akarsz tenni,
fiam? – kérdezte. Ez a rövid
történet is jellemző a kor, az
emberek mentalitására. Van itt
még 18-20 évre való tervem és

Megemlékezés Zalaigricén
Zalaigrice Község Önkormányzata, Zalaigrice Községért
Közalapítvány és a Zalaigricei
Fiatalokért Alapítvány szervezésében és rendezésében 2020.
augusztus 20-án került sor az
államalapítás és az új kenyér
ünnepére.
Az emlékkőnél Horváth
Gyöngyi polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
mondott ünnepi beszédet.
A kulturális műsor szereplői
Jurina Beáta és Szilinyi Arnold
voltak.

Jurina Beáta és Szilinyi Andor
adott műsort.

Az új kenyér megáldásával
és koszorúzással zárult az ünnepség.

Az új kenyér megáldása.

szeretném ezeket megvalósítani
– mondta befejezésül Vigh
László.
A vadpörkölt vacsora után
nagyszerű hangulatban kezdődött a közéleti vetélkedő.
Samu László
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Kondiparkot avattak Bókaházán
Remélik, hogy Szent Mihály napján ismét együtt lehetnek
(Folytatás az 1. oldalról)
mely egy gumírozott, teherbíró
alapon épült fel. A sportpark
létesítményének
használatát
Szabó Éva kosárlabdázó és
testnevelő tanár tanítványainak
bemutatójával szemléltették és
máris néhány lelkes falulakó
által kipróbálásra került.
Természetesen a falunapra
tekintettel nemcsak az egészségnek, a sportnak és a zenés
szórakozásoknak, hanem a kulináris élvezeteknek is hódolt a
falu apraja-nagyja, hiszen hurkasütéstől kezdve pattogtatott
kukoricáig, mézvásártól-és kós-

Lóth Eszter

tolástól kezdve a hideg sörök
fogyasztásáig mindenben részesülhettek az odalátogatók,

sőt néhány kirakodóvásáros
portékát is megvásárolhattak a
helyszínen.
Lóth Eszter polgármester
elmondta, hogy az év első
felében a közmunkaprogram
keretében került sor a közterületek karbantartására, még a
pandémia idején folyamatosan
és pályáztak a közösségi ház
kibővítésére, modernizálására.
Az év második felében folytatják a járdafelújításokat. Egy
elnyert vis major pályázatból
kerül sor a temetői partfal
helyreállítására, de további
partfalszakaszra is adtak be

pályázatot. A várt járdafelújítási pályázatból a Rákóczi
utca fog elkészülni majd, ha
már rendelkezésre áll az ahhoz
szükséges elnyert pályázati
összeg.
Ősszel szeretnék visszahozni a régi búcsúk hangulatát
idéző rendezvényeket és ehhez
jó alkalom lesz majd október
első hétvégéjén a templomuk
védőszentjének, Szent Mihálynak a tiszteletére rendezendő
műsoros rendezvénynap, ahol a
falu közössége ismét együtt
lehet.
Ódry Viktória

Kirándultak a pötréteiek

Pötréte önkormányzata kirándulást szervezett Székesfehér–Csókakő–Kisbér helységeket érintve. A résztvevők először a Bory-várat tekintették
meg, ami Székesfehérvár egyik
külterületén, az Öreghegyi vá-

rosrészben, a Mária-völgyben
található.
A Bory-vár jellegzetessége,
hogy minden betonból készült,
az oszlopok, korlátok, ajtó- és
ablaktokok, kupolák, lépcsők,
szobrok, domborművek és a

kerti díszkutak is. Az épület
több pontján Bory Jenő szobrai
és festményei mellett felesége
és mások művei is láthatók.
A kirándulás második helyszíne Csókakő volt. A Vértesben található gótikus csókakői
vár az egyetlen olyan vár, ami a
hegység peremén, szőlőskertek
között látható. A kilátás nagyon
szép a várból a Móri-árok
völgyteknőjére és a Keleti-Bakonyra. Szili Sándor és fiai pincészeténél borkóstoláson vettek
részt, amely a csókakői vár
alatt található. Hagyományos,
kézműves, fahordós boraikat
ízlelhették meg a résztvevők. A
Szili Pincészet törzsgyökeres

móri család, ahol a szőlészetborászat mestersége apáról
fiúra szállt.
Csókakő után Kisbérre vezetett az út. A kisbéri MiniMagyarország Makettpark különleges és érdekes látnivaló,
amely a kisbéri tó partján került
kialakításra. A mini makettparkban megtekinthető a Parlament,
a kecskeméti Cifra Palota, a
jáki templom, a soproni tűztorony, a kisbéri lovarda, a pécsi
dzsámi és számos híres magyar
építmény kicsinyített mása is.
A kirándulók egy kellemes,
élményekkel teli napot tölthettek el együtt.
Polák Anett

Biztos alapok, biztos jövő
Szent István napi ünnepség Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
jövőt épített a magyarság számára. Az alelnök felhívta a
figyelmet arra is, hogy Szent
István fiának, Szent Imre hercegnek szánt intelmei közül
számos ma is időszerű és megszívlelendő. Köszöntőjét ezen
intelmek egyikének felolvasásával zárta.
Az ünnepség fényét emelte
a kulturális műsor: Tatár Zsófia
és Magyar Réka versmondása,
valamint a Szivárvány Dalkör
előadása.

Az ünnepség keretében került sor az új kenyér megáldására, melyet Cséry Gergő plébános celebrált.
Koszorúzással zárult a megemlékezés, Ruzsics Ferenc alelnök, Pacsa Város Önkormányzata, Zalaigrice Község
Önkormányzata, a Pacsai Általános Iskola, a Városvédő- és
Szépítő Egyesület, valamint a
Polgárőr Egyesület képviselői
helyezték el koszorúikat Szent
István szobránál.
Bokor Ferencné
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Emlékterem az iskolában

Táncsics Erikára emlékeztek

A tanév első napján
Táncsics Erika elhunyt
kolléganőnk emlékére
és tiszteletére a nyelvi
labort
emlékteremmé
avattuk. Az ünnepségen
jelen volt Kajári Attila,
a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója, Erika családja és
kollégái.
Táncsics Erika pedagógusként német nyelvtanárként és okleveles
angol
nyelvtanárként
diplomázott. Pályakezdőként Zala megye iskoláiban, majd 2004
szeptemberétől intézményünkben, a Pacsai Általános Iskolában dol- A nyelvi labort emlékteremmé avatták.
gozott. Pacsán nem csak ramok változatos tanári megpedagógusként, hanem rövid oldásai, a témahetek és proideig iskolatitkárként is tevé- jektek ötletei Erika pályájának
dicsérete. Személyiségével nekenykedett.
Erika akkori önéletrajzában velt, példát mutatott sok gyermeknek és családnak. Pályája
az alábbiakat írta:
„Alapelveim a pontosság, a során volt osztályfőnök, gyerrendszeresség és a következe- mek- és ifjúságvédelmi felelős,
tesség, amelyet nevelői mun- munkaközösségvezető, neki kökám során is fontosnak tartok szönhetjük a rendkívül élménybetartani és betartatni. Nem dús ausztriai kirándulásokat.
csak az általam megszerzett Aktív szervezője és lebonyolíismereteket szeretném a lehető tója volt a színházlátogatálegszínvonalasabban a gyere- soknak, a hangversenysorozakeknek átadni, hanem azokat az toknak és diákönkormányzati
erkölcsi értékeket is közve- rendezvényeknek. Munkatárstíteni, amelyekkel rendelkez- ként örömmel dolgoztunk Eriniük kell az életben való bol- kával, hiszen megbízható és
kitartó kolléga volt. Vidám terdoguláshoz.”
Valóban, így lett. A tanórák, mészetével, az óraközi szünefoglalkozások és iskolai prog- tekben és a rendezvényeken

Meghitt ünnepség keretében emlékeztek a néhai pedagógusra.

közös dalolással színesítette
közösségünket. Élete összefonódott az iskolával, talán
mondhatom, hogy a második
családja lettünk.
A most avatandó terem
létrejötte 2009-ig nyúlik vissza.
Az Amerikai Iparkereskedelmi
Kamara pályázatot írt ki. Erika
a projekt előkészítésében, a
pályázat megírásában, majd a
létrejöttét követően a módszertani innováció gazdájaként tevékenykedett. Hálánk és tiszteletünk jeleként a nyelvi labort
Táncsics Erika Emlékteremmé,

a nyelvi témahetet pedig Emlékhétté avatjuk.
Kedves Erika! Köszönjük,
hogy velünk voltál!
Az avató ünnepség keretein
belül verset mondott Dobor Panka 7. osztályos tanulónk. Ezt követően Kajári Attila tankerületi
igazgató és Tóthné Táncsics
Anna leleplezte az emléktáblát.
Az emlékterem és emlékhét
létrejötte viszi tovább munkatársunk, Táncsics Erika pedagógiai hitvallását.
Pálos Henrietta
intézményvezető

www.zalatajkiado.hu

Később kerül megtartásra a pacsai Idősek napi rendezvény
Kelemen Tamás polgármester szeptember elsején kiadott
közleményében nagy sajnálattal értesíti a Pacsán élő idősebb
korosztály képviselőit, hogy a kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel elhalasztásra kerül a szeptember 26-ra tervezett Idősek napi rendezvény.
Pacsán közel 20 éve, hagyományosan szeptember végén köszöntik a szépkorúakat, amely ünnepség megrendezése a jelenlegi járványügyi helyzetben komoly kockázatot jelentene. Figyelembe véve, hogy az elmúlt években a résztvevők száma meghaladta a 150 főt, amihez még közel 50 fős, kiszolgálói, fellépői,
segítői létszám is tartozott, mindez zárt helyen.
Augusztus végétől napról-napra rohamosan nőtt a regisztrált
fertőzöttek száma Magyarországon, a kormány is jelentett be
szigorításokat, felkészülve a járvány második hullámára.

– Megtapasztalhattuk, hogy az első hullámban is elsősorban
az időseket védő intézkedéseket vezetett be Magyarország
kormánya, így figyelve a helyzetet, felelős vezetőként, annak
érdekében, hogy elkerüljük a tömeges megbetegedéseket, ez a
helyes döntés – emelte ki Kelemen Tamás.
Pacsa polgármestere leszögezte: – Amennyiben javul a járványügyi helyzet, lehetőség szerint akár a téli, adventi időszakban sor kerülhet a most elhalasztott program megszervezésére.
Bízunk abban tehát, hogy az idei évben még lesz rá alkalom,
hogy személyesen is köszönthessük településünk idősebb lakosait. A jelenlegi helyzetben a fertőzöttek számának jelentős
emelkedését látva úgy gondoljuk, hogy ezzel tudjuk őket a
leginkább védeni, lehetőség szerint elkerülve minden veszélyforrást.
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Hírek a pacsai kézilabdázókról
Újra edzésben vannak Pacsán a kézilabdások. A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzet miatt felfüggesztett bajnokságok után 2020.
augusztus elején újraindultak
az edzések a Pacsai Haladás
SE kézilabda szakosztályában,
melyek jó idő esetén a műfüves
pályán zajlanak. A sportcentrum adottságai kiválóan alkalmasak az alapozó edzésekhez,
amellett, hogy az érvényben
levő egészségügyi előírások
maximálisan betarthatóak.

A hónap elején hagyományteremtő céllal tábort szerveztek
az utánpótlás korú játékosok
számára: fiúk és lányok vegyesen, egy nagyon mozgalmas és
eseménydús hétet zártak Deregi
László edző vezérletével. A csapat bázisa az egyesület sportpályája volt, melyről indulva a
délelőtti futóedzések után körbebiciklizték a környéket, és birtokukba vették a pacsai strandot. Köszönik a szülőknek, hogy
rájuk bízták a gyerekeket, a gyerekeknek pedig a töretlen lelke-
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

• Bérfőzés

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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

A felvétel a táborban készült.

sedést és jókedvet, amivel napsütésben, esőben is végigdolgozták a hetet. Remélik, hogy a táborral hagyományt teremtenek,
és jövő nyáron újra találkoznak!
Az edzések, közös programok összekovácsolták a csapatot, így újult erővel vágnak
neki az induló bajnokságoknak.
A 2020/2021 szezonra két csapat versenyeztetését tűzte ki
célul a szakosztály vezetése.
Női felnőtt csapatuk a Zala
megyei női bajnokságban szerepel, U14 lány korosztályos
csapatuk pedig a korosztályos,
regionális bajnokságban.

Mellettük az előző évhez
hasonlóan az alábbi korcsoportokban biztosítanak sportolási
lehetőséget a gyerekek számára:
• fiú U14 korosztály – felső
tagozatosok
• fiú / lány U10 korosztály
– alsó tagozatosok
• szivacskézilabda a legkisebbeknek – ovisok
Az edzésekhez csatlakozni
kívánók Fodor Kinga technikai
vezetőnél (+36 20 774 7241) és
Kelemen Anita szakosztályvezetőnél (+36 20 851 2070) jelentkezhetnek.

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

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
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Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
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Lomtalanítás Pacsán
Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2020. szeptember 14-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

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

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

