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Tiszta vizet mindenki poharába
Nemrég fejeződött be a „Pacsa vízműről ellátott települések ivóvízminőség-javítása és
vízellátásának fejlesztése” című projekt.
A Széchenyi 2020 program
keretében, európai uniós támo-

gatással sikerült megvalósítani
a nagy jelentőségű fejlesztést,
amely indokoltságát a meglévő
4 mélyfúrású kútból nyert víz
minősége alapozta meg. Vizünk
vas-, mangán-, és ammónium
tartalma időnként (főleg nyári

Tisztelet a hősöknek
Október 23-ai ünnepség Szentpéterúron
A járványügyi helyzetre való
tekintettel szűk körben került sor
az október 23-ai ünnepségre és a
koszorúzásra Szentpéterúron. A
templomkertben álló I. és II. világháborúban elesett katonák emlékműve e jeles alkalomra társadalmi munkában került renoválásra.

A megjelenteket Lakatos
István polgármester köszöntötte, majd rövid kis beszédében Zobbné Szummer Mónika, az alapítvány elnöke
ismertette az '56-os eseményeket.
Zobb Eszter

A képviselő-testület az ünnepségen.

A pacsai vízmű négy település egészséges ivóvízét biztosítja.

meleg hónapokban) meghaladta az egészségügyi határértéket.
A korábbi, elavult, mintegy 50
esztendős víztisztító technológiával csak részben lehetett a
kritikus paramétereket kezelni.
A napi vízigény is megnövekedett a vízmű fogyasztói területén, így a fejlesztés, korszerűsítés elodázhatatlan volt.
A projekt előkészítését egy
2016-os havária helyzet gyorsította meg. Akkor olyan szintű
vízminőség romlás következett
be, hogy a kisgyerekes családoknak palackozott vizet kellett
biztosítani. Bár sikerült ideiglenes megoldást találni a problémára, végleges megoldást csakis a mostani jelentős mértékű
fejlesztés hozhatott.

A pacsai vízmű négy település, Pacsa, Szentpéterúr, Zalaigrice és Zalaszentmárton közel háromezer lakosát, közintézményeit és vállalkozásait látja el vízzel. A víziközmű vagyon
is e négy település önkormányzatának tulajdonában áll.
Az önkormányzatok, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. a
fejlesztés megvalósítására 2017ben konzorciumi megállapodást kötöttek egymással. Ezt
követhette a Támogatási Szerződés megkötése a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató,
(Folytatás a 4. oldalon)

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A Kossuth utca felújítása Pacsán
A lakók régi kívánságát
teljesítette a városvezetés a
mostani beruházással – mondta
a helyszínen Kelemen Tamás
pacsai polgármester, amikor az
útfelújításról szólt.
A polgármester elmondta,
hogy az érintett 300 méter
hosszú útszakasz, a Kossuth
utca északi, temető felőli része,
4 méter szélességben kapott új
burkolatot, kiépítésre került
320 méter hosszan K szegély
is. A projekt során csapadékvíz
elvezetési munkákat is végeztek, meglévő víznyelők szintbehelyezése és újak beépítése
is megtörtént. Az utca szennyvíz-rendszerén is modernizációt hajtottak végre, a régi 50-es
aknafedlapok az új szabványnak megfelelő 60-as átmérőjűre

lettek cserélve, 300 méter hosszan
pedig tisztították a rendszert.
A pénzügyi fedezetet az önkormányzat idei költségvetése
biztosította, bruttó 23 millió
forint értékben, a kivitelezés
augusztus közepén indult és
október elején zárult.
A polgármester tájékoztatta
lapunkat, hogy az önkormányzat saját tulajdonában lévő belterületi utak állapota ezzel az
újabb fejlesztéssel jónak mondható. A továbbra is megújításra
váró szakaszok állami tulajdonban és kezelésben vannak, mint
például a Deák Ferenc, Csány
László, Fő és Béke utcák. Kezdeményezték ezen utak felújításának megkezdését, jelenleg
kormánydöntésre várnak, bízva
a pozitív elbírálásban.

'56-os megemlékezés Pacsán

A felújítás költségeit az önkormányzat biztosította.

Támogatják az időskorúakat
Értesítjük az 1955.
január 1. előtt született, pacsai állandó
lakóhellyel rendelkező polgárokat, hogy
Pacsa Város Önkormányzata idén is támogatásban részesíti
a településen élő
időskorú lakosokat a
járvány elleni védekezés, illetve a téli időszakra való felkészüA hivatal pénztárában vehető át…
lés érdekében.
A támogatás mértéke jo- át, kizárólag 2020. december
gosultanként 7.000 Ft, mely a 10. napjáig, hétfőtől péntekig
Pacsai Közös Önkormányzati 8-12 óra között.
Pacsa Város Önkormányzata
Hivatal pénztárában vehető

„Járdán parkolni TILOS!”
Havasi Bálint mondott ünnepi beszédet.

Október 23-án reggel tartottuk ünnepségünket Pacsán, a
Szoborparkban. A Himnusz elhangzása után a Budai Sándorné könyvtáros által összeállított zenés kulturális műsorban
Csóka Vivien, Magyar Réka és
Tánczos Lujza középiskolás
diákok versekkel, visszaemlékezéssel tisztelegtek a hősök
előtt.
Havasi Bálint, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese mondott ünnepi
beszédet. Felidézte az 1956-os
forradalom és szabadságharc
előzményeit, eseményeit.

Szólt a Zala megyei, a pacsai szervezkedésekről, történésekről, és név szerint kiemelte
azokat a pacsai lakosokat, akik
csatlakoztak a küzdelmekhez és
aktívan részt vettek a forradalom és szabadságharc helyi
eseményein.
Az ünnepség végén Pacsa
Város és Zalaigrice Község
Önkormányzata, a Városvédőés Szépítő Egyesület, valamint
a Pacsai Polgárőrség képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit az '56-os emlékműnél.
Bokor Ferencné

Az elmúlt időszakban több
lakossági bejelentést kaptam,
amelyek alapján felhívom a
gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy településünkön ne a
járdán parkoljanak! A járdán
parkoló gépjárművek akadályozzák a gyalogos forgalmat,
ezáltal a gyalogosok a forgalmas úttestek használatára kény-

szerülnek, mely balesetveszélyes!
A KRESZ tiltja a járdán
gépjárművel történő parkolást,
ezért ez szabálysértésnek minősül, mely rendőri intézkedés keretében bírságot von maga után!
Kelemen Tamás
polgármester
Pacsa Város Önkormányzata
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt
A járvány elleni küzdelemben Magyarország az elmúlt
időszakban nagyon sok tapasztalatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hullám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra képesek a bajban, s annak érdekében, hogy a járvány második hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdelmet, ugyanerre a felelős magatartásra, egymás iránti szolidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció eredménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is működjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.
– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszkhasználat, a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szórakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabályok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogy milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat – magyarázta a kormánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az első hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védekező európai országok közé tartozzunk és megvédjük állampolgáraink egészségét, a munkahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.
A járvány terjedésének megfékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint feladatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akárcsak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják a bentlaká-

sos intézmények orvosi ellátását, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zajlik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A köznevelési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt kötelező testhőmérséklet-mérés kapcsán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal koordinálta.
A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legnagyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfeleink – folytatta a kormánymegbízott. – Az ügyfélszolgálati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellátó munkatársainkat plexi elválasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtlenítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Rózsa. – A lifttel ellátott épületeinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó készülékeket csak az ott dolgozók kezelhetik, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát.
Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszönhetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

nek kapcsán a kormánymegbízott külön kiemelte: az állampolgárok
veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításával kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfoglalást követően mielőbb keressék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában forduljanak a műszaki vizsgaállomásokhoz.
– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására – hangsúlyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsítést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülményeket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fogadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fázisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszthely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épülete újul meg.
– A megye kormányablakrendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Kitért rá: a Zala Megyei Kormányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emellett a megye aprófalvas településszerkezetéhez igazodva, annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élőknek is lehetősége nyíljon a megfelelő színvonalú szolgáltatások igénybevételére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszolgálatot is működtet. A kormányablakbusz a megye 6 járásában, összesen 52 településen áll az ügyfelek rendelkezésére – mondta a kormánymegbízott. Hozzátette: jövőbeli terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányablakká alakítják, ami elősegítené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényelmesebb államigazgatási ügyintézéssel találkozzanak a mindennapjaik során.

Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.
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Sportpark Pötrétén
A Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program
alapján a Magyar Falu Program
keretében Pötrétén is átadásra
került az „A” típusú sportpark,
mely a játszótér mögött található. A sportparkokban az egymást követő generációk együtt
tölthetik el a szabadidejüket,
ezzel is erősítve a kölcsönösségen alapuló családi köteléket.
A nagyszülők, szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapokban, a közös szabadidős tevékenységek családi kohéziós erővel bírnak. Minden
olyan tevékenység, amelyet közösen végeznek, felerősíti a
családi összetartozás érzését,
élményét.
Az egészség megőrzésének
egyik legfontosabb eszköze a
mindennapos sportolás, melyet

leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Az
eszközök az emberi szervezet
egészségének megőrzésére pozitív hatást gyakorolnak. A
parkfitnesz gépekkel a felnőtt
játszóterek számtalan változatai
valósíthatók meg, így ezáltal a
közterek sokkal színesebbé,
változatosabbá varázsolhatók.
Minden egyes eszköz különböző funkcióval bír. Az emberi
szervezet más és más izomcsoportjainak erősítését teszi lehetővé. A fitnesz gépek szabadtérre való kihelyezésével, a
sportolásra vágyóknak lehetősége van a friss levegőn edzeni.
A gépek igénybevétele a felhasználok számára teljesen ingyenes.
Pollák Antett

„A” típusú sportparkkal gazdagodott Pötréte.

Tiszta vizet mindenki poharába
(Folytatás az 1. oldalról)
az NFP, mint kedvezményezett, és az önkormányzatok,
mint végső kedvezményezett
között.
A bruttó 350 millió Ft
összköltségű, KEHOP-2.1.315-2017-00065 azonosítószámú projekt forrásából 240 millió Ft-ot az Európai Bizottság,
a nettó összegből fennmaradó
36 millió Ft-ot, valamint a 74
millió Ft ÁFA-t a hazai kormány biztosította.
2018-ban megtörtént a kivitelező kiválasztása és a szerződés aláírása. A kiviteli tervek
elkészítését követően, még
2019-ben elkezdődhetett a kivitelezés, amely a sikeres próbaüzem lezárásával, ez év szeptemberében fejeződött be.
A támogatási szerződés értelmében a létrejött vagyonérték, valamint a támogatási érték
az önkormányzatok között a
következőképpen oszlik meg:
Pacsa. 65, Szentpéterúr 30, Zalaigrice pedig 5 %-ban részesedik.
A projekt nagyságára tekintettel nemzeti érdekből kiemelt
jelentőségű fejlesztésről beszélhetünk.
Nekünk, itt élő embereknek
mindennél fontosabb, hogy a

jövőben egészséges, tiszta vizet
fogyaszthatunk.
A projekt keretében elkészült az ötödik kút, amely 300
méter mélyből hozza a vizet,
így a megnövekedett vízigény
gond nélkül kielégíthető, és egy
XXI. század technológiai elvárásainak megfelelő, automatizált víztisztító rendszer, amely
a vas- és mangántalanításon,
ammóniamentesítésen túl ultraszűrést is végez, aminek köszönhetően a technológia eltávolítja a tisztított vízben lévő
maradék anyagokat, baktériumokat, vírusokat.
A projekten kívül, saját forrásból sikerült elvégezni a hálózatmosatáshoz szükséges csomópontok rekonstrukcióját és
vezetékszakaszok cseréjét is,
ezekkel együtt lett teljes a korszerűsítés.
Köszönettel tartozunk a támogatóknak, a kivitelező Szabadics Zrt. és az üzemeltető
Zalavíz Zrt. munkatársainak, és
mindazoknak, akik hozzájárultak a beruházás sikeres megvalósításához.
Kívánjuk, s hogy a jövőben gondtalanul használhassa
minden fogyasztó a pacsai
vizet!
Lendvai Jenőné

Piros Orsolya és Piros Márton már ki is próbálta az eszközöket.

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Pacsai diákok országos sikere
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a tehetséges
gyermekek fejlesztésére, keressük a tehetségígéreteket, gondozzuk és fejlesztjük tanulóinkat. Ezen irányelvek mentén
állítjuk össze éves tehetséggondozó programunkat, versenynaptárunkat. A 2019-2020-as
tanév folyamán a Pacsai Általános Iskola tanulói jelentkeztek egy országos, levelezős
környezetismereti-környezetvédelmi versenyre, melyet a miskolci Szirmai Általános Iskola
hirdetett meg. A verseny három
fordulóból állt, s a legjobban teljesítő csapatok lehetőséget kaptak arra, hogy tudásukat országos döntőben mérhessék össze.
A vírushelyzet miatt a tanév
végén az élő országos döntő
verseny elmaradt, s a 20202021-es tanév elején, október
2-án került lebonyolításra online formában. Iskolánk két alsós
csapata jutott be az országos
döntőbe, amely a virtuális térben került megrendezésre.
Maga a verseny két részből
tevődött össze. Elsőként egy

videószobában találták magukat a gyerekek, ahol a feltett
kérdésekre villámgyorsan kellett válaszolniuk. Ebben a számukra még ismeretlen helyzetben remekül teljesítettek versenyzőink. A döntő második
részében egy online tesztet kellett megoldaniuk, amelyhez
előre megkapták a felkészülési
anyagot. Az országos döntő
ezen része is sikerrel zárult
pedagógusaink, Csóborné Ács
Éva (2.o.) és Horváthné Tánczos
Gabriella (3.o.) eredményes munkájának köszönhetően. Diákjaink a rendelkezésre álló idő
töredéke alatt megoldották ezt
is. Hamarosan kiderült, hogy
nem csak gyorsan, de jól is dolgoztak. A tavalyi második osztályosokból alakult Fénysugár
nevű csapat az országos 5. (Sziva Dorina Réka, Dömötör Dániel, Németh Gergely József), a
Kányadombi indiánok, akik
az akkori 3. osztályosok voltak (Fehér Csongor, Magyar
Mihály, Ódor Márkó), országos
2. helyezést értek el a versenyen.

Szüreti mulatság Alsórajkon
Szüreti mulatságra került
sor október harmadikán Alsórajkon. A falu apraját-nagyját
összefogó és megmozgató rendezvény a Kisfaludi Egyesület
és az önkormányzat közös szervezése révén jöhetett létre.
A délután folyamán szüreti
felvonulás indította a mulatságot. A faluháznál gyülekező
menetet traktorok, lovaskocsik
szállították körbe a településen.
A falu utcáit meglátogató helyiekhez az eszteregnyei Őszirózsa Egyesület tagjai is csatlakoztak. A felvonulók harmonika és nótaszóval köszönték
meg a házak előtt kikészített
nassolni valókat és italokat. A
legkisebbek szavalattal is kö-

szöntötték a helybelieket, a kisbíró pedig több megállónál is
hirdette a szüret menetének történéseit, kedves szavakkal köszöntötte a helybelieket.
A felvonulást követően a
faluháznál folytatódott a mulatozás. Az eszteregnyei Őszirózsa Egyesület tagjai nótákkal
színesítették a délutánt. Zserbó,
a terápiás kutya felvezetőjével,
Tolnai Tímeával érkezett a
gyermekekhez, akik színesebnél színesebb feladatokat, „trükköket” gyakorolhattak a foglalkozás keretében.
A Kisfaludi Egyesület tagjai egy tál étellel, süteménnyel
is megvendégelték a résztvevőket.

Balról jobbra: Dömötör Dániel, Sziva Dorina Réka, Csóborné
Ács Éva, Németh Gergely József.

Balról jobbra: Magyar Mihály, Ódor Márkó, Horváthné Tánczos
Gabriella, Fehér Csongor.

Nagyon büszkék vagyunk
tanulóink kiemelkedő teljesítményére! Sikerükön felbuzdulva, ebben a tanévben is vállalják a megmérettetést.

Horváthné Tánczos Gabriella
felkészítő pedagógus,
Pálos Henrietta
intézményvezető, Pacsai
Általános Iskola
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Cél az energiaszegénység felszámolása
A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támogatott CO-EMEP projekt 2020
augusztusában indult két partner részvételével. A horvát oldalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A projekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglalkoztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiaszegénységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. Ennek megfelelően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahatékonyság területén tevékenykedő szereplők közreműködésével, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások kidolgozása az energiaszegénység problémájára.
A projekt keretében mindkét partner régióban helyi támogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, energiahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleményezésében. A Zala megyei támogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munkacsoport ülését, ahol az energiaszegénység fogalmának meghatározása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevételek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy információs nap is megrendezésre
kerül.
Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvalósítás során a partnerek energetikai auditokat hajtanak végre 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online energiagazdálkodási eszköz is kifejlesztésre kerül, amely minden polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével láthatják, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csökkenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.

2020. november
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Őszi események a Pacsai Általános Iskolában
A tavaszi digitális tanrend
után már mindannyian vártuk,
hogy újra iskolába jöhessünk.
Vártuk a személyes találkozásokat, a beszélgetéseket, az udvari játékos délutánokat és persze, főként mi, pedagógusok a
tantermi oktatást. Elindult a
tanév, szépen, lassacskán visszaszoktunk a kötött rendben folyó
tanulási folyamathoz. Pótoltunk, pótolunk ismeretanyagot,
fejlesztünk készséget és sokatsokat beszélgetünk. Diák és felnőtt dolgozó közösen, közös
célért tesz napról-napra. Betartjuk a járványügyi szabályokat,
vigyázunk egymásra, figyelünk
a higiénés előírásokra. Szóval
nálunk, itt Pacsán a suliban így
indult a tanév.
A mindennapokban gazdagítjuk, díszítjük környezetünket, melyhez diákságunk
készít alkotásokat, az épület
külső zöld környezetét pedig
munkatársaink gondozzák szép
eredménnyel.
2020. szeptember 23-30 között intézményünk részt vett az
Európai Diáksport Napján. Végrehajtottuk a Magyar Diáksport

2020 métert teljesítettek a diákok.

Szövetség által ajánlott kihívást: a helyi sportpályán 2020
métert kellett teljesíteni. A tanulók nagy részének sikerült
futva legyőzni a távot. Emellett
a testnevelés munkaközösség
tagjai osztály szinten játékos
vetélkedőket szerveztek az iskola udvarán, figyelembe véve
a járványügyi intézkedési tervet.
Október 15-én Egészség nap
keretein belül Póka Márta,
iskolánk védőnője látogatott el

Pacsai képzőművészek a fővárosban
Az Art Market Budapest
2020-as képzőművészeti vásárán a Pacsán élő orosz művészek is kiállították munkáikat,
Pacsa Art Community néven. A
résztvevő művészek név szerint: Irina Drozd, Ivan Plusch,
Dmitrii Shorin, Ilya Gaponov,
Irina Annina, Olga Tobreluts.

A kiállítást megtekintette dr.
Áder János köztársasági elnök,
illetve felesége is.
A képen szerepel még
Ledényi Attila, az AMB alapító
igazgatója és F-Horváth Ágnes
kurátor.
A háttérben Olga Tobreluts
munkái láthatóak.

minden osztályba, ahol előadást tartott és beszélgetett a gyerekekkel az egészségvédelemről, a maszkok higiéniájáról és
használatáról. 16-án folytatódott a program, a délutáni idősávban osztályfőnöki órák keretein belül Simonfalviné Illés
Éva Gabriella által összeállított
egészségfejlesztést célzó szakmai anyagot dolgozták fel a
csoportok, majd ezt követően
osztálydélutánt tartottunk.

A járványügyi helyzetre való tekintettel az október 23-i
megemlékezés osztálykeretben
zajlott. Tóth Brigitta kolléganőnk
által összeállított irodalmi anyagot Dobor Panka és Orsós Balázs
7. osztályos tanuló, a katonadalt
pedig az ötödik osztályosok adták elő. A műsorról felvétel készült, melyet minden osztály a
saját termében tekintett meg.
Pálos Henrietta
intézményvezető

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hírek Szentpéterúrról Rajki ősz
Hasonlóan a környező településekhez, a szentpéterúri
közösségi élet sem állt meg,
bár a vírushelyzet jelentősen
befolyásolja a rendezvényeket
és eseményeket. Lakatos István
polgármester számolt be az
elmúlt időszakról.
A vezetőség elsődleges célja a közösség fejlesztése és a
település rendben tartása. Mindenszentek közeledtével a temető hátsó bejárata is felújításra került, ami társadalmi
munkában valósult meg. Emellett az elhanyagolt, gondozatlan
sírokat is rendbe tették mindkét
temetőben, valamint a Nemesszerben levő temető kapuja is
felújításra került.
Továbbá több pályázat került beadásra a Magyar Falu
Program keretében, amelyek
mind nyertesek lettek: a tanya -

és falugondnoki busz beszerzésére 12 223 400 Ft-ot kapott
a falu. Önkormányzati járdaépítés és felújítás anyagtámogatására 5 millió Ft-nak megfelelő összeget fordíthattak erre
a célra. A Civil alap keretében
meghirdetett pályázaton a Közalapítvány Szentpéterúr Község
Jövőjéért a régi iskolaépület
tetőcseréjére nyerte el a kiírt
összeget, összesen 5 784 450
Ft-ot. A tervek szerint az épület
majd a hagyományőrzést fogja
szolgálni, ahol falumúzeumot
és Szentpéterúr történetét bemutató helyiséget alakítanak ki.
Ahogy az eddigi években, most
is tervezetben van a szociális
tűzifa kiosztása a háztartásokba, amihez az önkormányzat
még plusz anyagi költségekkel
is hozzájárult.
Zobb Eszter

Jelenet a műsorból.

Zenés-táncos műsoros délután várta az érdeklődőket október 24-én a felsőrajki várudvaron.
– Sajnos a járványhelyzet
miatt több szokásos rendezvényünk (idősek napja, borverseny) elmaradt, ezért a járványügyi szabályok szigorú betartásával egy kis kikapcsolódásra

vártuk a vendégeket – tájékoztatta lapunkat Zsuppánné
Horváth Mária, Felsőrajk polgármestere.
A Rajki ősz elnevezésű
programban a nagykanizsai
Zalagyöngye Néptáncegyüttes,
a Savaria TSE versenytáncosai
és a kaposvári Megarox társulat
tagjai léptek fel.

Új vízvezeték…
Járdaépítés társadalmi munkában a képviselő-testülettel és a
közmunkásokkal.

Pacsán,
a
Csány László utcában működő
megújult ivóvízmű telep és az
Árpád utcai víztorony közt vízvezeték rekonstrukció zajlott októberben.
A projekt keretében cserélésre került a több évtizede földben levő nyomóvezeték, ezáltal
a modern technológiával megtisztított víz, új 160-as vezetéken jut el a víztoronyba.
Munkálatok költsége a helyreállítással együtt 25 millió
forint.

Az érintett szakaszon található tűzcsapokat is újakra cserélték.
A Csány László utca keleti
részén található járda helyreállítása is folyamatban van, teljes
szélességben új aszfaltburkolatot kap és betonba ágyazott
szegélykövet a déli oldalán.
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