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A Magyar Falu Programban sikeresen pályázott ,Egeraracsa
ennek köszönhetően 37 millió forintból teljes hosszúságban leasz-
faltozták a és a utcát.Kossuth Petőfi

– Utoljára körülbelül negyven évvel ezelőtt került sor itt fel-
újításra, így már nagyon aktuális volt a rekonstrukció – mondta
Dancs László polgármester. – A Horváth-Ép Kft. volt a kivitelező,
munkájával elégedettek vagyunk, hiszen már nagyon rossz álla-
potban volt az utak burkolata. A támogatói szerződés aláírása után
három héttel megkezdte a munkát és hamar be is fejezte.

A polgármester elmondta, hogy további két pályázatuk is sike-
res volt a Magyar Falu Programban. Mindkettő kivitelezésére vár-
hatóan tavasszal kerül sor. 5 millió forintos anyagtámogatást kap-
tak járdaépítésre a Fő úton, a játszótérig. Közel 5 millió forintból
bővíthetik a játszóteret, amelynek egyik fő eleme a földbe
süllyesztett trambulin lesz.

Még elbírálásra vár két pályázatuk. Az egyik egy közösségi tér
kialakítását célozza meg. Zártkerti pályázatuk – amennyiben sike-
res lesz – segítségével a hegyi utat burkolnák le, kutat furatnak és
vadkerítéssel védenék a falu gyümölcsösét.

Sikeres pályázatok Egeraracsán

Ismét gazdagodott Egeraracsa.

A minap Zala megye szí-
vében, , az országszertePacsán
polgárőrbarátként ismert kisvá-
rosban három megye, ,Somogy
Vas és Zala több mint száz pol-
gárőr egyesületi vezetője kapott
felkészítést a közúti balesetek
hatékonyabb megelőzéséhez a
Közlekedéstudományi Intézet
és az Országos Polgárőr Szö-
vetség közlekedésbiztonsági
képzésének délnyugat-dunán-
túli kurzusán.

Három megye polgárőrképzése Pacsán

A résztvevőket a vendéglá-
tók nevében először Horváth
Róbert, a Zala Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke, majd Kele-
men Tamás, Pacsa polgármes-
tere köszöntötte, hangsúlyozva,
hogy a helyi civil szervezet
kiváló munkája okán a polgár-
őrök mindig szívesen látott
vendégek a településen. A me-
gye polgárőrsége például az
idén Pacsán tartotta a közgyű-
lését, több alkalommal is a pa-

csai egyesület rendezte a me-
gyei polgárőrnapot és szinte
minden évben a kisváros kul-
túrháza adott otthont a megyei,
járási, kistérségi polgárőr kép-
zéseknek. Mindamellett, hogy a
helyi egyesület maximálisan
élvezi települési önkormányzat
és a város civil szervezeteinek
támogatását.

A képzés során ,Kardos Pál
az OPSZ elnökhelyettese, Prok
József rendőr ezredes, a Zala

Megye Rendőr-főkapitányság
rendészeti főkapitány helyet-
tese, ezredes, aPungor János
Somogy Megyei Rendőr-főka-
pitányság főkapitány helyette-
se, alezredes, aLászló Péter
Vas Megyei Rendőr-főkapi-
tányság közlekedésrendészeti
osztályvezetője és Anti András
alezredes, a ZMRFK közleke-
désrendészeti osztályvezetője
tartott előadást. Kardos Pál

Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere a rendőrtisztek társasá-
gában. Mellette balról Pungor János ezredes (Somogy), Prok
József ezredes (Zala), jobbról Anti András (Zala) és László Pé-
ter (Vas) alezredesek.
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A pacsai önkormányzat épületére 2021. október 25-én, hét-
főn fekete zászló került. Pacsa szlovákiai testvértelepülésének
polgármestere ezen a napon, 53 évesen itthagyta ezt a világot.

Marczell Zoltán 1998-tól, öt választási cikluson át volt a du-
naszerdahelyi járásbeli község első embere. A Falvak és Városok
Szövetségi képviselője volt, valamint elnökségi tagként dol-
gozott a Csallóközi Falvak Városok Társulásában.

Kisudvarnok szülötteként a rábízott községért, valamint tá-
gabb szülőföldjéért, a Csallóközért és a magyarságért is kemé-
nyen, erejét nem kímélve az utolsó pillanatig tevékenykedett.
Munkájával hozzájárult Kisudvarnok fejlődéséhez, 2013-ban a
falu elnyerte Szlovákia legszebb községe címet, a rá következő
évben az európai megmérettetésben a döntősök közé került.

Pacsa 2015-ben alakította ki testvértelepülési kapcsolatait
Kisudvarnokkal, bár az együttműködés hosszabb időre nyúlik
vissza, hiszen a citerazenekar az azóta elhunyt Vági József

Eljött az az idő, amikor a gyász köti össze a településeket…
Elhunyt Marczell Zoltán, Kisudvarnok polgármestere

díszpolgárunk vezetésével több nemzetközi szereplés között itt is
járt és elbűvölte a helyiek vendégszeretete, a környezet.

A kapcsolat felelevenítésének ötlete után a megvalósításban
nagy segítséget nyújtott Az eltelt években többHorvat Janez.
alkalommal vett részt pacsai delegáció a Kisudvarnoki
Nemzetközi Pünkösdi Bor- és Népzenei Fesztiválon, illetve a
Kisudvarnoki Pünkösdirózsa Vegyeskar is nagy sikerrel szerepelt
Pacsa városnapi programjaiban.

Sport témában is több alkalommal találkozott már a két tele-
pülés, 2016-ban a pacsai búcsú idején az öregfiúk labdarúgó tor-
nán egy barátságos mérkőzésen döntetlenben egyeztek ki, 2017
őszén pedig a pacsaiak kerültek idegen pályára, a kisudvarnoki
találkozóra november végén került sor.

A kultúra és a sport mellett a művelődés területén is volt már
példa együttműködésre, a Pacsai Általános Iskola Advent fényei
rendezvényén is szerepeltek már kisudvarnoki diákok, beküldték
rajzaikat is.

Legutóbb a kisudvarnoki könyvtár állományát növeltük a
pacsai könyvállományból kivezetett magyar nyelvű könyvekkel,
melyet a koronavírus enyhülését követően 2020-ban a Nemzet-
közi Könyvajándékozási Nap keretében adott át a pacsai polgár-
mester a szlovákiai kollégájának, ezzel is hozzájárulva a határon
túli magyarság anyanyelvének erősítéséhez is.

Marczell Zoltán – mint mindent a munkájában – a testvérte-
lepülési kapcsolatokat is teljes erejéből támogatta, elhivatottsága
és embersége hozzájárult ahhoz, hogy ez ne csak szerződésben
lefektetett elv, hanem valódi együttműködés lehessen. Talál-
kozott tehát a helyi elhivatottsággal, így valóban gyümölcsöző
volt a kapcsolat, melyet ápolt a mindennapokban is, a hivatalos
pacsai rendezvényeken is rendszeresen részt vett, illetve az
online kapcsolattartás, tapasztalatcsere is rendszeres volt.

Legutóbb alig egy hónapja, 2021. szeptemberében járt Pa-
csán a városnapi rendezvénysorozaton.

Emberként, építészként (hiszen a szlovákiai magyar település
több épülete is tervei, ötletei nyomán létesült vagy újult meg) és
polgármesterként, kollégaként is érezhető a hiánya.

Örök nyugalomra Kisudvarnokon helyezték 2021. október
28-án, melyen a hatályban levő járványügyi szabályoknak meg-
felelően csak egy szűk körű pacsai delegáció vett részt, de a ko-
szorú Pacsa minden lakosa nevében került elhelyezésre.

Ezúton is köszönünk neki mindent, amit Pacsáért (is) tett.
Nyugodjon békében!

Összeállította: dr. Benedek Karolina

A fotó 2019-ben készült a 10 éves évfordulón, a városnapi ün-
nepségen.

többek között a társadalmi
megbecsülést, a stabil létszá-
mot, a hivatássá vált polgárőr
tevékenységet hangsúlyozta,
hozzátéve: polgárőrség külde-
tése továbbra is a közbiztonság
védelme, a bűnözés megelőzése.

Prok József rendőr ezredes
elismerően szólt a zalai polgár-
őrök helytállásáról. Ez évben
szeptemberig 548 esetben 995
rendőr 2860 polgárőrrel látott
el közös szolgálatot. Segítséget
jelentettek a strandok, a parko-
lók ellenőrzése, a szórakozóhe-
lyek rendjének biztosítása, a
fokozott ellenőrzések, a Zsaru-
Car rendszámfelismerő rend-

Három megye polgárőrképzése Pacsán
szer használata során, a falo-
pások megelőzése, felderítése,
a felügyelet nélkül maradt in-
gatlanok, parkolók ellenőrzése,
az eltűnt személyek felkutatása,
a rászoruló személyekre történő
odafigyelés, a lakosság meg-
előző célú felvilágosításában.
Bár Zala megyében az év első
8 hónapjában a tavalyi hasonló
időszakhoz képest 18 száza-
lékkal nőtt a bűncselekmények
száma, viszont 17 százalékkal
kevesebbet követtek el közterü-
leten, a tulajdon elleni szabály-
sértések 16 százalékkal csök-
kentek, 35 százalékkal nőtt az
elfogások száma, 111 százalék-
kal több büntető és 15 száza-

lékkal több szabálysértési fel-
jelentést tettek.

Anti András alezredes a
közlekedésbiztonság országos
helyzetről számolt be. Az év
első 9 hónapjában a személy-
sérüléssel járó balesetek száma
(10570) a tavalyi hasonló idő-
szakhoz képest alig változott, a
legtöbb Budapesten, Pest me-
gyében és Szabolcsban, a leg-
kevesebb Nógrádban, Vasban
és Zalában történt. A halálos
kimenetelű balesetek száma
nőtt, viszont Nógrádban 42 szá-
zalékkal, Zalában 28,6 száza-
lékkal, Komárom megyében
pedig 25 százalékkal csökkent.
A balesetek 66 százalékát a

személygépkocsik vezetői, 10
százalékát a biciklisek okozták,
a többin a tehergépkocsi veze-
tők és a gyalogosok osztoztak.
Okolhatók az egyéb körül-
mények is, a sokszorosára nőtt
gépkocsiállomány nagyrészt az
1980-as években készült, s
azóta csak toldozott foldozott
közúthálózaton közlekedik. A
sebesség helytelen megválasz-
tása és a ittasság mellett a
belesetek okai között előkelő
helyen szerepel a be nem kap-
csolt biztonsági öv, a kézben
tartott mobiltelefon, bár a ki-
hangosított mobilozás is fi-
gyelemelterelő – hangsúlyozta
az alezredes.
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2021. szeptember 11-én tar-
tották 50. általános iskolai osz-
tálytalálkozójukat a Szentpéter-
úrban 1963-ban kezdő, 1971-
ben 8. osztályból ballagó volt
tanulók, tanáraikkal. Akkori osz-
tályfőnökük, , va-Horváth Tibor
lamint meghívott tanáraik: Mol-
nár Gyuláné, Sági Józsefné, Hor-
váth Béla is jelen voltak.

A ballagó 18 főből 12-en jöt-
tek el a jeles eseményre: Kre-
izler Mária, Pál Erzsébet, Pálfi
Etelka, Gaál Ilona, Iróczi Gi-
zella, Csertán Mária, Csertán

Sokan most látták újra egymást
Osztálytalálkozó Szentpéterúron

Gizella, Laskói Gyula, Balogh
Tibor, Tuider Zoltán, Garai Fri-
gyes, Balogh József.

Pál Erzsébet és Balogh Jó-
zsef jelentésével kezdődött az
ünnepség. Tanáraikat ajándékok-
kal köszöntötték. Ezután a peda-
gógusok, majd a jelenlévő volt
tanulók számoltak be életükről,
ki hova került, miként alakult a
sorsa, mit csinált a nyolcadik
osztály elvégzése után.

Közülük sokan most találkoz-
tak újra 50 év után. Nagy él-
mény volt hallgatni a sok em-

50 éves találkozójukat tartották.

Molnár Gyuláné, Horváth Tibor, Sági Józsefné és Horváth Béla.

léket, csínyeket, amiket közö-
sen idéztek fel.

Ebéd után még estig be-
szélgettek. Mindenki felejthe-

tetlen emlékekkel tért haza,
egymás elérhetőségét elkérték,
hogy továbbra is tudják tartani
a kapcsolatot.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Szüreti felvonulás Pacsán
A korábbi évek sikerein fel-

buzdulva újra megrendezésre ke-
rült a szüreti felvonulás Pa-
csán. A rendezvénynek a könyv-
tár udvara adott otthont, ahol a
Pacsai Napsugár Óvoda növen-
dékei, a Pacsai Általános Isko-
la Nőszirom Kultu-diákjai, a
rális Egyesület felnőtt tánccso-
portja, valamint a Szivárvány Dal-
kör tagjai szórakoztatták a kö-
zönséget.

Az első műsorszámok után dí-
szes sorba állt a szépszámú se-

reg, hogy lovas felvezetéssel kör-
bejárja a települést. Útközben
szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk, a város lakói három ál-
lomáson vendégelték meg a fel-
vonulókat finomabbnál finomabb
süteményekkel és szomjoltó is
akadt bőven.

A könyvtárhoz visszaérve a
gyerekek kipróbálhatták a szőlő-
préselés rejtelmeit, majd az itt
készült mustot a vendégek jó-
ízűen elfogyasztották.

Varga-Kulcsár Barbara
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A képviselő-testület leg-
utóbbi ülésén döntött arról,
hogy a pacsai Szent István té-
ren nagyszabású fásítási prog-
ramot indítanak el.

Döntésüket az esztétikai
megfontolások mellett elsősor-
ban a kényszer okozta és a
hatályos jogszabályi előírások
mellett kertészeti szakemberek
szakvéleménye alapozta meg.

A Szent István téren végig
hársfák és nagy méretű tuják
találhatók. A hársfák a folya-
matos visszavágásból, csonko-
lásból következően odvasodtak,
korhadtak, azaz balesetveszé-
lyessé váltak; a tujákat pedig –
mint ahogyan ez sajnos egész
Magyarországon jellemző –
megtámadta a „borókaszú” ne-
vű rovar, ami miatt száradni,
pusztulni kezdtek.

Ezeket a növényegyedeket
tehát el kell távolítani, ez több
szakember együttes véleménye,
nem menthetőek. Miután a ma-
gyar jogszabályok rendkívüli
mértékben óvják a fákat és a
kivágást csak a legvégső eset-
ben engedélyezik, nem is tehet-
nénk meg megfelelő szakmai
alátámasztás és engedélyek be-
szerzése nélkül. Ezek rendelke-
zésünkre állnak, mert a fák be-
tegek, olyannyira, hogy a tujá-
kat kizárólag égetéssel lehet

Megújul a pacsai városközpont
A beteg fák helyére újak kerülnek

csak megsemmisíteni, nehogy
továbbvigyék a fertőzést. Szak-
ember vállalkozó végzi a
növények kivágását, helyükön
a megfelelő talaj fertőtlenítést
és előkészítést, de az elszállítás
– tuják esetében megsemmi-
sítés – már a saját dolgozóink
feladata lesz – tudtuk meg Ke-
lemen Tamás polgármestertől.

A nagyszabású projekt több
ütemben zajlik a szakmai ja-
vaslatok figyelembevételével a
testület döntése értelmében.

Az ősz folyamán a hársfák
kivágásával és az új fák beülte-
tésével kezdjük, mivel az új fák
legnagyobb részt a meglévő
hársfák vonalába kerülnek elül-
tetésre. Második ütemben 2022.
február-március időszakában
pedig a tuják kivágásával és
eltávolításával zárulna a keleti
oldal projektje.

Természetesen tehát a kivá-
gott egyedeket azonnal pótol-
juk is – mint ahogyan ezt a
jogszabály is előírja számunk-
ra, azonban igyekszünk olyan
fákkal, amelyek időjárással és
kártevőkkel szemben ellenál-
lóbbak és a kezelésük, gondo-
zásuk is kevesebb ráfordítással
megoldható – mégis díszítenek.
Több fafajta is szóba került,
ezek kiválasztása még folya-
matban van.

Legutóbbi számunkban hírt
adtunk a város-pacsatüttősi
részben levő temetőben történt
fejlesztésekről, de a település
egy másik, a Deák Ferenc utcai
temetőjében is készült az ön-
kormányzat a Halottak napi
megemlékezésekre, erről szá-
molt be a lapunknak Kelemen
Tamás polgármester.

A Magyar Falu Program te-
metői fejlesztés célterületen ki-
írt pályázatán támogatást nyer-
ve nyílt lehetőség megvalósí-
tani egy nagyobb beruházást,
amely két részből is állt.

Egyrészt egy több éve hú-
zódó problémát sikerült megol-
dani, hiszen a '90-es évek ele-
jén épült urnafal már nem tudta
betölteni szerepét. Az urnák ál-

Fejlesztések a pacsai Deák Ferenc utcai köztemetőben
talános mérete az eltelt időben
megnőtt, így már nem lehetett a
régi urnafalban elhelyezni őket.
A mai kor szabványainak meg-
felelően elkészült új urnafal 40
urna befogadására alkalmas és
térköves környezetben lett el-
helyezve – avatott be a részle-
tekbe a polgármester. Tájékoz-
tatott bennünket továbbá arról
is, hogy a temető központi ré-
szén napelemes kandeláberek is
elhelyezésre kerültek, ezekkel
biztosítják a közvilágítást ener-
gia hatékony módon, így az
egyre korábbi sötétedés után is
könnyebb lesz ezután a közle-
kedés és a tájékozódás.

Zárásként megosztott még
velünk egy olyan információt,
amely példamutató, hiszen nem

minden településen (a városok-
ban egyáltalán nem) gyakorlat,
de Pacsán ez már megszo-
kottnak mondható, hogy mind a
Deák Ferenc utcai, mind pedig

Az új urnafal 40 urna befogadására alkalmas.

a pacsatüttősi temetőbe vitetett
október elején tőzeget, így a
sírokat gondozók az őszi vi-
rágültetésekhez felhasználhat-
ták azt.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
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értesülhet
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Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a legutóbbi
ülésén ismét fontos kérdésekről döntött, többek között az idős-
korúak támogatásáról is.

Az elmúlt évek közismert nehézségei ellenére – amelyet a Covid-
19 világjárvány okozott –, Pacsa város továbbra is fontosnak tart-
ja az idősekről való gondoskodást, a rászorulók segítését. A kép-
viselő-testületi döntés alapján idén is támogatásban részesíti a te-
lepülésen élő időskorú lakosokat a járvány elleni védekezés, il-
letve a téli időszakra való felkészülés (pl.: fertőtlenítő vásárlása,
tüzelőbeszerzés, síkosság mentesítés) érdekében.

A pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével idén személyen-
ként 7.000 Ft támogatásban részesülnek az 1956. január 1. előtt
született, pacsai állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel-
szerűen itt élő polgárok.

A támogatást átveheti a jogosult, vagy az általa írásban meg-
hatalmazott személy a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal
pénztárában, kizárólag 2021. november 22. és 2021. december
10. között, hétfőtől péntekig 8-12 óráig.

A támogatáshoz külön kérelmet nem kell benyújtani, azonban
a támogatási összeg átvételéhez nyilatkozat kitöltése és leadása szük-
séges! A nyilatkozat kitöltéséhez kérjük, amennyiben szüksé-
ges, a szemüvegét mindenki hozza magával!

A határidő elmulasztása jogvesztő, későbbi átvételre lehe-
tőség nincs!

Értesítés „Időskorúak támogatásáról”

Az egész világon jellemzően
meghosszabodik a születéskor vár-
ható élettartam. Ma már az idős
kor nem egyenlő a nyugdíjasok-
kal, hiszen az ember a XXI. szá-
zadban tovább marad aktív. Szin-
te minden munkahelyen előfordul,
hogy továbbfoglalkoztatásra ke-
rülnek a nyugdíjas korúak, és te-
vékenyen kiveszik a részüket a
társadalomban, a családban is.

A hivatalos és elérhető anya-
könyvi és KSH adatokból tájé-
kozódva, Zala megyében a szüle-
téskor várható élettartam 2001-
ben még 68 év volt a férfiaknál,
76 év pedig a nőknél.

20 évvel később, azaz ma
ez az adat férfiaknál 74, nőknél
80 év. Átlagban tehát 4-6 évvel,
többet tölthetünk el szeretett
szüleinkkel, nagyszüleinkkel és
egyre több gyermek fogja is-
merni a nagyszüleit, sőt, déd-
szüleit – ez vitathatatlanul pozi-
tív jelenség.

Az aktív élet egyet jelent tehát
azzal, hogy meghosszabbodik az
élettartam, ma már a hatvanas
években levők még nem számí-
tanak idős embernek, inkább a
nyolcvanas évek körüliek adják
ennek a generációnak a nagy
részét. Viszont vitathatatlanul ők

Október 1: Idősek világnapja Pacsán
is fontos részei a társadalomnak,
olyan ismeretek, tapasztalatok
birtokában vannak, amit érde-
mes meghallgatni, átvenni, megta-
nulni tőlük. Világméretű felisme-
rés ez, és nem kevesebb, mint
30 évvel ezelőtt, 1991-ben világ-
napot is jelöltek ki az idősek
számára. Az Egyesült Nemze-
tek Szervezete október 1-t tekin-
ti ennek.

Pacsán is közel 20 éve már
annak, hogy az önkormányzat
az idősek számára ebből az al-
kalomból rendezvényt szervez.
Sajnos a koronavírus világjár-
vány éppen az idősek védelmét
elsődlegesen szem előtt tartva
tavaly nem tette lehetővé a sze-
mélyes, közös ünneplést, de 2021-
ben már folytatódhatott a ha-
gyomány.

Magyarország kormánya in-
dítványára a vészhelyzetet ugyan
még nem szüntették meg, így
óvatos, csendesebb megemléke-
zésre került sor, de ismét együtt
ünnepelhettek a pacsai idősek.
A világon elterjedt korcsoporti
besorolás szerint, 1960. január
1-e előtt született, pacsai lak-
címmel rendelkezők kaptak meg-
hívást a rendezvényre, melynek
helyszínéül – mint 2017 óta folya-

matosan – a felújított művelődési
ház nagyterme szolgált.

120 fő fogadta el a meg-
hívást, akik a Pacsai Napsugár
Óvoda növendékeinek néptánc
műsora, a Pacsai Általános Is-
kola diákjainak kulturális mű-
sora és a Nőszirom Kulturális
Egyesület produkciója mellett
meghallgatták Kelemen Tamás
polgármester köszöntőjét. Az ön-
kormányzat főzőkonyhája által
elkészített vacsorát követően az
estét humorista fel-Ihos József
lépése színesítette, aki természe-
tesen megjelenítette a jól ismert
„Kató néni” figuráját is.

A vendéglátás színvonalát
emelte a Pacsa és Vidéke ÁFÉSZ
hozzájárulása is.

A megjelentek az este fo-
lyamán a korábbi évekhez ha-
sonlóan az élmények mellett
egy apró ajándékkal is gazda-
godtak: dr. Lekszikov Gábor
gyógyszerész támogatásával si-
került beszereznie az önkor-
mányzatnak C-vitamint 60 da-
rabos kiszerelésben, ezzel is
szimbolizálva azt, hogy vigyáz-
zunk az egészségre, ami közös
érdekünk.

Összeállította:
dr. Benedek Karolina jegyző

120 szépkorú vett részt az ünnepségen.
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A Következő Napon cím-
mel október 15-én orosz és ma-
gyar művészek munkáiból nyílt
kiállítás a pacsai művelődési
házban, mely egy héten keresz-
tül volt látható.

A kiállítás arra az alapgon-
dolatra reflektál, hogy mit vi-

Művészeti kiállítás Pacsán

hetne magával az emberiség, ha
elhagyná a Földet, hogy egy
másik bolygón alapítson új eg-
zisztenciát. Milyen emlékké-
pek, élethelyzetek, érzések és
az emberi létezést érintő ma-
teriális és transzcendens kér-
dések azok, amik bennünk él-

nének akkor is, ha a gravitációt
legyőzve végleg elszakadnánk
az éltető Földtől. Milyen kul-
turális és egzisztenciális nyo-
mok azok, amik predesztinál-
hatják egy új élettér kialakítását
egy másik égitesten. A megélt
emberi lét teljessége, elveszté-

se, majd újraépítése – egy távo-
linak tűnő vízió, de 60 évvel
Gagarin első űrrepülése után és
több mint ötven évvel az első
Holdra szállást követően, nem
lehet tisztán utópiának tekin-
teni. Alkotói pályájuk, az álta-
luk használt kifejezési formák
erős egyéni karakterrel bírnak,
de közös bennük, hogy szem-
léletükben univerzálisak és
egyúttal az európai művészeti,
filozófiai és pszichológiai ha-
gyományokra építenek.

Az idei év kiállítói: Adriia-
nova Ekaterina, Annina lrina,
Drozd l ina, Dvin Andrei,г
E molaeva EIla, Fentős Gábor,г
Gaponov llya, Neuhold Erika,
Plusch lvan, Razheva Marina,
Shorin Dmitrii Tobrelutsés
Olga voltak. A korábbi évekhez
hasonlóan, az idei tárlat is ha-
talmas élmény volt a látoga-
tóknak. A művészeket külön
örömmel tölti el, hogy a Pacsai
Általános Iskola diákjai is meg-
tekintették a kiállítást. Az orosz
alkotók számára kiemelt fon-
tosságúak a gyerekek, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint az,
hogy minden héten ingyenes
mesterkurzusokat tartanak a 6-
tól 14 éves korosztály számára.

Varga-Kulcsár Barbara

Orosz és magyar művészek állították ki alkotásaikat.

Október 18-án különleges
tanítási nap zajlott iskolánkban.
Ezen a munkanapon intézmé-
nyünk diáksága a szakmákkal,
a felnőtt élet mindennapjaival
ismerkedett.

Első és másodikos tanu-
lóink a reggeli órákban meg-
látogattak egy kereskedelmi
egységet a településen. Itt a
bolt vezetője mesélt nekik az
üzletben zajló feladatokról, az
árult termékekkel kapcsolatos
ismeretekről. Ezt követően
iskolánk udvarán találkozhattak
a tűzoltókkal. A tűzoltó autót
kívülről-belülről megnézték,
megismerkedtek a kocsiban
lévő felszerelésekkel és beszél-
gettek a szakemberekkel. A nap
hátralévő részében sportoltak
és alkotásokat készítettek a
látottakkal kapcsolatosan.

A folyamatosan változó
gazdasági igényekhez alkal-
mazkodik a szakképzés meg-
újult rendszere, mely a 21. szá-
zadi elvárásoknak megfelelő
szakemberek oktatását támo-
gatja. Az informatika, a robot-
technika, az automatizálás, a
technológiai megújulás minden
szakterületen előtérbe kerül.

Szakmák napja a Pacsai Általános Iskolában
Azt is látjuk, hogy a vállalko-
zásoknál ehhez megfelelően
képzett munkaerőre van szük-
ség. A Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrumhoz tartozó szak-
képző iskolák ezen szakmák
megszerzését teszik lehetővé az
5 éves technikumi és a 3 éves
szakképző iskolai oktatásban.

Ezen a hétfői napon a 3-8.
évfolyamos diákjaink a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrum
jóvoltából 7 szakközépiskolá-
val ismerkedtek meg.

Bemutatkozott iskolánkban:
Keszthelyi Közgazdasági Tech-
nikum, Báthory István Techni-
kum, Széchenyi István Techni-
kum, Keszthelyi Vendéglátó
Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium, Ganz Ábrahám
Technikum, Deák Ferenc Tech-
nikum, Csány László Technikum.

A felsorolt szakképző in-
tézmények gyakorlati bemuta-
tókat tartottak, tanulóink kipró-
bálhatták a hozott eszközöket,
kérdéseket tehettek fel, vala-
mint finomságokat is kóstoltak.
A szorgalmasabbak otthonra
eszközöket is készítettek.

A projektnap zárásaként ké-
ső délután aBöröcz Csaba,

Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum szakmai főigazgató-
helyettese és aCsiszár Ildikó,
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara pályaorientációs
tanácsadója tartott pályaválasz-
tási tájékoztatót a 7-8. osztá-
lyos tanulók szüleinek. Ezt kö-
vetően 8. osztá-Tóth Brigitta
lyos osztályfőnök megtartotta a
végzős évfolyam szüleinek a
pályaválasztási szülői értekez-
letet.

November első hetében zaj-
lott iskolánkban a Táncsics Eri-

ka Emlékhét, melynek célja a 7.
osztályos tanulók pályaorien-
tációs segítése. Diákjaink ezen
a héten a témát feldolgozva
beszélgettek, ismereteket sze-
reztek. Elutaztak Zalaegerszeg-
re a Báthory és Deák szak-
képző intézménybe, műhelylá-
togatásra.

Bízunk benne, hogy mind-
ezen tevékenységek eredmény-
nyel segítik diákjaink pálya-
választását.

Pálos Henrietta
intézményvezető

Egészségügyi, pedagógiai szakmaismertető.
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2021. október 2-án, szom-
baton a művelődési ház nagy-
termében újra megrendezésre
került a községben már ha-
gyománynak számító Idősek
napi rendezvény. Hosszú ideje
már, hogy kis ünnepség kere-
tében minden évben köszön-
tötték a település idős, nyugdí-
jas lakóit.

Idősek napi rendezvény Szentpéterúron

A rendezvényen Lakatos
István polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, ünnepi be-
szédében szólt arról is, hogy
2021-ben jubileumi Idősek Vi-
lágnapját ünnepelnek minden-
hol. Az ENSZ közgyűlése 30
éve, 1991-ben kezdeményezte
az idősek világszerte megün-
neplését, és nyilvánította októ-

ber 1-jét az Idősek Világnapjá-
vá, így ez alkalomból ezen a
napon egy év kihagyás után
ismét alkalom nyílt a nyugdíjas
lakosok felköszöntésére.

Elmondta, hogy ma már
nem csak az a feladat, hogy
felhívják a figyelmet az idős
emberek tiszteletére és megbe-
csülésére, sajnos a koronavírus-
járvány miatti védekezés min-
den emberre komoly feladatot
rótt, így még nagyobb figyel-
met kell szentelni az idős, be-
teg, egyedül élő emberekre. Az
egészség a egyik legnagyobb
kincsünk, így megóvása fon-
tos feladat az önkormányzat-
nak is.

Ünnepi köszöntőjét Sarkadi
Sándor soraival fejezte be:

„Múlik az idő, őszre jár, de
fénylik még a napsugár./Ara-
nyat szór és meleget, örüljenek
az öregek./Az őszidő is szép
lehet, kívánunk hosszú éle-
tet./Maradjatok még itt velünk,
jövőre újra eljövünk.”

A köszöntőt követően a
Szentpéterúri Fürge Ujjak éne-
kesei, valamint a szintén helyi
Lavender tánccsoport tagjai
mutatták be műsoraikat, me-
lyekkel erre az alkalomra ké-
szültek. Az ünnepélyt vacsora,
majd beszélgetés, közös nosz-
talgiázás a régi szép idők em-
lékére zárta.

Felidézték a régi emlékeket.

A rendezvények sikeressége
mindig azon múlik, mennyien
vesznek rajta részt, illetve az,
hogyan van megszervezve. Az
előkészítés és a lebonyolítás
időt, szakértelmet kíván, ma-
gában sem könnyű feladat – és
ezt 2021-ben még nehezíti a
járványhelyzet miatti bizony-
talanság is.

A téli programok megszer-
vezéséhez országosan, így tele-
pülésünkön is már időben, ok-
tóberben hozzá kell fogni –
azonban látható az is, hogy a
koronavírus járvány ún. negye-
dik hulláma emelkedő esetszá-
mot mutat, a napokban Ma-
gyarország kormánya is elkezd-
te a szigorító intézkedések be-
vezetését.

Az országban, így Pacsán
sem könnyű tervezni, de bízva
abban, hogy különböző korlá-
tozó intézkedések bevezetésére
elsősorban a nagyobb létszámú
rendezvények tekintetében és
elsősorban zárt teret (is) érintve
kerül sor, megkezdődtek a pa-
csai rendezvények előkészíté-
sei. Természetesen szem előtt
tartva azt, hogy a mindenkor

Adventre készülve Pacsán
érvényes védekezési szabá-
lyoknak megfelelően azok akár
az utolsó pillanatban is módo-
sulhatnak.

Egy bizonyossá vált: a ko-
rábbi években (2015-2019)
megrendezett Mikulás-futást
nem kezdjük el megszervezni.

Maga a futás természe-
tesen szabad téren zajlik, azon-
ban előtte – utána elengedhetet-
len a melegedő, öltöző helyi-
ség, a mosdók, a nagy népsze-
rűségnek örvendő kézműves
foglalkozás is – melynek hely-
színe, bázisa az iskola. Az épü-
let nélkül elképzelhetetlen a
rendezvény, aminek használatá-
hoz engedély kell, amely a je-
lenlegi bizonytalan járványügyi
helyzetben október végén meg
sem jósolható, hogy december
5-én megkapjuk-e. Többszáz
ember számtalan településről
való fogadása, a nevezési rend-
szer működtetése, a rajtszámok
készítése stb. pedig nem egyna-
pos feladat. A sport világában
ez sajnos nem egyedül álló –
kifejezetten erre szakosodott
nagy, nevezési díjas versenyek
közül több már nemcsak az idei

téli, de a jövő év tavaszi ren-
dezvények megszervezésének
sem fog neki.

A Mikulás azonban érkezik
az idén, ez biztos, ezért sze-
retnénk őt közösen várni!

Egy Mikulás-váró családi
rendezvényre készülünk tehát,
elsősorban helyiek számára,
ahol gyermekek és felnőttek
együttesen tölthetnek el néhány
vidám órát. Részleteket a pla-
kátokon találnak majd, előze-
tesen annyit, hogy az esemény
szabadtéren kerülne megrende-
zésre, december 4-e (szombat)
délután. Gyermekeknek a Mi-
kulás-váráshoz köthető progra-
mok (ki tudja, talán még maga
a Mikulás is ellátogat hozzánk),
felnőtteknek pedig forralt bor
készítő megmérettetés. A me-
leg ruha fölött Mikulás-ru-
hában, sapkában való megje-
lenés ajánlott.

A hagyományos adventi
programok közül az adventi
gyertyagyújtó összejövetelt va-
sárnaponként 17 órai kezdettel
az adventi koszorúnál tartjuk,
melyhez megújul a Betlehem
kompozíciónk is.

Nagyobb létszámú, zárt tér-
ben tartandó rendezvényre –
kellő óvatossággal – készülünk,
a Nőszirom Kulturális Egyesü-
let adventi műsorára a hatályos
járványügyi szabályok figye-
lembevételével tervezetten de-
cember 12-én kerülhet sor, míg
december 19-én egy karácso-
nyi koncert megtarthatóságá-
ban bízunk. Kérjük vegyék ez
utóbbiak tekintetében foko-
zottan figyelembe, hogy az
utolsó napokban is sor kerülhet
változtatásra, a program el-
maradására. Figyeljék a hite-
les forrásokat (honlap, pacsai
életképek facebook oldal)!

Összeállította:
Kelemen Tamás
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Október 28-án délután a
helyi lakosokat, a környező
települések polgármestereit, a
meghívott vendégeket ünnep-
ségre várta . Megál-Bókaháza
dották a település új keresztút-
ját, átadták a temető mellett
megerősített partfalat.

Ahogy azt a temető mellett
rendszeresen kidőlt fák is mu-
tatták, a partfal már nem töl-
tötte be védelmi szerepét, ezért

Bókaháza új keresztútja
Megerősítették a temető melletti partfalat

2019-ben megkezdtük a felújí-
tását – tudtuk meg Lóth Eszter
polgármestertől. Ezt két nyertes
vis maior pályázatból finanszí-
roztuk. A második szakasz
most fejeződött be. A több,
mint 50 milliós beruházásból a
település 10 %-ot biztosított. A
partfalat egy 70 m-es vasbeton-
szerkezettel stabilizáltuk, elké-
szült az új terméskő burkolat.
Befejeztük a ravatalozóhoz ve-

zető szakasz felújítását. Meg-
épült a leglátványosabb rész, a
temető előtt kereszutat állí-
tottunk, amelyhez a forrást a
Balatoni Fejlesztési Tanács biz-
tosította.

Bizakodunk népességmeg-
tartó képességünkben – foly-
tatta Lóth Eszter. – Amikor
őrült ideológiákat gyártanak az
európai népesség pótlására, mi
megmutatjuk, hogy ezt más-
képp is lehet. Amikor tíz évvel
ezelőtt bezárták az óvodát,
mindössze két óvodás korú
gyermek volt a faluban. Ma
kilenc van Bókaházán. A falusi
CSOK-ot kihasználva többen
letelepedtek, családot alapítottak.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő elmondta, hogy
folyamatosak a fejlesztések
Bókaházán és a települést a
Zalaapátiban történő fejleszté-
sek is pozitívan érintik.

Pénzügyileg nem a legje-
lentősebb fejlesztés a Kálvária-
dombon épült keresztút, mégis
a falu közösségének megha-
tározó, mert az ide érkezők

Lóth Eszter adott tájékoztatást a beruházás részleteiről.

Manninger Jenő szerint folya-
matosak a fejlesztések Bóka-
házán.

A TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció
keretében 2021. október 21-én,
csütörtökön isSzentpéterúron
megtörtént az elszórt hulladé-
kok összeszedése, begyűjtése.
A résztvevők 9 órakor a mű-
velődési háznál gyűltek össze,
ahol kiosztásra kerültek a kesz-
tyűk és a zsákok. Többen vol-

TeSzedd – Szentpéterúron

tak olyanok is, akik nem a ta-
lálkozási ponton, hanem ké-
sőbb csatlakoztak a település
egy-egy helyén az akcióban
szemetet gyűjtőkhöz.

A szemétgyűjtési akcióban
résztvevők több zsák szemetet
gyűjtöttek össze a község terü-
letén, az utak mentén a nap fo-
lyamán.

A szorgos csapat…

Szentpéterúron 2021. októ-
ber 22-én, pénteken 17,30 óra-
kor került sor az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 65.
évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepi megemlékezésre és
koszorúzásra a Templomkert-
ben (képünkön). Ünnepi beszé-

Tisztelet a hősöknek!
Ünnepi megemlékezés Szentpéterúron

det mondott , aKocsis István
Szentpéterúri Általános Iskola
intézményvezetője, települési kép-
viselő, majd az iskola diákjai és
tanáruk ünnepi műsorát köve-
tően koszorúzással és gyertya-
gyújtással zárult az 1956-os hősök
emlékére tartott megemlékezés.

valódi lelki élményt kapnak. Ez
egy nagyszerű példája Bóka-
háza közösségépítésének.

A település a sikeres pá-
lyázatoknak köszönhetően falu-
buszt, traktort, karbantartó esz-
közöket nyert. Jövőre az egyik
leglényegesebb beruházást is
megvalósítják. A csapadékvíz
elvezetésének megoldása a falu
déli részének további fejlesz-
tését teszi lehetővé.

Samu László
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Dr. Senyei György, az Orszá-
gos Bírósági Hivatal elnöke 2021.
november 1. napjával újabb 6 év-
re nevezte ki dr. Sorok Norber-
tet a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnökévé.

Dr. Sorok Norbert 2000-ban
diplomázott a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán. 2000. június 1. nap-
jával kezdett dolgozni a Zala-
egerszegi Városi Bíróságon fo-
galmazóként. Három évvel ké-
sőbb jogi szakvizsgát tett, majd
2003 decemberétől bírósági tit-
kárként dolgozott. 2005 júniusá-
tól 3 évre határozott időre, majd
ennek lejárta után határozatlan
időre a Zalaegerszegi Városi

Bíróság büntető ügyszakos bírá-
jává nevezték ki. 2014. július
15-től 1 évig megbízottként lát-
ta el a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnöki feladatait, majd 2015.
június 15. napjával 6 évre ne-
vezték ki elnöknek. A ciklus a
veszélyhelyzet ideje alatt meg-
hosszabbodott, így 2021. novem-
ber 1. napjával nyílt mód az
újabb kinevezésre, amely 2027.
október 31. napjáig tart.

Ugyancsak ezen időszakra
szól kinevezése,dr. Németh Mária
akit dr. Senyei György a Zalaeger-
szegi Törvényszék Büntető Kollé-
giuma kollégiumvezetőjévé neve-
zett ki újabb 6 éves ciklusra.

Zalaegerszegi Törvényszék

Dr. Sorok Norbertet újabb hat évre nevezték ki a Zalaegerszegi
Törvényszék elnökének.

H
ungarikum

H
ungarikum

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!

A hazafias szellem és a nem-
zetközi kiválóság a Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) képzései-
nek célja, az intézmény program-
jaiban már 3700 fiatal vesz részt
– mondta el az MCC kuratóriumi
elnöke, a Miniszterelnökség par-
lamenti és stratégiai ügyekért
felelős államtitkára.

Orbán Balázs arról beszélt:
hazaszerető fiatalokra van szüksé-
günk, mert ha mi nem szeretjük
Magyarországot, a Kárpát-meden-
cét, ha nem azt tartjuk a legfon-
tosabb feladatunknak, hogy ennek
a nemzetnek jobb legyen, akkor
ki más fogja ezt a munkát el-
végezni?

Hozzátette: nem pártpolitikai
kategória, hanem szemléletmód,
hogy a mindennapi hazaszere-
tet „átjöjjön” a képzéseikből. Ki-
emelte, hogy emellett ugyanak-

Zala megye is a Mathias Corvinus Collégium térképén
kor nem lehetünk bezárkózók.
Úgy kell magyarnak lennünk,
hogy ismerjük a világot, a geopo-
litikai helyzetünkből adódóan oko-
sabbak vagyunk, „jobban lá-
tunk a pályán”, előbb tudunk bi-
zonyos kihívásokra reagálni.

Mint mondta, a hazafias szel-
lemet és a nemzetközi kiválósá-
got, a nemzetközi versenyre va-
ló képességet szeretnék kombinál-
ni az MCC-ben.

Orbán Balázs felhívta a figyel-
met arra a problémára, hogy a
társadalomtudományok vagy tá-
gabb értelemben a humántudo-
mányok terén a nyugati akadé-
miai világ ideológiák, dogmák
fogságába kerül sok esetben. Nem
az a fontos, hogy ki az okosabb
tudós, kinek helytállóbbak a kö-
vetkeztetései, hanem hogy ki mi-
lyen kvótát teljesít, ki milyen ideológiai alapállást támogat. Ezek

jellemzően progresszív liberális
irányzatok.

Hangsúlyozta, az a feladatuk,
hogy ennek a veszélyére felhív-
ják a figyelmet és felkészítsék a
diákjainkat arra: ilyen van és ez
nem jó. Ha nem a teljesítményt
helyezi az ember a középpont-
ba, hanem az ideológiát, akkor
a teljesítmény csökkeni fog –
jelentette ki Orbán Balázs.

Közlése szerint különösen
nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy viták legyenek, hogy min-
den álláspont kellő módon meg-
jelenjen, de arra is, hogy elsősor-
ban most a nyugati, liberális,
progresszív, akadémiai mainstre-
amből milyen indoktrinációs kí-
sérletek vannak és ezekkel szem-
ben hogyan kell ellentartani.

Orbán Balázs elmondta, hogy
az MCC-nek jelenleg 3700 di-

ákja van, ebből 330 egyete-
mista. A legtöbb diák budapes-
ti, de most indították el egye-
temi programjukat bentlakásos
formában Győrött, Debrecenben,
Miskolcon, Szegeden és Pécsen,
illetve egyetemisták képzése fo-
lyik Kolozsváron is. A progra-
mot felmenő formában fogják
bővíteni. Hozzátette: a többi diák
az általános és középiskolás, va-
lamint az egyéb vezetőképző
programokban vesz rész.

Kiemelte: az a céljuk, hogy
a képzésekben egyszerre részt-
vevők száma tízezer legyen és
ezt 35 helyszínen tudják meg-
valósítani szerte a Kárpát-me-
dencében és azon kívül is. Or-
bán Balázs megjegyezte: lesz-
nek olyan diákjaink, akik látha-
tó módon meg fognak a magyar
közéletben jelenni 2025-2026
környékén.

A Mathias Corvinus Collégium (MCC) Zalaegerszegen is jelen
van. Leendő székhelye az egykori városháza, pártok háza
előtt tartottak sajtótájékoztatót nyáron. Balról Orbán Balázs,
Sali Zsófia a zalaegerszegi képzési központ vezetője, Vigh
László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester.

Vezetői kinevezések a Zalaegerszegi Törvényszéken
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Ülnek a brüsszeli irodákban
a Soros György által hizlalt bü-
rokraták, s gondban vannak. Ag-
gasztó hírek érkeznek Magyar-
országról.

Vera Jourova EU-biztos (Do-
náth Anna momentumos EP-
képviselő csacsogó barátnője –
a szerk.) arcredőinek száma hat-
ványozódik, de azért kiböki: –
Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokrati-
kus ellenzék tagjai úgy buknak
a fasiszta Orbán-kormány szo-
ciális kedvezményeire, mint
gyöngytyúk a meleg takonyra
(Jourova elvtársnő jól tájéko-
zott a magyar népi nyelvjárá-
sokban – a szerk.).

Frans Timmermans, az Eu-
rópai Bizottság alelnöke vakar-
ja a fejét, de aztán vallomást
tesz: Elvtársak, a magyarorszá-
gi csatlósaink igénybe veszik a
despota Orbán-kormány rezsiked-
vezményeit! Egyetlen adat sincs
arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-,
vagy áramszolgáltatónak.

Az EU családügyi szakértő-
je szemlesütve kapcsolódik a
közös gyónáshoz: – Azt mond-
ják, hogy Magyarországon igen
nagy sikerük van családügyi
intézkedéseknek. A legtehetsé-
gesebb fiatal ügynökeink is
igénybe veszik. Árulók!...

Ursula von der Leyer, az
Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hit-
tem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett
otthonteremtési kedvezmények-
kel a mi beépített embereink is
élnek. Hová fajul ez a demokra-
tikus világ?

Szóval ülnek a brüsszeli bü-
rokraták a „füstös irodákban”, s

Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország

szembesülnek a magyarorszá-
gi valósággal. Az ellen pedig
nehéz küzdeni, de nem lehe-
tetlen.

Miből áll a recept? Támadd
meg a neked nem tetsző or-
szágot. Viselkedj úgy, mintha a
célország a gyarmatod lenne.
Küldj oda egy elfogult tagok-
ból álló Libe-bizottságot, előre
elkészített jelentéssel. Az „elnyo-
mott” szocliberális sajtó (ami
szerintük Magyarországon nem
létezik – a szerk.) természete-
sen ezt világgá kürtöli. Még
Kórozs Lajost, az országgyűlés
népjóléti bizottságának elnökét
is megszólaltatják, hogy a ma-
gyar nyugdíjasok élete 2010, a
diktátor Orbán Viktor hatalom-
ra kerülése óta élhetetlen. Any-
nyira, hogy az Orbán Viktor
bukását akaró szépkorúak, ha
fel is veszik majd a nyugdíj-
prémiumot és a 13. havi nyug-
díjat, azt azonnal átutalják a
Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pe-
dig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.

Az EU korrupciós ügybe ke-
veredett biztosa, Sztella Kiria-
kidisz fejét lehajtva csak ennyit
mond: – Sajnos magyarországi
elvtársaink közül is sokan vol-
tak, akik nem várták meg, hogy
megkapják az EU-s vakcinát, s
orosz, sőt kínai oltást adattak
be maguknak. Szerencsére a fél-
retájékoztatásokkal sikerült meg-
akadályozni, hogy ezzel reklá-
mot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval
megelőzött bennünket a védő-
oltások beszerzésénél. A biztos-
asszony arról viszont szemérme-
sen hallgatott, hogy miképpen
került a számlájára néhány mil-

lió euró… Éppen a vakcinabe-
szerzés idején.

A magyarok nagy barátja,
Frans Timmermans nem hagy-
hatta ezt szó nélkül, hiszen
közös EU-s beszerzésről van
szó. Most éppen az elszabadult
energiaárak vannak napirenden,
ezért javaslatot tesz a vakcinák
esetében már csődöt mondott
közös akcióra. Egy szórako-
zott elvtársa azonban – szu-
nyókálásából felébredve – így
kiált fel: Frans, rossz álmom
volt, Vlagyimir Putyinnal be-
széltem! Orbán Viktort emle-
gette.

Több hozzászóló is kritikus
hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy
megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyúj-
tandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a
labdarúgó EB-n ott szurkoltak
a magyar nemzeti válogatott me-
zében az általuk korábban sok-
szor elátkozott Puskás-stadi-

onban. Ahelyett, hogy azt szék-
ről-székre, tégláról-téglára ha-
ladva lebontanák és sóval vetnék
be Orbán Viktor mániájának, a
focinak emblematikus magyar-
országi helyszínét.

Az ármánykodás még foly-
tatódott volna, amikor váratla-
nul megszólalt Herr Vekker, akit
igazán nem lehet pártosko-
dással vádolni. „Ő” ugyanis pre-
cíziós szerkezet.

– Hölgyeim és uraim, las-
san itt van október 31, az aktu-
ális óraátállítás ideje. Azt a fel-
adatot kaptuk korábban, hogy
tegyük végre rendbe ezt a kér-
dést, de nem jutottunk hajnali
2-ről 3 órára. Végre egy konk-
rét ügy, amiben esetleg ille-
tékesen cselekedhettünk volna.
Van megoldás?

A teremben döbbent csend
támadt. Csak a kakukkos óra
ütötte el a … Talán még nem
a végórát. De már közel jár
hozzá…

Ekler Elemér

És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Göcsej Nyomda Kft.,Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783
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2021. október 23-án, kissé
hűvös őszi reggelen tartottuk
ünnepségünket , a Szo-Pacsán
borparkban. A Himnusz elhang-
zása után a Pacsai Általános
Iskola tanulóinak műsorával kez-
dődött a megemlékezés.

Toplak Mónika, a Napsugár
Óvoda vezetője mondott ün-
nepi beszédet, melyet Kiss Dé-
nesnek egy kevésbé ismert, az
'56-os vidéki forradalmárként
megírt, című köl-Suhanc ballada
teményével indított. Majd a sa-
ját családja, szülei, nagyszülei
által átélt szomorú eseménye-
ket idézte fel, rámutatva arra,
hogy mennyire átszövi életün-
ket a tőlük kapott örökségünk.
Ezek az elmesélt testi-lelki fáj-
dalmak hogyan hatnak az utó-
dokra, az emlékek mennyiben
befolyásolják az életünket, az
élethez való viszonyunkat.

A folytatásban az 1956. ok-
tóberi történésekre emlékezett
és emlékeztetett. A természet-

1956-ra emlékeztünk
től, az embertársainktól, a
munkától, a saját magunktól va-
ló elidegenedésről, a mélyről
jövő érzéseink elzárásáról be-
szélt, s kiemelte, hogy való-
jában empátiára, kapcsolódás-
ra, szeretetre, könyörületre va-
gyunk beállítva, és vissza kell
térnünk valódi természetünkhöz.

Az utóbbi időszaknak a leg-
nagyobb problémája, az elhúzó-
dó járványhelyzet újabb kihívás
elé állít bennünket, az egész tár-
sadalmat bizonytalanságban, fé-
lelemben tartva. Az alábbi so-
rokkal zárta beszédét:

„Az ünnep jelkép, mely
tanításul szolgál. Minél többet
tudunk őseinkről, családunkról,
annál biztosabban állunk a
világban, egészséges önbizalom-
ra tehetünk szert, átvehetjük a
biztonságot nyújtó szokásokat,
kultúrát, hagyományokat. Visz-
sza kell találnunk saját gyö-
kereinkhez, elidegenedés nél-
kül. Múltunkat, szenvedésün-

ket, veszteségeinket nem tud-
juk megváltoztatni, felülírni. Ar-
ra van ráhatásunk, hogy ezek-
kel a fájdalmakkal mit is kezd-
jünk. Át tudjuk-e keretezni az
eseményeket? Tudunk-e erőt
meríteni sebzettségünkből? Tu-
dunk-e értékes, szeretettel át-
itatott életet élni?

Edith Eva Eger szavai útmu-
tatót adnak mindannyiunknak:

„Nem tudod megváltoztatni,
ami történt, amit tettél, vagy
amit veled tettek. De dönthetsz,
hogy most hogyan élsz.”

Az ünnepség végén Pacsa
Város Zalaigrice Község Ön-és
kormányzata, intézmények és ci-
vil szervezetek képviselői he-
lyezték el a megemlékezés ko-
szorúit az '56-os emlékműnél.

Bokor Ferencné

Toplak Mónika mondott ünnepi beszédet.

További képek honlapunkon megtekinthetõek.

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.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Síremlék akció!Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

Mivel egy nyomtatott, havonta megjelenő újság képtelen
friss adatokat, információkat adni olvasóinak a koronavírus-
járvánnyal kapcsolatban, ezért kiadónk azt tanácsolja, hogy
célszerű a következő hiteles forrásokat igénybe venni naponta:

– A helyi állapotokról az adott település önkormányzati
hivatalát

– Megyei szinten a kormányhivatal hivatalos oldalát
– Országos szinten a következő oldalt:

https://koronavírus.gov.hu/
– A közszolgálati rádió és televízió híradásait
– Kiadónk naponta frissülő honlapját: www.zalatajkiado.hu

koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Friss információk a

„Az ünnep jelkép, mely tanításul szolgál”

Hol tájékozódjunk, érdeklődjünk?


