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Az egerara-
csai temető új lé-
l e k h a r a n g j á t
Dancs László pol-
gármester szólal-
tatta meg először.
A június negye-
diki avatáson a
falu vezetője el-
mondta, hogy a
harang méltó jel-
képe az összetar-
tozásnak, össze-
kötve eget és
földet.

Az egerara-
csaiak már több
éve szerették vol-
na, ha a temetőnek
lesz egy lélekha-
rangja. A terv a
helybeliek és az
elszármazottak ada-

Lélekharang az egeraracsai temetőben

Az összetartozás méltó jelképe…

A magyar egészségügy ün-
nepe a Semmelweis-nap 1992
óta, minden év július elsején
megtartott megemlékezés Ma-
gyarországon,1818-ban ezen a
napon született Semmelweis Ig-
nác magyar orvos.

Pacsa Város Önkormányza-
ta 2015 óta hagyományosan
minden évben megszervezi a
helyi Semmelweis-napi ünnep-
séget.

A rendezvényre meghívást
kaptak a helyi egészségügyben
dolgozók, háziorvos, fogorvos,
gyógyszerész, az assziszten-
seik, a védőnő és a mentőál-
lomás dolgozói.

Semmelweis-napi ünnepség Pacsán

Most különösen nagy teher hárul az egészségügyi dolgozókra.

Kelemen Tamás polgármes-
ter köszöntőjében kihangsú-
lyozta, hogy a veszélyhelyzet
idején az egészségügyi dolgo-
zókra hárult a legnagyobb te-
her, hiszen nem csak szakmai-
lag jelentett kihívást, hanem
lelkileg is kitartást igényelt. A
mostani járvány megmutatta,
hogy a békés mindennapok
mellett a különleges, kihívá-
sokkal teli helyzetekben is
helyt tudnak állni. Nem csak a
pacsaiak nevében, hanem a
környező települések önkor-
mányzatai, lakói nevében is kö-
szöntötte a résztvevőket, hiszen
munkájukkal nem csak a he-

lyieknek, hanem a Közép-Zalai
térségnek is szolgálatot tesz-
nek. Hivatkozott egy március-
ban napvilágot látott országos
felmérésre, miszerint Pacsa
azon szerencsés 290 település
közé tartozik, ahol van helyben
háziorvos és gyógyszertár is.

Ruzsics Ferenc, a Zala Me-
gyei Önkormányzat alelnöke
személyes hangvételű ünnepi
beszédében kihangsúlyozta, hogy
lehetősége szerint mindig részt
vesz a Semmelweis-napi ün-

nepségeken, hogy köszönetet
mondhasson az áldozatos mun-
kájukért. Fontosnak érzi ki-
hangsúlyozni, hogy az egész-
ségügyi dolgozókra nem csak a
pandémia idején, hanem a dol-
gos hétköznapokon is lehet szá-
mítani.

Az ünnepségen végén em-
léklapok kerültek átadásra az
egészségügyi dolgozók részére,
majd baráti beszélgetésen idéz-
ték fel az elmúlt időszak em-
bert próbáló eseményeit.

kozásából valósulhatott meg.
Ebben élen járt ésEgyed Gábor
családja, vállalva a harang ön-

tésének és szállításának költ-
ségeit. Az új harangot Farkas
László plébános áldotta meg.
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Névedi Botka
József jómódú Za-
la vármegyei ne-
mesi származású
névedi Botka csa-
lád sarja, apja, né-
vedi Botka Bálint
volt. Szülei tanít-
tatták, az alsó
gimnáziumot Keszt-
helyen, a felsőt
pedig Kőszegen
végezte.

1798-ban már
Bánfán élt felesé-
gével bocsári Svas-
tics Teréziával.
Kisfiúk és iker-
gyermekeik halála
után a házaspár
csendesen élt Bán-
fán Szent-. Bánfa
péterúr Rádés
(Nemesrádó) kö-
zött lévő puszta
uradalom.

Botka József
táblabíróként részt

Szentpéterúr méltó módon tiszteleg
Névedi Botka József, Zala megye egykori alispánja sírkövének felújítása

vett a megyegyűléseken, hig-
gadt, megfontolt embernek is-
merhették. Deák Ferenc 1834-
ben ajánlotta alispánnak, amit
nagy fölénnyel megnyert. 1834.
szeptember 22-én megtartott
megyegyűlésen az első alispáni
állásra névedi Botka Józsefet
választották meg. A tisztséget
egy ciklusban 1834. szeptem-
ber 22-től – 1837. szeptember
25-ig töltötte be. Közben hít-
életüket Szentpéterúron élték.

Tekintetes Botka József Úr,
Bánfa pusztának ura 1831-ben
a szentpéterúri templom meg-
nagyobbítására 20.000 db tég-
lát és 200 forintot adomá-
nyozott. Botka Józsefné bőke-
zűségének köszönhető a temp-
lomunkban ma is álló három
oltár, aki saját költségén épít-
tette a fő és a két mellékoltárt,
festetett 3 oltárképet, szószéket
építtetett. Miseruhákat selyem-
ből és gyolcsból készíttetett,
csengettyűket, oltárvánkost, min-
dennemű gyolcs ruhákat vá-

sárolt, melyeket amíg élt min-
dig ő mosatott.

Botka József 1846-ban, fe-
lesége 1847-ben halt meg.

Botka Józsefet a szentpéter-
úri temetőben helyezték örök
nyugalomra, egy év múlva he-
lyezték mellé hűséges feleségét.

Szépen faragott sírköve ma
is megtalálható a temető kö-
zepén, egy földbe süppedt vö-
rös gránit sírkő, melyen a fel-
irat jól olvasható:

ITT NYUGSZIK TS NÉ-
VEDI BOTKA JÓSEF ÚR

TS ZALA MEGYE EGY-
KORI ALISPÁNYA

SZÜL: MART. 9-én 1774
MEGHALT. FEBR. 20-án

1846
BÉKE HAMVAINAK
A sírkő lakossági kezde-

ményezésre, közadakozásból a
napokban felújításra került, így
még unokáink is látni fogják.

A Botka házaspár nagy-
lelkűségéért a felújított sírkővel
tisztelgünk.

A járványhelyzet javulásával összhangban meghozott kor-
mányzati intézkedések alapján, 2021. június közepétől megtart-
hatóak az 5000 fő lakosságszámnál kisebb települések ren-
dezvényei, 1500 résztvevőnél kevesebb látogatóval. (Mint biz-
tosan emlékeznek rá, 2020. évben olyan magas volt a megbe-
tegedések száma, hogy sorban elmaradtak még a várhatóan
kisebb létszámú helyi és országos rendezvények is.)

A megengedő rendeletek megjelentét követően elkezdtük
szervezni a korábban népszerű és hagyományos pacsai ren-
dezvényeket, erről szeretném Önöket tájékoztatni.

Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából, reggel
8.00 órai kezdettel szentmisével kezdjük az ünnepséget, ahol az
újkenyér is megáldásra kerül. 9.00 órától a Szent István
szobornál folytatódik a megemlékezés.

Városnapi ünnepségünket szeptember 3-4-én tartjuk. Pén-
teken este a művelődési házban kerül sor az ünnepség lebo-
nyolítására, köszöntő beszédek, oklevelek átadása, várossá ava-
tásunk 12 éves évfordulója alkalmából. Szombaton, negye-
dikén délután a piactéren és könyvtárudvaron kerül megtartásra
vidám szórakoztató program, helyi fellépők mellett országosan
ismert előadókkal is tárgyalunk (egyelőre neveket még nem
mondhatunk). Este 21.00 órakor tűzijáték várható.

Az őszi hónapokra tekintve elmondhatjuk, hogy az idősek
napi és a szüreti rendezvényeket is szeretnénk megtartani,
amint biztos időpontok állnak rendelkezésünkre, tájékoztatjuk
Önöket.

Bízva abban, hogy a járványhelyzet nem hoz újabb meg-
szorításokat, a tervezett események megtarthatóak lesznek, sok
(elsősorban helyi) érdeklődő látogat el a rendezvényekre.

Kelemen Tamás

Pacsai rendezvénynaptár

A júniusi kánikula bekö-
szöntével ismét lehet fürödni a
pacsai tóban.

Kelemen Tamás polgármes-
ter tájékoztatta a lapunkat,
hogy a tóparti szabadidő park-
ban június második felétől is-
mét biztosítják a strandolás és
kikapcsolódás feltételeit. A víz-
ben bójákkal kijelölt területen
lehet fürödni, kizárólag saját
felelősségre.

A terület gondnoka naponta
felügyeletet tart, a vizesblokk
13 órától 19 óráig tart nyitva.

A pacsai strand ismét nyitva

Az első napok forgalma alap-
ján elmondható, hogy a lá-
togatottság messze felülmúlja
a korábbi években tapasz-
taltakat, nagyon sokan keresik
fel a csendes, árnyékos part-
szakaszt.

Érkeznek a környező tele-
pülésekről, de távolabbi váro-
sokból is, itt gondozott terüle-
tet, meleg, tiszta vizet találnak,
ahol belépőjegyet és parkolási
díjat sem kell fizetniük.

Kérjük, hogy a rendre és
tisztaságra ügyeljenek!

Ismét lehet fürödni a tóban.
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Az emmauszi
tanítványok kéré-
sére: „Maradj ve-
lünk Uram…”, Jé-
zus egy sokkal na-
gyobb ajándékkal
válaszolt: az Oltári-
szentséggel vagyis
az Eucharisztiával.
Így megtalálta an-
nak módját, hogy
különleges módon
velünk maradjon.

Az Oltáriszent-
ség vétele azt je-
lenti, hogy mélysé-
ges közösségre lé-
pünk Jézussal. Ez
a bensőséges és
kölcsönös „együtt
maradás” lehető-
vé teszi, hogy elő-
vételezzük a meny-
nyországot a föl-

Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe

dön. Vajon nem ez volna-e az em-
ber legnagyobb óhaja? Maga az
Isten oltotta mindnyájunk szívé-
be az Igéje utáni „éhséget”, azt
az éhséget, amely csak akkor
szűnik meg, amikor az ember tel-
jes közösségre lép Ővele. A szent-
áldozás azért adatott nekünk,
hogy „jóllakhassunk” Istennel itt
a földön, a boldog beteljesedést
várva egykor az égben.

Úrnapja ünnepének gyökerei
a 12. századig nyúlnak vissza.
Ebben az időben többfajta tév-
tanítás is rombolta a hit alap-
jait. Közben viszont egyre job-
ban fellendült az Oltáriszentség
tisztelete, a kenyér és a bor szí-
ne alatt rejtőző isteni fölség, Jé-
zus Krisztus imádása. A keresz-
tény katolikus felfogás ugyanis
hiszi és vallja, hogy a Szentmi-
sében átlényegült kenyérben és
a borban nem csupán jelképe-
sen, hanem valóságosan jelen
van Krisztus.

Ennek egyik gyümölcseként
1200 körül Párizsban bevezet-
ték az Úrfelmutatást a Szentmi-
sében, vagyis a hívek számára,
– imádásuk kifejezésére, – látha-
tó módon felmutatták az átvál-
toztatott színeket: Krisztus Tes-
tét és Vérét. Néhány évtizeddel
később, az augusztiniánus rendi
apáca Lüttichi Szent Julianna
isteni sugallatra hivatkozva for-
dult az eucharisztia ünnepének
létrehozása érdekében a tudós
dominikánus St-Cheri Hugóhoz,
a későbbi IV. Orbán pápához és

Robert de Thoret liègei püspök-
höz. Ebben az időben a püs-
pökök beiktathattak helyi egy-
házi ünnepet, így 1246-ban,
Robert püspök zsinatot hívott
össze és elrendelte a Krisztus
Teste ünnepének évente történő
megtartását. Általánosan azonban,
csak Julianna és Robert püspök
halála után terjedt el az ünnep.

1263-ban, végül egy Oltári-
szentség-csoda járult hozzá ah-
hoz, hogy az ünnepet az egész
egyház számára bevezessék: egy
zarándok cseh pap szentmisét
tartott a bolsenai Szent Kriszti-
na templomban. Az átváltozta-
tás pillanatában kétség szállta
meg, hogy valóban Krisztus
testévé és vérévé válik-e a ke-
nyér és a bor. Miséje közben, a
megtört ostyából vércseppek hull-
tak a korporáléra (ostya-ab-
rosz). A véres korporálét 1264.
június 14-én Orvietóba vitték,
ahol épp ott tartózkodott IV.
Orbán pápa, aki a csoda ha-
tására 1264. szeptember 8-án,
Transiturus Domini… kezdetű
bullájában hirdette ki, hogy ezen-
túl minden évben, a pünkösd nyol-
cadát követő első csütörtökön
tartsák meg az Oltáriszentség
ünnepét, Úrnapját.

A pápa Aquinói Szent Ta-
mást, korának legnagyobb do-
monkos tudósát bízta meg, hogy
készítse el az ünnep zsolozs-
májának (papi imádságának) és
Szentmiséjének szövegeit. En-
nek ő örömmel eleget is tett,

így mind a mai napig, ezeket a
szép szövegeket halljuk az Úr-
napi liturgiában.

Idővel általános szokássá lett
a körmenet és a sok virágdísz
az ünnepen, hiszen Úrnapja ide-
jére teljes virágdíszbe öltözteti
a tavasz vagy a kora nyár a ter-
mészetet. Az úrnapi körmenet-
tel Magyarországon is össze-
forrt a virágszőnyegek, virág-sát-
rak és a virágokkal díszített ol-
tárok képe. Az Oltáriszentség
úrnapi körbehordozásának a nép-
hagyomány a gonoszt, a beteg-
ségeket és a természeti csapást
elűző erőt tulajdonított. Mihály-
gergén a lombkunyhó hazavitt
ágait a ház négy sarkába tűzték,
hogy megóvja a házat a villám-
csapástól. Baranyában az ága-
kat az istálló fölé dugták, hogy
áldás legyen az állatokon. Sió-
agárdon a beteg gyermekek für-
dőjébe tettek az úrnapi virá-
gokból. Máshol lábfájás elleni
fürdőbe tették őket, előfordult
az is, hogy a fájós fogat füs-
tölték velük. Pilisvörösváron, il-
letve Budaörsön a templom kö-
rüli utcákat teljes hosszukban
összefüggő virágszőnyeggel dí-
szítik ezen a napon. Az úrnapi
munkaszünetet régen szigorúan
betartották.

A körmeneten Magyarorszá-
gon és több közép-európai or-
szágban, más vidékektől eltérő-
en négy stáció van: négy oltárt
állítanak, amelyet a pappal és
az Oltáriszentséggel járnak vé-
gig a hívek. Az úrnapi kör-
menetnek saját liturgiája van. A
stációknál Evangéliumot olvas-
nak és a pap az égtájak felé
áldást oszt. Ilyenkor azokért is
imádkoznak, akiket a négy ég-
táj felé osztott áldás akaratlanul
is elér.

Ezt a szép egyházi hagyo-
mányt elevenítettük fel Pacsán,
amikor az idei esztendőben, –
hosszú évek után először – na-
gyobb ünnepélyességgel rendez-
tük meg az Úrnapját. A négy
stáció sátrait, – amelyeket a
zalaigricei önkormányzat bocsá-
tott rendelkezésünkre – a négy
egyházközségből erre vállalko-
zó szorgalmas kezek díszítették
fel. Az első sátor és oltár,
amely az első világháborús
hőskert mellett került felállítás-
ra, a pacsai képviselő-testület
és a helyi szorgos asszonyok

munkáját dicsérte. A második
stáció és oltára, a zalaszent-
mihályi buzgóbb hívek fáradozá-
sát, míg a harmadik a nemes-
rádói hívek lelkes munkájáról
tett bizonyságot. Ez utóbbi két
sátor a főtér túloldalán, a temp-
lommal szemben került felállí-
tásra. Végül a negyedik sátor,
amely a templom melletti kapu-
hoz került, a zalaigricei asszo-
nyok ügyes kezeit és türelmes
munkáját tette szemlélhetővé min-
denki számára.

A körmenetben a kereszt, a
zászlók és a ministránsok után,
közvetlenül a Szentséget hordo-
zó pap előtt elsőáldozóink, – fehér
ünnepi ruhában – virágszirmot
hintettek az Oltáriszentség elé.
A négy stációnál a szentségi ál-
dással kértük Istent, hogy le-
gyen jelen világi életünkben is,
és áldjon meg minket minde-
nütt. Ugyanakkor a körmenet-
ben végighordozott szentségi Jé-
zus által szembesülnie kell a vi-
lágnak is Krisztus szeretetével,
a ténnyel, hogy Ő rejtve, de
valóságosan van jelen a kenyér
és a bor színe alatt közöttünk.
Érdemes figyelnünk azokra a
szép szövegekre, amiket az
Egyház ilyenkor a liturgiában
használ. Az ünnep kapcsán gon-
doljunk térdhajtásainkra is! Mi-
lyen? Néha kicsit komikus az a
sokféleség melyekkel templom-
ba lépéskor találkozunk a be-
lépő hívek részéről. Mindig jobb
térddel végezzük a térdhajtást!
Ennek szimbolikus jelentése van.
A szép térdhajtás maga is hit-
vallás. Úgy hajtsunk térdet, hogy
abból tudják, ott VALAKI van!

Végül megköszönve minden-
kinek a lelkes munkát, a vi-
rágfelajánlásokat, a részvételt a
körmenet előkészítésében és szép-
pé tételében, és a részvételt azok-
nak is, akik eljöttek, álljon itt
Aquinói Szent Tamás úrnapi kö-
nyörgésének szövege, amely szé-
pen rávilágít az Oltáriszentség
titkára: „Úristen, aki ebben a cso-
dálatos szentségben kínszenvedé-
sed emlékét hagytad ránk, en-
gedd, kérünk, Tested és Véred
szentséges titkát úgy tisztel-
nünk, hogy megváltásod gyümöl-
csét szüntelenül érezzük. Aki élsz
és uralkodol, a Szentlélekkel egy-
ségben, Isten mindörökkön-örök-
ké. Ámen.”

Gergő atya

Úrnapja Pacsán…
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Pacsa Város Önkormányzata kínál eladásra építési telket a
Rákóczi utca déli részében.

A telek mérete 861 négyzetméter, amely 30 %-os mérték-
ben beépíthető.

Érdeklődni polgármesternél a 06-92-568-169-Kelemen Tamás
es telefonszámon lehet.

Építési telek eladó PacsánA járványhelyzet miatt hosszú ideig nem tárgyalhattak a kép-
viselő-testületek az országban, a javuló helyzetnek köszönhetően
június 15-től viszont újra lehet tartani személyes részvétellel üléseket.

Kelemen Tamás pacsai polgármester ennek kapcsán arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az elmúlt időszakban annak ellenére, hogy
nem volt hivatalos testületi ülés, informálisan megbeszéléseket tar-
tottak, a fontos döntések meghozatala előtt egyeztetett a kép-
viselőkkel.

Az enyhítés adta lehetőséget megragadva rögtön összehívta
a következő ülést és június 24-én délután 12 napirendet tár-
gyalva újra személyes részvétellel folytatódott a közös munka.

Döntöttek többek közt a helyi bölcsőde férőhelyeinek szeptembe-
ri betöltéséről, négy gyermek esetében igényelték a szülők egyelőre.

Megtárgyalták a helyi civil egyesületek által benyújtott támo-
gatási kérelmeket és döntöttek a mértékükről, minden helyi egye-
sület és a plébánia is kap pénzügyi támogatást.

A polgármester elmondta azt is, hogy kettő műszaki kér-
désben is döntöttek, helyi ingatlanok meglévő szennyvízrend-
szerhez való csatlakozáshoz, mint a munkálattal érintett köz-
területek tulajdonosa adtak hozzájárulást az önkormányzat nevében.

Elfogadták a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság beszámolóját.

Döntést hoztak az óvodáztatási és beiskoláztatási támogatás
mértékéről, gyermekenként 10 ezer forinttal tudják ősszel segí-
teni a családokat.

Módosították a Pacsa Szennyvíz Víziközmű Rendszer 2021-
2035 évi gördülő fejlesztési tervét, felújítási és pótlási munkák
mellett más prioritást igénylő feladatok ellátása is szükségessé
vált az üzemvitel biztonságának fenntartása érdekében.

Megvitattak egy kérelmet, ami a helyi építési szabályzat mó-
dosítására irányult – mivel a vonatkozó jogszabályok 2021. jú-
lius elsejétől várhatóan változnak – úgy döntöttek, később a rész-
letek megismerése után újra tárgyalják a kérdést.

A képviselő-testület – mint a polgármester munkáltatója – ele-
get tett törvényi kötelezettségének és elfogadta a település-
vezető 2021 évi szabadságolási tervét.

Újra ülésezett a képviselő-testület Pacsán

A Közép-Zala Gyöngysze-
mei Vidékfejlesztési Egyesület
Leader csoportja a Vidékfejlesz-

Fitness park kialakítása Pötrétén

Az egymást követő generációk együtt tölthetik el a szabadide-
jüket.

tési Program keretén belül meghir-
detett Élhetőbb települések cí-
mű helyi felhívásra köz-Pötréte

ség támogatási kérelmet nyúj-
tott be, amely pályázat támogatás-
ban részesült. A Fitness park
kialakítása című pályázatra 2.2
millió Ft támogatást kaptunk.
Összesen 4 db fitness eszköz ke-
rült beszerzésre. Kar- és hasizom-
erősítő, evezőpad, elliptikus tré-
ner, valamint kombinált fitnesz
eszköz, melyen forgózsámoly,
bicikli, sífutó, láb-libegő talál-
ható.

Az egészség megőrzésének
egyik legfontosabb eszköze a
mindennapos sportolás, melyet
leginkább a könnyen hozzáfér-
hető és ingyenes létesítmények-
kel lehet vonzóvá tenni. Az
eszközök az emberi szervezet
egészségének megőrzésére pozi-
tív hatást gyakorolnak. A park-
fitnesz gépekkel a felnőtt ját-
szóterek számtalan változatai va-
lósíthatók meg, így ezáltal a
közterek sokkal színesebbé, vál-

tozatosabbá varázsolhatók. Min-
den egyes eszköz különböző
funkcióval bír. Az emberi szer-
vezet más és más izomcsoport-
jainak erősítését teszi lehetővé.
A fitnesz gépek szabadtérre
való kihelyezésével a sportolás-
ra vágyóknak lehetőségük van
a friss levegőn edzeni. A gépek
igénybevétele a felhasználok szá-
mára teljesen ingyenes.

A sportparkokban az egy-
mást követő generációk együtt
tölthetik el a szabadidejüket, ez-
zel is erősítve a kölcsönösségen
alapuló családi köteléket. A nagy-
szülők, szülők és a gyermekek
társas együttléte a mindennapok-
ban, a közös szabadidős tevé-
kenységek családi kohéziós erő-
vel bírnak. Minden olyan tevé-
kenység, amelyet közösen végez-
nek, felerősíti a családi összetar-
tozás érzését, élményét.

Pollák Anett
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Jóllehet a koronavírus terjedé-
se miatt elrendelt veszélyhely-
zet még a mai napig sem került
megszüntetésre, de az oltások szá-
mának emelkedésével Magyaror-
szág Kormánya enyhített számos
előíráson, többek között az eskü-
vőket érintően is. Az ötmillio-
modik oltás beadása óta már
legfeljebb 50 fő részvételével
megtarthatóak korlátozás nélkül
a magán - és családi rendezvé-
nyek, valamint korlátozás nélkül
a lakodalmak is legfeljebb 200
fő részvételével.

Dr. Benedek Karolinát, Pa-a
csai Közös Önkormányzati Hi-
vatal jegyzőjét (aki egyben az
anyakönyvvezetői feladatokat is
ellátja) kérdeztük.

– Érzékelhető-e a jogszabá-
lyi változás a gyakorlatban?

– A jegyzői munka mellett
2017. május óta vagyok anya-
könyvvezetője is mind Pacsá-
nak, mind Zalaigricének. Koráb-
ban évente 1-2 szertartásra ke-
rült sor, de 2017-ben 8, míg
2018-ban már 12-re emelkedett
ez a szám. 2019-ben és 2020-
ban valószínűsíthetően a pandé-
mia miatt jelentősen visszaesett
a bejelentkezők száma, sőt elő-
fordult az is, hogy bár a beje-
lentkezés megtörtént, de nem
került sor a házasságkötésre, mert
az országba való belépési sza-
bályok szigorítása miatt a fiata-
lok az esemény elhalasztása mel-

lett döntöttek. 2021-ben eddig
5 házasságkötésben működtem
közre alig 2 hónap alatt, és még
várható szertartás az idei évre is.

– Milyen típusú szertartá-
sok jellemzőek napjainkban?

– Én azt figyeltem meg, hogy
egyre inkább valóban családi ese-
ményként tekintenek rá a párok,
és már egyáltalán nem jellem-
zőek a nagy esküvők, egy hétig
tartó nagy főzésekkel-sütések-
kel tartott lakodalmak, sokszor
távoli rokonok részvételével.
Nem kell nekik a nagy csillo-
gás, inkább bensőséges esemény-
ként élik meg. De nem jellem-
ző a két tanús esküvő sem, olyan
15-50 fő közöttiek a legnép-
szerűbbek, a családtagokkal,
legjobb barátokkal közös ün-
nepek.

– Ez a vírus hatása miatt
alakulhatott így? Egyáltalán érez-
hető volt a felkészülés során a
veszélyhelyzet?

– Szerintem nem kifejezet-
ten a vírus miatt alakult így, a
„kevesebb néha több” elven mű-
ködik inkább. Látszott, hogy bi-
zonytalanok a párok a szerve-
zést illetően, hiszen a bejelent-
kezés hónapokkal az esemény
előtt történik, és még nem tudta
egyikünk sem, hogy milyen
jogszabályok lesznek érvény-
ben a nagy napon. Én személy
szerint igyekszem mindegyik
párral kialakítani egy olyan kap-

csolatot, hogy azonnal tájékoz-
tathassuk egymást bármilyen je-
lentős változásról, minél rugal-
masabban próbáljuk úgy alakí-
tani, hogy az elképzeléseik meg-
valósulhassanak és valódi segít-
séget nyújthassak nekik. Aki volt
már részese, tudja, hogy egyik
általam tartott esküvő sem sab-
lonos, minden párnak a szemé-
lyiségét, kapcsolatát próbálom
megismerni a beszélgetések so-
rán, tartok esküvői próbát is,
együtt választjuk ki a szertartás
elemeit, legyen az gyertyagyúj-
tás, homoköntés, lakatceremó-
nia… stb. Amit pedig a leg-
jobban szeretnek, hogy a gratu-
láló beszédbe beleszövöm a
csak rájuk jellemző mondato-
kat, ezért mindig külön hálá-
sak, örülnek ők is és a vendé-
geik is. A megható pillanatok
mellett mindig van nevetés, fel-
szabadult ünnepi hangulat is,
azaz kapnak annyit, mint egy szer-
tartás vezetőtől – és ráadásul
még a hivatalos dokumentu-
mokat is.

– A szertartásokat helyben
lakó párok vagy vidékiek kérik?

– Tartottam már több olyan
szertartást is, ahol nem volt je-
lentősebb kötődése a párnak
Pacsához, de jellemzően helyi-
ek keresnek meg, vagy olya-
nok, akik messzebb élnek, de
életük fontos eseményére mégis
hazatérnek.

Esküvők veszélyhelyzetben
– avagy hogyan hatott a koronavírus a szertartásokra?

Dr. Benedek Karolina jegyző
és anyakönyvvezető.

– A helyben lakó pároknak
van valamilyen további előnyük?

– Igen, az esküvő amúgy sem
kevés kiadása között rendsze-
rint a polgári szertartásért is kell
több tízezer forintot fizetniük a
pároknak, nálunk – azt gondo-
lom szinte egyedülálló módon
– az önkormányzat képviselő-
testületeinek rendelete szerint a
házasulandó pár mentesül a szer-
tartási díj befizetése alól, ameny-
nyiben a pár pacsai/zalaigricei
állandó lakcímmel rendelkezik.

– Ez valóban szép gesztus,
remélhetően a párok itt élik le
az életüket a településeken,
bőséges gyermekáldással kísérve.

– Igen, ez a cél.

A 2020-as év legjobb tánc kihívása a dél-afrikai DJ Master KG és
Nomcedo Jerusalema című dala. Baráti társaságok, munkahelyi kö-
zösségek, kicsik és nagyok ezrei tanulták már meg a lépéseket, és
töltötték fel a videót a közösségi oldalakra A tánc lényege, hogy meg-.

mutassa, lehetséges a boldogság, még akkor is, ha semmid nincs, vagy
ha olyan időket élünk, mint most a világjárvány kellős közepette.

Nagyon megtetszett ez az ötlet, így elkezdtem szervezni a csapa-
tot. 25 fő felnőtt és 10 fő gyermek, köztük óvodások és általános isko-
lások csatlakoztak a lehetőséghez. , aMéhes Patríciát Nőszirom Kul-
turális Egyesület vezetőjét kértem fel a mentori feladatra, aki szíve-
sen vállalta a koreográfia betanítását. Három kemény hét követke-
zett, minden napos 1,5-2 órás próbákkal. A videóhoz szükséges anya-
got három nap alatt sikerült elkészíteni. A drónos felvételeket Kaho-
tek Szilárd Varga Lász-, míg a videófelvételeket és a végleges klipet
ló készítette. Fontosnak tartottam, hogy aki megnézi az összeállí-
tást, az kicsit a városunkat is megismerje, így négy helyszínen tán-
coltunk. A gyerekek a játszótéren, a felnőttek a sportpályán, a
horgásztó partján és a szőlőhegyen járták el a táncot. Elmond-
hatatlanul büszke vagyok, hogy egy ilyen szuper csapat kovácso-

Pacsa is csatlakozott…

lódott össze, remek közösségépítő ereje volt ennek a kezdemé-
nyezésnek.

A jövőben is tervezek olyan megmozdulásokat, amelyek tovább
erősítik a közösséget és remélem új tagok is csatlakoznak hoz-
zánk. A Jerusalema tánckihívás megtekinthető a www.pacsa.hu
weboldalon.

Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens – Pacsa Város Önkormányzata
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További képek honlapunkon láthatók.

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 síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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Pacsa Város Ön-
kormányzata pályáza-
ti támogatást nyert – tá-
jékoztatta lapunkat Ke-
lemen Tamás polgár-
mester. A Zalaegersze-
gi Járási Hivatal járá-
si START mintaprog-
ram keretében nyújtott
közel 3 millió forin-
tos támogatást, amely-
nek keretében a mun-
kálatokat finanszíroz-
ni tudták.

A traktorok tárolá-
sára használt gépszín
teteje rossz állapot-
ban volt, faszerkeze-
te elkorhadt, a csapa-
dékot átengedte, a fel-
újítása nem várhatott
tovább. A négy gép tá-
rolására alkalmas épü-
let új vasbeton koszo-
rút, faszerkezetet, és
fém tetőfedést kapott.
A belső magasság is
megnövekedett, ezál-
tal a nagyobb mére-

Megújult a géptároló

tű traktorok is elhelyezhetőek
benne.

Az önkormányzat korábban
már három traktort szerzett be

pályázati támogatásból, ezek 34,
50, 82 LE MTZ traktorok,
amelyeket a településüzemel-
tetésben használnak.

Június harmadik hétvégéjén,
szombaton és vasárnap került
megrendezésre a 3. Pacsa Ku-
pa elnevezésű hajómodell ver-
seny, amely Pacsa város ván-
dorkupájáért zajlott.

A versenyre az ország 8 mo-
dellező egyesületéből érkeztek
versenyzők. A szegedi, buda-
pesti, szolnoki indulók mellett a
házigazda Canissa Modellező
egyesület nagykanizsai verseny-
zői is részt vettek.

A verseny 6 kategóriában
került megrendezésre, az egé-
szen kicsi mini hajóktól a 80-
90 centiméter nagyságú, 80 ki-
lométer/ órával száguldó „nagy”
hajókig.

A nagykanizsai versenyzők
közül 4.,Boti Ferenc Czimre
Attila Tóth Zoltán5., míg a 6.
helyet szerezte meg.

Az Eco expert kategóriában
dr. Lekszikov Gábor 2. helyen
végzett, míg a Pacsa város ván-
dorkupájáért vívott küzdelmet
Novics József, a kaposvári
Textiles Modellező SE verseny-
zője nyerte meg.

Hajómodellek versenye
A hajómodellezők szezonja

folytatódik, a következő időszak-
ban a nagykanizsai Csónakázó-
tavon a kanizsai egyesület tag-
jai rendezik a nemzetközi tú-
rahajó bajnokság következő for-
dulóját, ahova minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

A verseny kapcsán a főszer-
vező, dr. Lekszikov Gábor arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a pa-
csai tó és környezete ideális hely-
színt biztosított a verseny meg-
rendezéséhez. Az időjárás szem-
pontjából szombaton volt a nyu-
godtabb nap, amikor is szinte
szélmentes időben tudták a fu-
tamokat megrendezni. Vasárnap-
ra erősödött a szél, ezáltal a
versenyzőknek a hullázással is
meg kellett küzdenie.

Kelemen Tamás polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy a
vírusjárvány enyhülésével ismét
beindul az élet, lehet rendez-
vényeket szervezni és különö-
sen örül, hogy a hajómodelle-
zők visszatérő vendégeik itt Kö-
zép-Zalában. Elmondta azt is,
hogy az időpont kiválasztásánál

szempont volt, hogy még a strand
nyitása előtt tudják megrendez-
ni a versenyt.

Különösen örült, hogy sok kis-
gyerekes család jött el megnézni
a verseny egy-egy futamát, is-
merkedtek a sportággal, és ez a

rendezvény gazdasági hasznot
is hozott a településnek, hiszen
a versenyzők és kísérőik Pacsán
foglaltak szállást, s ez a helyi vál-
lalkozóknak is bevételt jelentett.
Bízunk a folytatásban – zárta
mondandóját a polgármester.


