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Pacsa Kele-polgármestere,
men Tamás örömmel tájékoz-
tatta a lapunkat a település éle-
tében jelentősnek mondható be-
ruházás részleteiről.

Elmondta, hogy közel egy
éve, 2020 januárjában kezdőd-
tek az írásbeli egyeztetések az
Innovációs és Technológiai
Minisztériummal a Pacsán át-

Állami útfelújítás Pacsán

vezető 75-ös számú országos
főút felújításáról, amit meg-
előztek szóban zajló tárgyalá-
sok mi-dr. Palkovics László
niszter és a pacsai polgármester
közt.

A hosszas előkészítés ered-
ményre vezetett és a kormány
határozatban rögzítette (1744/
2020.) a főút 2,3 kilométer

hosszú szakaszának felújításá-
nak támogatását, központi költ-
ségvetési forrás biztosításával.
Az érintett szakasz keleti ol-
dalról a szentpéterúri elágazó-
tól kezdődik és a nyugati ré-
szen a Vásártérig tart, tehát a
Csány László és Deák Ferenc
utcák teljes hosszban érintettek.

A polgármester beszámolt
arról is, hogy a felújítás során a
burkolatot felmarják, szükséges
helyeken az alapréteget is meg-
erősítik. A közműakna fedőlap-
jait szintre emelik, szegélyeket
kijavítják, kettő rétegben pedig
aszfalttal újraburkolják.

A geodéziai felmérés meg-
történt, kiviteli tervek készül-

nek, közbeszerzéssel kerül ki-
választásra a kivitelező, vár-
hatóan az év második felében
kezdődhetnek a kivitelezési
munkálatok.

A polgármester nagy örö-
mét fejezte ki, hogy ebben a
nehéz időszakban is sikerül
központi költségvetésből bizto-
sítani forrást az érintett sza-
kasz felújítására, amelyre a
pacsaiak már nagyon várnak,
viszont nem csak az ő kényel-
müket szolgálja, hanem Közép-
Zala egyetlen városán átutazó-
kat is.

A beruházás jelentőségére
tekintettel lapunkban később is
visszatérünk a témára.

Az érintett útszakasz.

Lakatos István polgármester
tájékoztatta lapunkat Szentpé-
terúr eseményeiről. Az önkor-
mányzat február hónapban a
hideg időjárásra való tekintettel
11 rászoruló család részére vá-
sárolt és biztosított 1-1 m tű-3

zifát. Ez nagy segítséget jelen-
tett a 4 vagy több gyermeket
nevelő nagycsaládosoknak.

A 2021. évi költségvetés
tervezése lassan végére ér, el-
fogadására és kihirdetésére ha-
marosan sor kerül.

A korábbi évekhez hason-
lóan az elmúlt év végén is be-
nyújtásra került a Start mező-
gazdasági mintaprogram pályá-

Hírek Szentpéterúrról

zat. A sikeres pályázatnak kö-
szönhetően további egy évre,
2021. március 1-től 2022. feb-
ruár 28-ig terjedő időszakra a
megállapított támogatás kereté-
ben alkalmazni tudnak 20 fő
közmunkást és nagyobb értékű
eszközök beszerzésére is lehe-
tőség adódik. A megtermelt
zöldségek és gyümölcsök nagy
része a helyi konyhán kerül
felhasználásra.

A tavasz közeledtével ké-
szülnek a falu szépítésére, las-
san kezdődik a közterek virá-
gosítása és a konyhakert ápo-
lási munkálatait is elkezdték.

Zobb Eszter

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2 Pacsa és Környéke

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

2020 a koronavírus éve volt,
s ez az esztendő a szokásosnál
is több munkát rótt az egész-
ségügyben dolgozó szakembe-
rekre és az ellátórendszer min-
den tagjára. Megváltozott a
gyógyszerfelírás rendszere,
bevezetésre került az E-recept,
s megannyi kisebb-nagyobb
változás történt a helyi egész-
ségügyi rendszerben is. Ennek
apropóján beszélgettünk Pacsa
gyógyszertárának vezetőjével,
dr. Lekszikov Gáborral.

– Gyógyszerész úr, ha jól
tudom, nem Pacsához kötik a
családi szálak, mégis itt lett
patikavezető?

– Igen, Nagykanizsán szü-
lettem, és élek, azonban „zalai
lokálpatriótának” érzem magam.
Az egyetem elvégzése után
nem volt kérdés, hogy haza-
költözöm, bár a 2005-ös dip-
lomaszerzésem után a tanul-
mányaim még Budapesthez
kötöttek. 2008-ban szereztem
meg a „gyógyszerkészítéstan és
ipari gyártástechnológia” szak-
vizsgámat, de ezzel párhuza-
mosan már gyógyszertárban
dolgoztam. Már a kezdetektől
az volt a tervem, hogy egy
kisebb település gyógyszertárát
szeretném vezetni. Számomra
fontos a közvetlenség, a folya-
matos kapcsolat az emberekkel,
s úgy érzem, egy olyan helyen
mint Pacsa és környéke, ezt
minden nap megélhetem.

Gyógyszerész, a gyógyítás szolgálatában

– Miért pont a gyógysze-
részetet választotta? Ez sokak
szerint egy női szakma…

– Gyermekkoromtól érde-
keltek a természettudományok,
de igazán a gimnáziumi bio-
lógia tanárnőmnek, Soós Sán-
dornénak köszönhetem, hogy
az utam erre vezetett. S hogy a
gyógyszerészet női szakma len-
ne? Nem gondolom. A 2. vi-
lágháború előtt szinte csak fér-
fiak tanultak gyógyszerésznek,
a hatvanas évektől kezdett a
szakma elnőiesedni, de a 2000-
res évektől ismét egyre több a
férfi ezen a pályán.

– Sokszor halljuk TV-ben,
rádióban: kérdezze meg kezelő-
orvosát, gyógyszerészét. Mi a
gyógyszerész szerepe, feladata
a mai rohanó világban?

– A gyógyszerész személye
a garancia a gyógyszerekkel és
a gyógyszerek alkalmazásával
kapcsolatos elvárások teljesülé-
séhez: ő a gyógyszer és a
gyógyszeralkalmazás szakértő-
je, a gyógyszerbiztonság leg-
főbb őre. A gyógyszerhasz-
nálattal kapcsolatos döntések-
ben segítenie kell az orvost és a
beteget is. Fel kell ismernie a
gyógyszeres kezelés (vagy a
kezelés elmaradásának) kocká-
zatait, és meg kell akadályoznia
a hibás gyógyszerhasználat
miatt bekövetkező egészségká-
rosodásokat. Emellett a gyógy-
szerész készíti a magisztrális
gyógyszereket, sokszor kicsit
pszichológus, tanácsadó, és fel-
világosító szereplője az egész-
ségügynek.

– Ebben a munkában társa
is van…

– Igen, 2015-ben, amikor
átvettem a gyógyszertár veze-
tését Boda János gyógyszerész
úrtól, már itt dolgozott asszisz-
tensem, Jakosa Ildikó. Nélküle
a gyógyszertárunk nem lenne
az, ami. Precíz, alapos tudású
és megbízható kolléga, és hi-
hetetlen memóriával rendelke-
zik. Ildikó expediáló szak-
asszisztens képesítést szerzett,
s a tíz évnél is hosszabb gya-
korlata nagy segítség a min-
dennapi munkában.

– Részt vesz a szakmai kép-
viseleti munkában is?

– 2018-ban a Zala Megyei
Gyógyszerészi Kamara elnök-
ségi tagjának választottak. Fon-
tosnak tartom a gyógyszerészek
érdekképviseletét, a szakma
hagyományos értékeinek meg-
őrzését.

– A munkás hétköznapokon
kívül sporteseményeket is szer-
vez…

– A Magyar Modellező
Szövetség „M”, azaz motoros
szekciójának vezetője vagyok,
így számos hazai és világver-
seny szervezésében vettem már
részt. Főszervezőként a 2017.
évi nagykanizsai hajómodel-
lező világbajnokság lebonyolí-
tásában vettem részt, 2019-ben
Olaszországban pedig bíróként
világbajnoki döntő futamot
vezethettem. A modellépítés és
versenyzés remek kikapcsoló-
dási lehetőséget nyújt. Sajnos a
jelenlegi helyzet nem teszi le-
hetővé, hogy megméretteté-
seken vegyünk részt. De leg-
alább van időm a bakelit-lemez
gyűjteményem rendezgetésére.

– A Covid-járványt említet-
te. Gondolom sokan teszik fel a
kérdést ezekben a napokban:
Mi a helyzet az oltással?

– Szinte minden gyógy-
szertárunkban megforduló fel-
teszi ezt a kérdést. A kérdésben
Alma Materem vezetőjével, a
Semmelweis Egyetem rektorá-
val, prof. Dr. Merkely Bélával
teljes mértékben egyetértek: az
oltás az új típusú koronavírus-
járvány megállításának legbiz-
tonságosabb és leghatékonyabb
módszere.

– Köszönjük szépen vála-
szait. Jó egészséget kívánunk
Önnek és családjának!

Dr. Lekszikov Gábor

2021. március
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Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

A tar-Pacsai Rendőrőrshöz
tozó települések (Pacsa és a
környező 17 falu) bűnügyi sta-
tisztikáját tanulmányozva lát-
szik, hogy a 2019-es adatokhoz
képest egyértelmű javulás ta-
pasztalható 2020-ban. Míg ta-
valyelőtt mindösszesen 178
bűncselekmény történt, addig
az előző esztendőben 141, ami
közel 20 százalékos javulást
jelent.

Csökkenést mutatnak a sze-
mély elleni; az államigazgatás,
igazságszolgáltatás és a közélet
tisztasága elleni; a közrend
elleni; a vagyon elleni bűncse-
lekmények. Növekedést mutat
viszont a házasság, család, if-
júság és a nemi erkölcs elleni,
továbbá (minimális mértékben)

Csökkent a bűncselekmények száma

a gazdasági bűncselekmények
száma.

Kiemelést érdemel, hogy a
személy elleni bűncselekmé-
nyeknél sem 2019-ben, sem
2020-ban nem fordult elő em-
berölés, tavaly viszont nőtt a
zaklatások száma. Határozott a
javulás a könnyű testi sértés
esetében.

A közlekedési bűncselek-
mények száma több, mint 50
százalékkal esett vissza, s je-
lentős a javulás a közrend el-
leni bűncselekmények eseté-
ben is.

A halálos kimenetelű köz-
lekedési balesetek száma mind-
két évben 2 volt, a súlyos és
könnyű sérüléses balesetek szá-
ma viszont csökkent.

A Pacsai Rendőrőrs.

A lakosság
rendszerint csak a
saját ügyében va-
ló intézkedés so-
rán találkozik a
hivatali szervek-
kel, nem is gon-
dolja azt, hogy
milyen háttér-
munka folyik az
irodákban annak
az alaptörvényi
rendelkezésnek a
betartása érdeké-
ben, hogy minden
állampolgár azo-
nos elvek alapján,
azonos elbírálás
szerint kaphassa
meg az önkor-

Kitűnőre vizsgázott Pacsa és Zalaigrice a korrupció elleni küzdelemben

mányzat által nyújtott köz-
szolgáltatásokat.

A napokban zárult le egy
hosszú, közel kétéves folyamat,
melynek keretében az Állami
Számvevőszék ellenőrizte az
összes magyarországi önkor-
mányzatot. Az ellenőrzés célte-
rülete az önkormányzati hiva-
talok integritása, a korrupció
elleni védettsége volt, azaz an-
nak vizsgálata, hogy a közpén-
zeket mennyire szabályosan ke-
zeli a hivatal.

AZ ÁSZ hivatalos honlap-
ján olvasható jelentés szerint
Magyarországon 3197 önkor-

mányzatot és 1284 önkor-
mányzati hivatalt érintett az el-
lenőrzés, az országos átlag 4.3
értékű osztályzat lett. Ebből
Zala megyében található 259
önkormányzat és 54 hivatal át-
lagosan 4.0 értékű osztályzatot
ért el.

Meglepő, de több városi
rangú településen lett elégtelen
az osztályzat, annak ellenére,
hogy már az ellenőrzés során
élt figyelemfelhívással az ÁSZ,
tehát az esetleges hiányokat
lehetett volna pótolni. A szer-
vezeti integritásnak ugyanis
alapvető feltétele a jogszabá-

lyokban előírt belső szabály-
zatok megléte és gyakorlati
alkalmazása.

A Pacsai Közös Önkor-
mányzati Hivatal mindkét te-
lepülés tekintetében hiánytala-
nul és magas szinten megfelelt
az ellenőrzési pontoknak, így
Pacsa Zalaigriceés is a lehető
legmagasabb, 5-ös értékelést
kapta, bizonyítva azt, hogy a
kiszámítható, felelős és átlátha-
tó döntéshozatal nagy hang-
súlyt kap a mindennapi munka
során.

Az ellenőrzési értékelésben
kiemelésre került, hogy az in-
tegritás szabályozotttságának
magas minőségét minden tele-
pülésen a polgármester és a
jegyző felelős vezetői magatar-

tása határozza meg elsődlege-
sen, és napjainkban, a COVID-
19 járvány időszakában kiemelt
jelentősége van a szabályköve-
tésnek, a koronavírus okozta
társadalmi és gazdasági válság
ugyanis várhatóan növelni fog-
ja a korrupciós nyomást.

Nem könnyű egyszerre
megfelelni az állampolgárok
szinte azonnali igényű kérései-
nek betartva az azonos elvek -
azonos elbírálás szabályait, de
mint ahogyan azt az ellenőrzés
eredménye is igazolja, van ahol
nem lehetetlen.

Ezúton is köszönjük az elis-
merést és a közös önkormány-
zati hivatal dolgozóinak lelki-
ismeretes munkáját is!

Dr. Benedek Karolina

Az Állami Számvevőszék épülete.

keresünk a megye minden részébõl!
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Mindennapi tevékenységün-
ket segítik, iskolai közösségünk
tanulmányi munkáját támogat-
ják az intézményünk életében
megvalósuló fejlesztések, újí-
tások.

Nevelőtestületünk haladó
szellemisége meghatározó jel-
legű, a modern pedagógia ered-
ményeire épülő módszertan al-
kalmazására törekszik. A tan-
órai foglalkozások alkalmával a
kompetenciaalapú oktatás elvei
mentén szerveződik a tanítási
folyamat. Tanítványaink ered-
ményes munkája érdekében
differenciáltan, változatos esz-

Modernizációs tevékenységek a Pacsai Általános Iskolában

közhasználattal valósulnak meg
a tanórák. A kooperatív tanulás
hatékony és sikeresen alkal-
mazható elemei átszövik a tan-
órák rendszerét, ezáltal bizto-
sítva diákjaink számára az él-
ményközpontúságot.

A minket körülvevő külvi-
lág erőteljesen digitalizálódik.
Tanítványaink sok mindenre
képesek ebben a rendszerben,
többségében kompetensek e
világban való tájékozódásra.
Számukra motiváló erővel bír a
digitális eszközök használata a
tanórák folyamán. Fontos tehát,
hogy kihasználjuk az efféle ak-

tivitásukat, így egyre nagyobb
százalékban hasznosítsuk e té-
ren szerzett tapasztalataikat az
oktatási folyamat során. A tan-
órák alkalmával akár az óra
folyamatába ágyazva, akár házi
feladat adásával motiváljuk a
gyermeket az infokommuniká-
ciós eszközök használatával,
hiszen szívesen fedezik fel a
világháló adta lehetőségeket.
Mint mindenfajta kommuni-
kációnak, így az internethasz-
nálatnak is vannak szabályai,
ennek értelmében tanítjuk őket
a „netikett” alkalmazására, be-
tartatása is.

Mindezen tevékenységeket
a járványügyi helyzet kapcsán,
a magatartási - fertőtlenítési
szabályok betartásával valósí-
tunk meg.

Az elmúlt időszakban szá-
mos fejlesztés valósult meg és
valósul meg iskolánkban:

Az EFOP-3.1.11-19 „Ked-
vezményezett településeken mű-
ködő állami fenntartású közne-
velési intézmények munkájának
támogatása” című projekt kap-
csán az első félévben átismé-
teltük diákjainkkal a 2020. ta-
vaszi digitális oktatás tananya-
gát. Ezen felül bemeneti és
kimeneti méréseket végeztünk

az elsajátított tananyag tekin-
tetében. A tanórák folyamán
hátránykompenzáció, tananyag-
kiegészítés és bővítés zajlott.

Az EFOP-3.2.4-16. „Digi-
tális kompetencia fejlesztése”
projekt keretin belül LEGO
oktatási csomagokat kaptunk. A
projekthez kapcsolódó pedagó-
gus képzések a tavasz folya-
mán zajlanak, így a jövő tan-
évben már ezen új eszközökkel
folyhat a tanítás. Érdekes, iz-
galmas találkozása a tanítás-
nak, a programozásnak és a
LEGO-val folytatott játéknak.

Ugyanezen EFOP „Digitá-
lis kompetencia fejlesztése”
projekt keretében 22 darab LE-
NOVO tablet került beszerzés-
re, melyek az alsó tagozat ta-
nulmányi munkáját támogatják.

A tavasz folyamán folyta-
tódik tantermeink padozatának,
PVC burkolatának cseréje, így
várhatóan újabb tanterem szé-
pül meg.

Törekszünk az újításra
kívül-belül, infrastrukturálisan
és módszertanilag egyaránt,
mindamellett kiemelt figyelmet
biztosítunk az állagmegóvás-
nak is.

Pálos Henrietta
intézményvezető

A pacsai iskola.

Az idei évben sajnos nem
tudtuk megrendezni a már ha-
gyományossá vált városi batyus
farsangunkat, így egy új prog-
ramot álmodtunk meg, hiszen
jelmezverseny még sosem volt
Pacsa színes programkínálatá-
ban. A jelenlegi szabályokhoz

Online jelmezverseny Pacsán
igazodva, rendhagyó módon on-
line formában rendeztük meg.

Már az előregisztráció alatt
nagy örömmel töltött el minket,
hogy gyermekeket és felnőtte-
ket egyaránt lázba hozott a
felhívás. A jelmezeket három-
tagú zsűri, Vági Gabriella, Ke-
lemen Józsefné Czikai Re-és
náta értékelte. A három kor-
csoportban összesen 44 ver-
senyző mérettette meg a kosz-
tümjét. Húshagyókedden került
sor az eredményhirdetésre. 0-6
éves korosztályban első he-
lyezést ért el , akiTóth Lotti
denevérlánynak öltözött, a pa-
pagájt megformáló Varga Oli-
vér a második helyen végzett,
harmadik lett ,Zuggó Barnabás
a Mancs őrjáratból ismert
Chase megelevenítője. A kate-
gória különdíjasa Szecsődi Oli-
vér Benjamin lett, barika jel-
mezével.

A 7-14 éves korosztályban a
győztes ,Tatár Lázár Boldizsár
aki bohóc alakot öltött, őt
követte nyu-Ivánkó Mercédesz
szi jelmezben, a harmadik he-
lyezett lett, pávaVörös Sztella
kosztümjében. Magyar Vitéz

különdíjat kapott Bébi úr
ügynök alakításáért. A 15 év
feletti kategóriában a Charlie
Chaplint megelevenítő Csility
Zita Szalai-nyert, második lett
né Gájer Bernadett Batman
nő jelmeze és harmadik he-
lyen a Jack Sparrowot meg-
formáló végzett.Bogdán István
A kategória különdíjasa a
Pacsai Vírusirtók Baráti Köre

lett, Vírusirtók kompozíció-
jukkal.

A résztvevők oklevelet, em-
léklapot és kis ajándékot kap-
tak. Az ötletes jelmezekről ké-
szült összeállítás megtekinthető
a város honlapján. Gratulálok
minden résztvevőnek!

Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens –

PacsaVáros Önkormányzata
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A farsangról legtöbbünknek
a farsangi bál és a szalagos
fánk jut eszébe. Gyerkőceink
pedig lázasan törik a fejüket
azon, milyen jelmezbe is búj-
janak. Ezzel a szülőknek is
okoznak némi fejtörést, akik
kreativitásuk, ötletgazdagságuk
révén mindig ügyesen megold-
ják ezt a problémát. A jobbnál
jobb jelmez idén sem volt aka-
dálya az iskolai farsangi mó-
kázásnak a Pacsai Általános
Iskolában.

Február 5-én az alsós osztá-
lyokban, február 12-én pedig a
felső tagozat osztályaiban ke-
rült sor a farsangi rendezvé-
nyekre. A korábbi évek szoká-
saitól eltérően szülők, vendégek
nélkül, szigorúan osztálykeret-
ben farsangoltak gyermekeink.

Farsang az iskolában

Azt hiszem, nyugodtan vá-
laszthatnánk az idei tanév szlo-
genjéül ezt: „Hozzuk ki minden
korlátozásból a legjobbat!”
Mint ahogy idén már sokszor,
pontosan ezt tették most is
kollégáim. A gyermekekkel
karöltve, lázas készülődéssel
szervezte minden osztályfőnök
a közösség kedve, kívánsága és
lehetőségei szerint a mulatsá-
got. Így két péntek délutánon át
leleményes ötletek kavalkádja
zajlott párhuzamosan, egymás-
tól függetlenül iskolánkban. Az
alsós tanító nénik farsangi kéz-
műves foglalkozásokat szervez-
tek, ahol „pálcikabohócok”, far-
sangi fejdíszek készültek. Mó-
kás jelmezes játékok, osztályon
belüli jelmezversenyek, tréfás
táncversenyek, zumba és ka-

raoke verseny színesítette a
palettát az alsós farsangon.

Február 12-én a 8. osztá-
lyosok vagányságból (is) példát
mutatva már reggel 8 óra előtt
jelmezt öltöttek az osztályfő-
nökükkel együtt, megalapozva
ezzel a tanórák és a nap han-
gulatát. A jókedv aztán tovább
fokozódott délután, amikor a
többi osztály is maskarába öl-
tözött. Egyre-másra villantak a
színes fények, és szűrődött ki a
felszabadult nevetés az osztá-
lyok ajtaján. Természetesen
nem mindenki szavazott a ze-
nés rendezvényre, akadtak,
akik sportolni vágytak, mint a
hetedikesek. Így a délutánba a
jazz dance versenytánc mellett,
„Egy perc és nyersz” vetélke-
dőt, pingpong- és csocsó ver-
senyt is rögtönöztek. Az ötödik
osztályban a lányok fiúknak, a
fiúk pedig lágyoknak öltözve
divatbemutatón versengtek a
legszebbnek járó trófeáért. A
hatodik osztályosok zenés tán-
cos télűzés és jelmezverseny
mellett közösségépítő játékok-
kal töltötték a délutánt.

Természetesen a tombola-
sorsolás egyik osztályban sem
maradhatott el. Nyeremények-
nek kicsik, nagyok egyaránt
örültek. Köszönhető ez, diák-
önkormányzatunk támogatásá-
nak, ami nemrégiben megvá-
lasztott, új patronáló pedagó-
gus, irányí-Németh Zsuzsanna
tásával működik. Ezen kívül
szülői tombola felajánlások és
támogatói jegyek vásárlása se-
gítette a rendezvény sikeres meg-
valósítását. Iskolánk Szülői Mun-
kaközössége édességgel ked-
veskedett a gyermekeknek far-
sang alkalmából, emellé a diák-
önkormányzat üdítőjét kapták

frissítőül. Támogatóinknak ezúton
is köszönjük a felajánlásokat!

Évek óta mérjük gyerme-
keink tanórai viselkedését, és
ehhez kapcsolódóan magatar-
tási versenyt hirdetünk az
osztályok között, külön alsó és
felső tagozaton. Ilyenkor far-
sang táján esedékes a féléves
eredmények kihirdetése. Ebben
az évben büszkén mondhatom,
alsó tagozaton a második, míg
felső tagozaton a nyolcadik
osztály lett a győztes. A nyertes
osztályok az elismerés mellett a
diákönkormányzat ajándékának
örülhettek.

A farsangi mulatsággal el-
búcsúztattuk a telet, és a korai
tavaszból erőt merítve aktív
munkába kezdtünk. Több terü-
leten számos verseny zajlik,
igaz egyelőre online fordu-
lókkal. A napokban bonyolítjuk
a Herman Ottó Kárpát-me-
dencei biológia versenyt 7.
osztályosok részvételével, il-
letve március első napjaiban a
Kaán Károly Országos termé-
szet- és környezetismereti ver-
seny iskolai fordulójára kerül
sor a 6. osztályosok számára. A
felső tagozat minden évfolya-
ma érintett a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny első
fordulójában. A Nyelvész ver-
seny megyei döntőjébe jutott
diákjaink pedig február 26-án
adtak számot tudásukról. To-
vább folytatódik az alsó ta-
gozatosok országos természet-
ismereti versenye, illetve már-
ciusban kerül sor a Nemzetközi
Kenguru Matematikaverseny
első fordulójára is. Izgatottan
várjuk az eredményeket!
Zsigmond Istvánné Szabó Márta

intézményvezető-helyettes
Pacsai Általános Iskola

Tanulmányi versenyekre is sor került.

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

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Alig egy évvel ezelőtt egyre növekvő játékosállománnyal,
mintegy 90 fős létszámmal vágott neki az évnek a Pacsai Haladás
Sportegyesület kézilabda szakosztálya.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet azonban minden tervet
felülírt. A korlátozások miatt 2020 ősze óta kizárólag azok a já-
tékosok vehetnek részt edzésen, akik játékengedéllyel rendel-
keznek, a hobbi szintű csapatsportolás tilos. Ez a szabályozás
óvodás korú gyerekektől kezdve a 14 éves fiú csapatunkig közel
30 gyerek számára függesztette fel az edzéslehetőséget.

Emellett a szigorú intézkedések miatt a még edzésben lévő
csapatok is nehéz helyzetbe kerültek, hiszen bár a kézilabda
teremsport, a vonatkozó rendelet miatt 2020 október eleje óta nem
tarthatunk edzést a Pacsai Általános Iskola tornatermében. Jó idő
esetén a sportegyesület műfüves pályája rendelkezésre áll, de az
októbertől februárig tartó időszakban ez rendkívül kevés megfe-
lelő körülményű napot jelentett.

A kézilabda szövetség döntése alapján tovább folytatódnak a
bajnokságok, egyenlőtlen viszonyok alakultak ki, hiszen a pacsai-
hoz hasonlóan több egyesület kénytelen olyan csapatok ellen ki-
állni, akik teremmel és edzéslehetőséggel rendelkeznek, fel-
készülésüket a korlátozások nem befolyásolják.

A Pacsai Sportegyesület döntése alapján minkét korosztályos
csapat (női felnőtt és U14 leány) folytatja a bajnokságot – vissza-
lépésre volt ugyan lehetőség, de egyrészt ez olyan anyagi terhet
rótt volna a csapatra, amit nem vállalhattak fel, másrészt a játé-
kosok és edző véleményét meghallgatva az a döntésFodor Kinga
született, hogy a körülményekkel dacolva, a lehetőségekhez ké-
pest edzésben tartják a csapatokat, és vállalják a mérkőzéseken
való részvételt. A sport szeretete minden akadályt legyőz, ha olyan
emberek jönnek össze, akik támogatják egymást.

Tudtuk, hogy ez a döntés azzal jár, hogy sem erőnlétben, sem
technikai felkészítésben nem fogunk versenyben lenni ellenfe-
leinkkel, de így legalább együtt vannak a csapatok, a kialakult
közösségek nem távolódnak el egymástól, és mérkőzéseken van
lehetőség teremben kézilabdázni.

Mindkét csapat megkezdte a tavaszi szezont februárban. Az
U14 leány csapat Szentgotthárdon egy vereség mellett egy
győzelemmel zárta a napot – a lányok öröme igazolta, hogy jó
döntést hoztunk az év elején. Büszkék vagyunk rá, hogy kisvárosi
csapatként jelen körülmények között is felvesszük a versenyt
olyan városok csapatával, mint Celldömölk, Marcali, Ajka,
Fonyód, Körmend.

Női felnőtt csapatunk jelentős változáson esett át az ősz
folyamán. Az előző három szezon felnőtt korú játékosainak nagy
része a vírushelyzet és az edzéslehetőségek hiánya miatt nem
vállalták a mérkőzéseken való részvételt, így a csapat szinte

A járványhelyzetben is próbálnak helytállni a kézilabdás lányok

Az U14-es csapat.

A felnőtt együttes.

Magyarországon a háztar-
tásokban évente több tízezer
liter sütőolajat és sütőzsírt
használnak fel, mely egy része
a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe
és a természetbe kerül.

A többször felmelegített sü-
tőolaj és sütőzsír rákkeltő és
toxikus anyagokat tartalmaz,
mely a háztartásból kikerül-
ve hatalmas károkat okoz.
Egyetlen liter használt sütő-
zsiradék 1 millió liter ivóvizet
képes fogyasztásra alkalmat-
lanná tenni.

A csatornahálózatba kerülő
olaj alacsony hőfoka miatt a

Sütőolaj begyűjtése Pacsán
csatornafalra tapad. Erre továb-
bi szennyeződések rakódhatnak
rá, csökkentve ezáltal a lefo-
lyócsövek áteresztő képességet,
mely akár dugulásokhoz ve-
zethet.

A szelektív gyűjtési rend-
szer mentesíti a települési csa-
tornahálózatot és a szennyvíz-
tisztítókat a szennyező anyagtól.

2021. február 8-tól Pacsán
lehetővé vált a háztartásban
használt étkezési sütőolaj be-
gyűjtése, melynek érdekében a
Biotrans Kft. gyűjtőpontot léte-
sített. A gyűjtőpont a művelő-
dési ház udvarán található. A

gyűjtés 240 literes, rendsze-
resen tisztított és karban tartott,
kulturált megjelenésű (sárga
színű) gyűjtőben történik.

Lezárt PET-palackban, ét-
olajos üvegben vagy zárt be-
főttesüvegben kell a gyűjtőbe
helyezni az olajat, konyhai
használt zsiradékot, így nem áll
fenn a kiömlés veszélye. A
gyűjtőbe más anyag nem tehe-
tő, a gyűjtőhely kamerával
megfigyelt terület.

Az összegyűjtött olaj 100%-
ban újrahasznosításra kerül: a
feldolgozás során bioetanol ké-
szül belőle.

teljesen utánpótlás korú játékosokból áll. Fodor Kinga edző ve-
zetésével ezt a szezont arra használják, hogy minél több
tapasztalatot szerezzenek a felnőtt mezőnyben – építve a jövő
csapatának alapjait.

Bízunk benne, hogy hamarosan javulnak a körülményeink,
addig is kitartóan edzünk. Reményeink szerint hagyományt
tudunk teremteni egy szezonzáró, júniusra tervezett sportbállal,
amelynek bevételéből csapataink nyári táborozását szeretnénk
megvalósítani.

Kelemen Anita
szakosztályvezető
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„A mennydörgés azt mond-
ja: Le térdeidre, ember, az Isten
beszél! A nép szava is megdör-
dült és azt monda: Föl térdeid-
ről, rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először
megszólalt. Március 15-e az,
írjátok föl szívetekbe és ne fe-
lejtsétek. A magyar nemzet sza-
badsága e naptól kezdődik.”

Jókai Mór 1948. március
19-én vetette papírra ezeket a
sorokat. Négy nappal az után,
hogy a forradalom fáklyalángja
fellobbant . Négy nappalPesten
március 15-e után, mely nap
föliratott a magyar szívekbe, s
minden hatalmi ellenkezés da-
cára a nemzet ünnepnapja lett.

Százhetvenhárom éves régi-
ségből fényesen világol mind-

„Föl térdeidről, rabszolga!”
máig az a nap, amikor az ak-
kori „pesti srácok”, Petőfi, Jó-
kai, Bulyovszky, Egressy, Vas-
vári, Irinyi és társaik, egy ká-
véházi reggelen fellobbantották
azt a lángot, amely futótűzként
terjedt Pesten és Budán. S a
forradalom lángja átterjedt az
egész országra. Gyorsforgalmi
postakocsik utasai vitték a vi-
déki városokba a pesti forrada-
lom híreit, kötegszámra oszto-
gatták a Landerer és Heckenast
nyomdájában kinyomtatott 12
pontot Nemzeti dalt.és a

A forradalom féktelen viha-
ra napok alatt végigsöpört az
országon. S napok alatt foga-
lommá váltak szavak: ,Pilvax
Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics,
Landerer és Heckenast nyom-
dája, 12 pont, Nemzeti dal,

Nemzeti Múzeum, forradalom.
A fogalommá avanzsált szavak
magukba foglalják a magyar
szívekbe íródott nap történé-
seit. Azt a lelkesült közhangu-
latot, amelyben a polgárok túl-
lépve a zsarnokság okozta, zsi-
gerekbe ivódott félelmükön,
együtt harsogták Petőfivel:
„Esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” Megdör-
dült a nép szava.

Fölemelkedett térdeiről a
magyar.

f.l.
Jókai Mór: „…írjátok föl szíve-
tekbe és ne felejtsétek.”

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

A 12 pont, vagyis „Mit kíván a magyar nemzet.”

Kutyának se kellő, pocsék reggelre ébredt azon a napon a vá-
ros. A dermesztő szél ólomszürke felhőket hajszolt az égen, időn-
ként eleredt a havaseső. A viszont jó melegPilvax-kávéházban
volt, ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a nagy márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a és érkező híreket.Párizsból, Bécsből Pozsonyból

A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi
és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot.
Csak a szikra hiányzott, ami Párizs és Bécs után Pesten is lángra
lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni kezdte új versét, a Nemzeti dalt. És
innentől kezdve nem volt megállás. és ura-Landerer Heckenast
mék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a hagyomány szerint
Landerer mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára:
„A magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a do-
log el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti dala elő-
zetes cenzúra nélkül kinyomtatott.

A városban futótűzként terjedt a rendkívüli események híre, és
a délutánra, a kertjébe hirdetett gyűlésre hatal-Nemzeti Múzeum
mas tömeg verődött össze, ezrek skandálták Petőfi versének ref-
rénjét: „A magyarok Istenére esküszünk/Esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” A szent hevület csak fokozódott, amikor
valaki kiadta a jelszót: „Fel Budára! Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött szabaddá lőn.Táncsics Mihály

Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1848.
F.L.

Tizenötödike volt, március, 1848…

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.
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Az „unokázós” csalások
mellett újabb telefonos átve-
réssel próbálkoznak a bűnözők
már megyében is.Zala

Az új módszer lényege,
hogy a csaló telefonon törvény-
széki végrehajtónak adja ki
magát. Olyan tartozás azonnali
megfizetésére szólítja fel a
hívott felet, melynek létéről ő
nem is tud. A hívó fél állítja,
hogyha a hívott fél aznap nem
fizet, akkor lakására végrehaj-
tókat fog küldeni értéktárgyak
azonnali lefoglalása érdekében,
és rendőri intézkedést is ki-
látásba helyez.

A csalók újabb trükkje Zalában is
Most törvényszéki végrehajtónak adják ki magukat

A csalás kísérlete minden
korosztályt érintően előfordul-
hat, nemcsak az időseknél.

Ne dőljenek be!
• Végrehajtás során minden

esetben hivatalosan keresik
meg az eljárás alá vont sze-
mélyt.

• Nem telefonon zajlik az
ügyintézés, különösen nem is-
meretlen számról.

• A törvényszéki végrehaj-
tók hivatalos jegyzéke elérhető
a Magyar Bírósági Végrehajtói
Kar hivatalos honlapján, az
alábbi linken: https://www.
mbvk.hu/nevjegyzek.php#t

• Ha hasonló hívást kapnak,
ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen győződjenek meg a hi-
vatkozott bíróságon arról, in-
dult-e Önökkel szemben vég-
rehajtási eljárás.

• Ha ilyen gyanús hí-
vást kapnak, kérjük hívják a
rendőrséget a 112-es segély-
hívón!

Forrás: Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

A rendőrség fokozott óvatosságra int.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Egy idős, Nagykanizsán élő
férfi tett bejelentést a rendőr-
ségre 2021. február 22-én,
hogy egy héttel korábban a
délelőtti órákban lakásán meg-
jelent két ismeretlen személy,
akik azt állították, hogy a
körzeti orvosi rendelő megbízá-
sából mentek, és az új koro-
navírus miatt kialakult vírus-
helyzettel kapcsolatos oltási
regisztációhoz szükséges iratok
vannak náluk, amit alá kell írni,
hogy bekerüljön az oltási lis-
tára. A gyanútlan idős férfi
aláírta a dokumentumot, majd az
ismeretlen személyek elmentek.
Később gyanúsnak találta a
körülményeket, ekkor felkereste
a körzeti orvosi rendelőt, ahol
elmondták neki, hogy senkit
nem küldtek ki azért, hogy
regisztrációt készítsenek.

Visszaélnek az oltási regisztrációval
A Zala Megyei Rendőr-fő-

kapitányság a hasonló esetek
megelőzése érdekében felhívja
az állampolgárok figyelmét,
hogy az oltási regisztráció
érdekében senkit nem keresnek
meg személyesen a lakásán, azt
kizárólag a https://koronavirus.
gov.hu oldalon tehetik meg
azok, akik élni kívánnak az
ingyenes oltás lehetőségével.

Amennyiben úgy érzi, csa-
lás áldozatává vált, tegyen
bejelentést bármely rendőr-
nél vagy rendőri szervnél,
illetve névtelensége megőrzése
mellett a nap 24 órájában el-
érhető 06-80-555-111-es Tele-
fontanú zöldszámán, vagy a
112-es díjmentes segélyhívó
számon!

Forrás: Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

Már a járványhelyzetet is kihasználják…

Fotó: MTIFotó: MTI
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!
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Thúry György egykori vár-
kapitány halálának 450. évfor-
dulójáról kiadványokkal, tudo-
mányos konferenciával, portyá-
val és zenével is megemlé-
keznek a következő hónapok-
ban .Nagykanizsán

A rendezvénysorozatról tar-
tott sajtótájékoztatón Balogh
László polgármester úgy fogal-
mazott: az örök értékeket meg
kell őrizni, Thúry pedig „a mi
hősünk”, nem véletlenül van
elnevezve róla múzeum, iskola,
tér is a dél-zalai városban.

Felidézte, hogy a Dunántúl
oroszlánjának is titulált vitéz
Léva, majd Várpalota, életének
utolsó éveiben pedig Kanizsa
várkapitánya volt, akiről úgy
tartják, 600 párbajban győzött.
Vitézségéről és a török elleni
küzdelmeiről a nyugati króni-
kák is megemlékeznek.

A kanizsai várat 1567-től
1571-ig védte, mígnem 1571
április másodikán a törökök a
közeli Orosztony határában ha-
lálos csapdába nem csalták.
Mint megbecsült ellenfelet, le-
vágott fejét Konstantinápolyba,
a szultán elé vitték – emlé-
keztetett a polgármester.

A Thúry 450 programso-
rozat szervezőjeként Száraz
Csilla, a Thúry György Mú-
zeum igazgatója elmondta: ta-
vaszi és őszi megemlékezése-
ket, programokat terveznek, at-
tól is függően, hogy a járvány-
helyzet mit tesz lehetővé. Már-
cius 5-től diákoknak vetélke-
dőt, óvodásoknak rajzversenyt
hirdetnek, a felnőtteknek pedig

Thúry György halálának évfordulójára emlékeznek

feladatlapokat készítenek, mind-
ezeket április 1-jén, online
ünnepség keretében értékelik.
A rendezvényeket a múzeum
közösségi oldalának bejegyzé-
seivel és a hónap műtárgyaként
a kanizsai várhoz kötődő tár-
gyak bemutatásával színesítik.

Az őszi programsorozatban
tudományos emlékülést tervez-

nek, családi napot is szervez-
nének, valamint hagyományőr-
zők és civil szervezetek részvé-
telével török-magyar „bajví-
vás” is szerepel a lehetséges
programok között. Kanász Vik-
tor történész Thúry Györgyről
újonnan készített kiadványát
jelentetik meg, de készülnek
két forrásgyűjteménnyel is,
amelyek a kanizsai vár életébe
engednek bepillantást, például
a korabeli leltárak segítségével.

Vörös András, a hagyo-
mányőrző Thúry Vitézlő Osko-
la vezetője jelezte: a tizenéves

hagyományaiknak megfelelően
idén is megszervezik április
2-án a Thúry portyát Nagyka-
nizsáról Orosztonyba lovasok
és talpasok részvételével. Kla-
szán Sándor, a tavaly alakult
Canischa Cronica régizenei
együttes vezetője pedig arról
számolt be, hogy április 1-jén
bemutatkozó koncertet tarta-
nak, amelyen reneszánsz dalo-
kat és egy saját szerzeményű
rockszvitet is előadnak élőben
vagy online formában. (Forrás:
MTI)

Tatár Antal: Thúry György
várkapitány.

Thúry György emlékére állított kopjafa Orosztonyban. Itt esett
el a várkapitány.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Nap-
közben rendel valami menüt,
este meg ott van a hűtő. Hét-
végén rohanni kell a szü-
lőkhöz. A párjával úgy dön-
töttek, itt az ideje, hogy a
konyhabútorukat kicseréljék,
mert már a szomszédban is
megtették. Felhívtak egy asz-
talost. Kijött, felmért, félóra
alatt megbeszélték milyen
lesz az új konyha. Szerettek
volna pár dolgon változtatni,
de gyorsan arra jutottak,
vagy nem fér el, vagy nem
lehet megoldani… Az asztalos
lerajzolta, majd gyorsan mon-
dott egy árat. Egy hónap múl-
va kész is volt az új bútor.

Katalin és Andrea már
régóta barátnők. Andrea sze-
ret főzni, annak ellenére,
hogy rendkívül elfoglalt.
Este mindig főz a férjének,
aki egy nehéz nap után bol-
dogan ül az asztalhoz. Pilla-
natok alatt elfeledve a nap-
közbeni bosszúságokat. Fér-
je úgy döntött, hogy házas-
sági évfordulójukra meglepi
Andreát egy jó konyhával.
Felhívott egy szakembert,
aki a 2 órás helyszíni fel-
mérés és egyeztetés alatt el-
mondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó
konyhája legyen. Két hét
múlva elkészültek a látvány-
tervek. Döbbenetes volt a
változás. Andrea férje hír-
hedten alapos volt, de még ő
se talált hibát. Két hónap
múlva elkészült az új kony-
habútor. Andrea lelkesen mu-
tatja az új konyhát Katalin-
nak. Katalin udvariasan hall-
gatja, majd kezd egyre job-
ban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb,
mint az övé. Keserűen meg
is jegyezte:

– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Kár érte…

Ha elolvasta,

adja tovább!

Pacsa és
Környéke
Pacsa és

Környéke
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Gránit Márvány SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


