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Pötréte, horgásztó

Civil találkozó és horgászverseny Pacsán
Immáron negyedik éve dr.
Fülöp Valter emlékversenyként
rendezik az eseményt a néhai
horgásztársra, a horgászegyesület egykori tagjára emlékezve.
Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere elmondta: a horgásztó és a horgászegyesület
1975-ös létrejötte óta minden
tavasszal megrendezett horgászverseny nőtte ki magát civil találkozóvá.
Az elmúlt tíz évben a horgásznapra meghívást kapnak a
helyi egyesületek, munkahelyi
Gyermek és felnőtt egyformán jól érezte magát.

Civil találkozóval egybekötött horgászversenyt tartottak
május 19.-én, szombaton a Pacsai-tóparti szabadidő parkban.
A pacsai Haladás Horgász-

egyesület és Pacsa Város
Önkormányzata szervezésében
megvalósult rendezvény, valamint a kellemes tavaszi idő
sokakat vonzott a tópartra.

közösségek és baráti társaságok. Idén 12 csapat készített
ételeket a közös ebédhez és a
helyieken kívül Zalaigricéről,
Nemesrádóról, Szentpéterúrról
is érkeztek résztvevők. Előbbi
községek önkormányzatai a
rendezvény létrejöttét is támogatták.
A horgászverseny résztvevői reggel fél hétkor dobhatták
vízbe a csalikat és mindenki a
saját praktikáját bevetve délelőtt tizenegy óráig próbált
(Folytatás a 2. oldalon)

Strandolási lehetőség a pacsai-tavon!
A nyári hónapokban ismét biztosítja Pacsa Város
Önkormányzata a strandolás feltételeit a helyi jóléti víztározón,
június 18-tól újra lesz erre lehetőség.
A bójákkal körbekerített vízterületen mindenki saját felelősségére fürödhet, a szabadidő parkban rendelkezésre állnak a
felújított vizesblokkok.

Felhívás elszármazottaknak!
Egeraracsa Község Önkormányzata

2018. július 07.-én
elszármazottak találkozójával egybekötött falunapot szervez.
Rendezvényünkre szeretettel meghívjuk és várjuk azokat az
Egeraracsáról elköltözött egykori lakosokat, akik szívesen
beszélgetnének az elmúlt évek történéseiről, kiváncsiak
egykori lakóhelyük fejlődésére. Akivel még nem sikerült
felvenni a kapcsolatott, kérem jelentkezzen az alábbi
telefonszámok egyikén:
30/622-4793, 83/552-073,
vagy az iksztea@gmail.com email címen
MINDENKIT HAZAVÁRUNK!
Dancs László
Egeraracsa község polgármestere

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Civil találkozó és horgászverseny Pacsán
aki 23,6 kg-os fogásával egyben tavalyi győztes címét is
megvédte. Második helyen Bokor Csaba, a harmadikon pedig
Magyar Ádám végzett, aki ezen
a napon a legnagyobb halat
emelte ki a vízből.
Az értékelés és értékes díjak
kiosztása után a civil nap került
előtérbe, hisz a főzőcsapatok
által készített ételekkel mindenkit közös ebédre vártak.
A kiadós ebéd után sem volt
még értelme hazaindulni, hiszen felnőtt és gyermek kate-

góriában sorversennyel készültek a szervezők.
Kísérő programként a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztő Iroda ingyenes szűrővizsgálatokkal várta az érdeklődőket.
A Magyar Modellhajó Bajnokságnak Pacsa a házigazdája,
ennek apropóján a bajnokság
szervezői is ellátogattak a tóparti rendezvényre, akik néhány hajót is magukkal hoztak
az érdeklődők örömére.
Gellén Szilárd

Tréfás vetélkedőkben sem volt hiány.

(Folytatás az 1. oldalról)
minél több és lehetőleg minél
nagyobb kopoltyúst kifogni.
Horgászonként egy bottal,
felnőtt és ifjúsági kategóriában
mérettek meg a horgászok a
nagy nap délelőttjén. A versengés végére a mintegy hatvan
horgász több mint száz kiló
halat fogott ki a Pacsai-tó vizéből.
Mint azt a polgármester,
Kelemen Tamás elmondta, az
idei fogás közepesnek számít,
hiszen volt példa az évek során
két mázsányi fogásra is, de

előfordult, hogy mindössze néhány tíz kiló hal akadt horogra.
A versenyben sikeresen szereplőknek a fiatalon elhunyt
megyei rendőrfőkapitány, dr.
Fülöp Valter édesapja, Fülöp
Attila, a tó és az egyesület megalapítója adta át a jól megérdemelt díjakat.
Ifjúsági kategóriában Németh Patrik tudott győzedelmeskedni, őt Király Mátyás,
illetve Csóka Bálint követte.
Felnőtt kategóriában Horváth László állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára,

A díjazottak…

Pedagógusnap Pacsán
A Pacsai Napsugár Óvoda
és a Pacsai Általános Iskola
szülői munkaközössége a városi önkormányzat támogatásával pedagógusnap alkalmából ünnepséget szervezett. Megköszönve a bölcsődés, óvodás
és iskolás gyerekeket nevelő,
oktató pedagógusok egész éves
fáradságos, lelkiismeretes mun-

káját. A már nyugdíjba vonult
óvónők, tanítók, tanárok is
mindig örömmel fogadják a
meghívást.
Kelemen Tamás polgármester köszöntője és a gyerekek verses műsora után egy-egy szál virággal és az önkormányzat konyháján készült finom vacsorával
lepték meg az ünnepelteket.

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

www.zalatajkiado.hu
Oláh Györgyöt és Oláh Györgynét köszönti Dancsák Dávid tanuló.
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„Nem mindegy, hogy milyen környezetben gyógyítok…”
Beszélgetés dr. Rosta László háziorvossal
A pölöskei születésű dr.
Rosta László Pécsen végzett az
orvostudományi
egyetemen,
majd egy évig a Zala Megyei
Kórház 1. sz. belgyógyászatán
gyógyított. Aztán a főváros következett, az Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet, itt tette le a belgyógyász
szakvizsgát. 2003-ban tért viszsza Zalába, s egy rövid, átmeneti időszak után átvette Felsőrajkon a nyugdíjba vonuló dr.
Molnár Nándor praxisát.
– Hány település háziorvosa, mennyi páciens tartozik
Önhöz?
– Felsőrajk, Alsórajk, Pötréte és Kilimán 1750 páciense
tartozik hozzám. A praxis vegyes, tehát felnőtteket, gyermekeket egyaránt gyógyítok.
– Most csak szorítkozzunk
Felsőrajkra! Milyen a lakosság
hozzáállása?
– Mint általában az országban, bár az itt töltött 15 esztendőm alatt nagyon sok szűrővizsgálat és egészségnap volt,
ami érezteti jótékony hatását.
Az önkormányzat most is sikeresen pályázott, aminek köszönhetően idén és jövőre is
lesz egészségnap ingyenes szűrővizsgálattal. Igyekszünk olyan
vizsgálatokat is elvégezni, amikhez egyébként az előjegyzések
miatt nehezebben jutnak hozzá
az emberek. Ami a fegyelmezettséget illeti, változó a kép,
de az átlagnál lényegesen jobb
a gyógyszerszedési hajlandóság
és a vizsgálatokra való eljutás.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

– Milyen a kapcsolata a
négy önkormányzattal?
– Az eltelt 15 évben egyetlen konfliktusom nem volt az
önkormányzatokkal. A falugondnoki szolgálat bevezetése
jelentősen megkönnyítette a
gyógyító tevékenységet, hiszen
a rendelőben sokkal jobb körülmények között lehetséges a
vizsgálat, mint a házaknál.
Ugyanakkor itt helyben történik a vérvétel, a mintát az önkormányzat kocsija szállítja a
kanizsai kórházba, ahonnét
még aznap megkapom az eredményeket elektronikus úton.
– A felsőrajki orvosi rendelőt akármelyik város megirigyelhetné… Igényes, esztétikus.
Mintha nem is vizsgálatra érkezne a beteg…
– Ezt sokszor hallottam.
Nagyon ráfért a felújítás az
épületre, amelyben egy azóta
megszűnt szolgálati lakás is
volt. Megvásároltam az épületet és vállaltam, hogy két éven
belül teljesen felújítom. 30 éves
voltam akkor, s úgy gondoltam,
hogy 30 évig legalább itt maradok, nem mindegy, hogy milyen környezetben gyógyítom a
betegeket. Úgy korrekt, ha nekik ugyanolyan körülményeket
biztosítok, mint magamnak és
munkatársaimnak. S az is fontos, hogy az épületben helyet
kapott egy kézi patika is, ami
szintén a betegeket szolgálja.
– Nemrég kitüntetést kapott,
nem először… Most milyen alkalomból?

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Dr. Rosta László: – Nagyon sok szűrővizsgálat és egészségnap
volt, ami érezteti jótékony hatását.

Balról: Böjtiné Bóha Andrea asszisztensnő, dr. Rosta László és
dr. Rostáné Kocsis Erika gyógyszertári szakasszisztens.

– Háziorvos vagyok, de
rendelkezem belgyógyász és
diabetológus szakképesítéssel
is. A TB velem ennek ellenére
csak mint háziorvos köt szerződést. Három éve született egy
olyan rendelet, hogy akinek
van más szakképesítése is, az
használhatja saját praxisában. A
végrehajtási rendelet azonban
máig nem jelent meg, vagyis
vannak olyan diabetológiai készítmények, amelyeket nem ír-

hatok fel. Ez nem egyéni problémám egyébként. Hogy kapcsolódik ez a kitüntetésemhez?
A Magyar Diabétesz Társaság
(mintegy 2 000 tagja van) háziorvosi munkacsoportjának vagyok az alelnöke. A társaság
szegedi országos kongresszusán nemrég megkaptam a Magyar Imre díjat, ami a híres
belgyógyász, diabetológus nevét viseli.
E.E.
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A föld, s a szülőföld szeretete
Beszélgetés Szummer László szentpéterúri gazdával

hol kell tanulnia. Nem hiszem, hogy Zalában nem lehetne legalább egy 20 fős
osztályt indítani. Ez nagy hátrány nekünk.
– Van piacuk a terményeknek?
– Hála Istennek van. Leszerződtem a Dél-Balaton Zrt.vel, amely nagyon korrekt cég.
– Hány éves most? Férfiaktól megkérdezhetjük…
– Kerek negyven. Nagyon
remélem, hogy a fiaim tovább
viszik majd a családi gazdaságot. Nem félnek a munkától.

2018. május
– Részt vesz a falu közéletében?
– Tagja vagyok a polgárőr
szervezetnek, az újjáválasztott
települési agrárbizottságnak pedig az elnöke lettem. A Rábatraktorok nagy kedvelője és
gyűjtője vagyok, így január végén, február elején egy Agrolux
nevezetű fórumot rendezünk
Szentpéterúron. Minden évben
van egy ilyen találkozó változó
helyszínnel az ország különböző pontjain. Most mi következünk…
E.E.

Szummer László: – Remélem, hogy a fiaim tovább viszik majd
a családi gazdaságot.

A tősgyökeres szentpéterúri
Szummer László a földet választotta a megélhetés forrásául. Nem csak önmagának,
hanem családjának is. Született
szentpéterúri, a felesége az önkormányzatnál dolgozik, harmadikos és hetedikes fia a zalaszentmihályi iskolába jár.
– Családi hagyomány a
gazdálkodás?
– Édesapám a pacsai tsz
traktorosa volt Rába Steiger
gépen. Nagykanizsán, a Cserhátiban végeztem, mint gépésztechnikus, és pályafutásomat én
is a pacsai tsz-ben kezdtem, s
2008-ig ott is dolgoztam, mint
traktoros-kombájnos. Aztán őstermelőként folytattam, majd
2010-től családi gazdálkodó
lettem.
– Mekkora területen gazdálkodik?
– 145 hektáron, ami részben
saját terület, másrészt bérelt.
– Mit termel?

• Kereskedelmi főzés

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfőzés

– Elsősorban őszi árpát és
búzát, káposztarepcét, napraforgót, kukoricát.
– Mi az uralkodó?
– Eloszlik a terület a felsorolt növények között a vetésforgó alapján, de az őszi árpa
és a repce elsőbbséget élvez.
Ezek valók erre a talajra és a
klímára. A kukoricával óvatos
vagyok, de a többi gazda is így
gondolkodik.
– Miért?
– Óriási a vadkár a vaddisznók miatt.
– Ki segít a munkában?
– Ha nagyon megszorulok,
akkor a barátok. A feleségem
elvégzi a „papírmunkát”. Az a
szerencsém, hogy a fiaimat érdekli a mezőgazdaság, a nagyobbik már a traktorral is
ügyesen bánik. Pályaválasztás
előtt áll, mindenképpen mezőgazdasági jellegű iskolában tanulna tovább. Sajnos Zala megyében ilyen nincs, tehát más-

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A Rába-traktorok nagy kedvelője és gyűjtője.
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A nemesrádói búcsú margójára
Idén május 27-re esett a
búcsú Nemesrádón. A falu életében jeles ünnepnek számító
esemény az elmúlt évtizedek
alatt sokat veszített jelentőségéből. Már nem jönnek a rokonok látogatóba, a faluközpontban sem áll már a nagy
ringlis, csak egy kis körhinta
pörgeti a gyerekeket. Kocsma
sincs már, ahol délutáni beszélgetésre összeülhetnének a helyiek. Igaz ezen idén az önkormányzat azzal igyekezett segíteni, hogy a pókaszepetki
kocsma üzemeltetőjével szerződést kötött, padokat, asztalokat helyezett el a központban,
így volt fagyi, sör, üdítő és hely
egy kis baráti beszélgetésre
Szentháromság vasárnapján.
Talán az a kérdés is felmerült: miért van szüksége a
Szentháromságnak külön vasárnapra, hiszen minden vasárnap őt ünnepeljük?

Valóban, minden imánkat a
kereszt jelét magunkra vetve
kezdjük, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevében. A titokkal,
a Szentháromság titkával, ami a
kapcsolat az élet és a szeretet
titka. Amely segít abban is,
hogy a velünk szemben álló
embertársunkat, mielőtt beskatulyáznánk és meghatároznánk,
sarunkat levetve, meghajolva,
tiszteletteljesen titokként fogadjuk, és ehhez igazítsuk a
vele kapcsolatos viselkedésünket is. Mai világunkban pedig erre különösen nagy szükség lenne!
Idézném Pilinszky János
sorait, amelyet a Szentháromság misztériumáról vetett papírra:
„Az ember, társas lény.
Bensőséges fogalmazásban: az
ember, szeretetre született. Mégis, szeretni is nehéz, s a
szeretetet elfogadni is nehéz.

Búcsú Nemesrádón az 1960-as években. Akik szerepelnek a
képen: Vincze Mariska, Lepsényi József, Lepsényi László.

A szeretetre született ember
állandó élménye, hogy egyrészt
nem szeretik »eléggé«, másrészt hogy nem engedik szeretni, vagy nem engedik »igazán« szeretni. Ennek a tapasztalatnak, a felebaráti, emberi

szeretet tragikumának felsorolhatjuk okait, enyhíthetjük
fájdalmát, az alapvető ellentmondás akkor is megmarad:
szeretetre születtünk, de tökéletes megvalósítását hiába keressük a földön.”

A gyermekeket ünnepelték Egeraracsán
Május 27-én, vasárnap került sor Egeraracsán a gyermeknapi ünnepségre, amelyre a
szomszéd faluból is érkeztek
vendégek.
Kézműves foglalkozás, tűzoltó és rendőrségi kutyás be-

mutató várta az ünnepelteket,
különlegességként pedig romatánccal is megismerkedhettek.
Mindezeken túl ugrálóvár is
színesítette a programot. Az éhséget lángos csillapította, a szomjat fagyi és jégkása oltotta.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200

www.zalatajkiado.hu
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Gála az iskolában
A Pacsai Általános Iskola ért tanulóink léptek verssel és
május végén gálára invitálta énekkel a színpadra. A dráma
vendégeit, immár negyedik éve tagozatos diákok színdarabokat
nyújtotta át diákságunk aján- adtak elő, valamint a közönség
dékcsokrát a szülőknek, támo- beszámolót hallhatott a tanév
gatóknak.
sporttevékenységéről és az inA program részeként visz- tézményi programokról is.
szatekintettünk az idei, 2017/
Külön köszönet illeti a szü2018-as tanévre: projektek, té- lői házat és a Szülői Munkamahetek, vendég szakelőadók közösséget. Sokrétű tevékenyés a tevékenységközpontú tech- ség fűződik nevükhöz, többek
nikák jellemezték ezt az idő- között ennek eredményeként
szakot is. Pedagógusaink a valósult meg a gyermeknap is.
mindennapi nevelő-oktató mun- Óriás és mini ugráló vár, darts,
kájuk mellett számos körzeti, foci, csillámtetoválás várta tatérségi, megyei tanulmányi, nulóinkat az iskolaudvaron máművészeti és sportversenyre készítették fel tanítványaikat. Büszkeségeink
listáját kifüggesztettük, így mindenki
megtalálhatta
gyermekét, hol és
milyen versenyen
vett részt, milyen
eredménnyel zárt.
Mindezen helyezések tükrében a leg- Az 5. osztályos lányok a hullahopp verjobb eredményt el- senyre várva.

A 6-7. osztályosok dráma csoportja Vacskamati történetét adja
elő.

jus 25-én, pénteken. A Városvédő és Szépítő Egyesület
tagjai több száz palacsintát
sütöttek a gyermekek örömére,
melyet jó étvággyal fogyasztottunk el. A Zalaegerszegi
Városi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági parkot (kerékpáros ügyességi pálya) és
közlekedési totót hozott, melynek eredményeként ajándékban
részesülhetett kategóriánként
az első három helyezett. Mindezek mellett a gyermekek örömére pedagógusaink 11 féle

játékos sportprogramot bonyolítottak le. A nap zárásaként
megtekintettük a Pacsai Haladás SE kézilabda szakosztályának utánpótlás tagozat edzését, melyet Tamás Tamás, az
Egerszegi Kézilabda Klub elnöke, a csapat edzője tartott.
A kezdeti rossz idő után
délutánra kisütött a nap, így
egy mozgalmas, szórakoztató
közösségi program részesei lehettünk.
Pálos Henrietta
intézményvezető
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„Leveles a május, virágos a rét….”
A Pacsai Napsugár Óvodában mi is köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat óvodánkban május 4-én délután.
Dallal, verssel, magunk által
készített ajándékokkal készültek a gyerekek a csoportszobákban tartott bensőséges hangulatú ünnepségre.
„Madarak és Fák Napja”
alkalmából hagyományosan az
óvodai kirándulásunkat szerveztük meg. Idén úti célunk a
zalaegerszegi Göcseji Falumú-

zeum volt, ahol „Egy nap a
dédinél” elnevezésű óvodapedagógiai programon vettünk
részt.
A kirándulás költségét a
Szülői Munkaközösségünk állta, a nap a gyerekek nagy örömére fagyizással zárult. A kirándulás programjának megszervezéséért külön köszönet
Bokor Ferencné alpolgármester
asszonynak.
Május 11-én a Gelsei Szivárvány Óvoda által a „Föld

Pacsaiak Kisudvarnokon
Gyümölcsöző testvértelepülési kapcsolat

A pacsai küldöttség a felvonuláson.

2018. május 27-én a szlovákiai Kisudvarnokon a XIV.
Nemzetközi Pünkösdi Bor és
Népzenei Fesztiválon vett részt
Pacsa város küldöttsége. A jól
működő testvér-települési kapcsolat révén már harmadik alkalommal kaptunk meghívást erre
a népszerű rendezvényre, ahol
minden évben több magyarországi csoport is bemutatkozik.
A fesztivál programja kora
délután, verőfényes napsütésben a résztvevők felvonulásával kezdődött, énekelve, zenei
kísérettel sétáltunk végig a község utcáin. Minden csoport
népviseletben vagy fellépő ruhában, települési zászlóval, és
persze jóféle hazai nedűvel
felszerelkezve érkezett. Az út
során a helyiek minden megállónál nagy szeretettel, süteményekkel, rétessel, pogácsával,
borral, hűsítő ásványvízzel vártak bennünket. Ezeknél a megállóknál vidám dalokkal vagy
kis rögtönzött tánccal köszönték meg a felvonulók a szíves
vendéglátást. Így tettünk mi is,

a küldöttség tagjai folyamatosan kínálták az itthonról vitt
borokat, illetve zalai népdalokat énekeltünk.
Jókedvűen érkeztünk vissza
a faluház udvarára, ahol 16
órától a népdalkörök, zenekarok fellépésével folytatódott a
program. Településünket képviselve először Molnár Panna
muravidéki és zalai népdalokat
énekelt, ifj. Horváth Károly
gyűjtéséből. Előadását nagy
tapssal értékelte a hallgatóság.
Majd a Nőszirom Kulturális
Egyesület felnőtt csoportja két
táncprodukcióval lépett fel, az
előző évekhez hasonlóan, idén
is nagy sikerük volt.
A házigazdák nagyvonalú
vendéglátása mellett, új ismeretségeket kötve, tartalmas, színes programokkal, élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Köszönjük a meghívást Kisudvarnok Község Önkormányzatának és a Pünkösdirózsa Vegyeskarnak.
Bokor Ferencné
alpolgármester

Kirándulás a Göcsej Múzeumban.

Napja” alkalmából meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes
eredményhirdetésén
vettünk
részt. 9 nagycsoportosunk munkája került kiállításra a rendezvényen, melyre az érdeklődő
szülők, nagyszülők is elkísértek
bennünket. Mindnyájunk számára nagy élmény volt ez a
délelőtt, melynek végén a gelsei iskola tetőteraszáról lufikat
eresztettünk fel, ráírva a gyermekek által megfogalmazott
környezetvédelemmel kapcsolatos üzenetekkel. Vendéglátóinknak köszönet a szép élményért és az utaztatásunk
megoldásáért!
Május 15-én a nagycsoportosaink a helyi általános
iskola meghívására látogatást
tehettek az első osztályban tartott tanórára, betekintve az ottani életbe.
Május 19-én a Pacsai Horgászegyesület és a városunk
önkormányzata által szervezett
„Civil napon” vettünk részt a
pacsai tó partján. A szülőkből
és óvodai dolgozóinkból álló
főzőcsapat pincepörköltje nagy
sikert aratott a jelenlévők kö-

rében. Az elkészítéséhez szükséges alapanyagokért köszönet
a szülőknek, óvodai dolgozóknak és a pacsai húsboltnak.
Május utolsó vasárnapja a
gyermekek ünnepe. Előtte pénteken tartottuk óvodánkban a
gyermeknapi rendezvényünket.
Szülői Munkaközösségünk
gondoskodott arról, hogy vidáman teljen a délelőtt. Volt
lufihajtogató bohóc, játszóház,
tűzoltó autózás. Délután az
„Áldás” együttes gyereknapi
műsorán vehettek részt a
gyerekek.
Fenntartónk gyereknapi ajándékként a KRESZ parkunk
közlekedési tábláit bővítette,
lehetőséget nyújtva ezzel a
közlekedési nevelésük tartalmasabbá tételéhez. A Pacsai
Városvédő és Szépítő Egyesület asszonyai az idén is palacsintával kedveskedtek a gyerekeknek, köszönet érte.
A nap befejezéseként a pacsai Kedvenc presszó ajándékát, a fagylaltot élvezhették a
pacsai óvodások.
Vági Gabriella
óvodavezető

Országos arany…
A pacsai Molnár Panna 8 éve foglalkozik népi dallamok
éneklésével. Az általános iskolai tanulmányai során minden
évben résztvevője volt a térségi, megyei és regionális népdaléneklő versenyeknek, melyekről rendszerint arany illetőleg
kiemelt arany minősítéssel tért haza. Rendszeres fellépője volt
a települési és körzeti rendezvényeknek és művészeti találkozóknak. Énekével emelte az állami és egyéb települési ünnepségek színvonalát.
Dallamkincsét főként a muravidéki, zalai és egyéb dunántúli népdalok alkotják, de szívesen énekli más tájegységek dallamait is. Legutóbb, májusban A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenyen, szóló kategóriában országos arany minősítést szerezett, ahol Horváth Károly és Vajda József gyűjtéséből adott elő népdalokat.
Pálos Henrietta
szaktanár
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Falunap rendhagyó horgászversennyel
Pötrétét népszerűsítik

2018. május

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

Ilyen kapitális hal is akadt már horogra.

Pötrétén június 23-án (szombaton) rendezik a hagyományos
falunapi ünnepséget.
A műsor tervezett szereplői:
Szent Anna kórus (Felsőrajk),
Rezidance, Zalagyöngye népitáncegyüttes, Zalaapáti Harmonikazenekar, Zalaegerszegi Fúvószenekar, Sramli Kings, a Hevesi Sándor Színház művészei.
A gyerekeket egész nap
ugrálóvár és tranbulin várja.
A falunaphoz kapcsolódó
rendezvény az éves területi
jegyet váltók részére rendezett
horgászverseny.
Az önkormányzat célja, hogy
a Pötrétére látogató horgászok
megkedveljék a falu vízterületeit és elégedetten távozzanak
a horgászat után. Azt is sze-

retnék elérni a település vezetői, hogy az éves jeggyel rendelkezők megismerjék egymást. Ennek apropóján ezentúl
minden évben, a falunapon
megrendezik a területi jegyesek
horgászversenyét.
Az idei program (június 23.):
– Nevezés: június 23-án
6.00 órától - 06.45 óráig (horgászhely sorszámhúzás)
– Rövid eligazítás
– Aktív verseny: 07.00 órától - 11.00 óráig.
– Mérlegelés: 11.00 órától 12.00 óráig
– Eredményhirdetés: 14.00
órakor a művelődési háznál
Díjazás: A legtöbb halat
fogó: I - II - III.
A legnagyobb halat fogó

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

www.zalatajkiado.hu

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

2018. május
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Hősök parkja Zalaszentmártonban Megújult a templom-tér
Az első és második világháború súlyos veszteségeket okozott a kis falunak. 13 hősi
halott az első, és 4 hősi halott a
második világégésben.
Méltó, szép emlékművet
kaptak a régi és már megkopott
helyett a falu hősei.

Az emlékművet Tollár Norbert helyi vállalkozó készítette,
a környezetet a közmunkások
állították helyre. A burkolási
munkákban élen járt ifj. Varga
László.
A munkálatok anyagi forrása – részben – támogatás volt.

Az anyákat köszöntötték
Május hatodikán került megrendezésre az anyák napi ünnepség a Kisfaludi Stróbl
Zsigmond Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervezésében, melyet Alsórajk
Község Önkormányzata támogatott.

A település apraja-nagyja öszszegyűlt az eseményen. A műsor
keretein belül szavaltak és táncoltak a gyermekek, majd virággal is köszöntötték a jelenlévőket.
A nap zárásaként süteménnyel
is kedveskedtek a vendégeknek.
M.N.

Az önkormányzat jelentős,
2 hónapos munkával megújította a templom teret Zalaszentmártonban.
Ennek keretében a régi, elöregedett növényzetet kicse-

rélte, mely takarta is a szép kis
műemlék templomot.
Új bejárati járda-szakaszt
készített, mely a község díszét,
a Szent Márton templomot közelíti meg.

Nyári szerkesztőségi munka diákoknak

Műsorral készültek a gyerekek.

Ha elolvasta, adja tovább!

Pacsa és Környéke

A Zalatáj Kiadó
nyári szerkesztőségi munkára
keres elsősorban felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákokat.
A munkavégzés helye Zalaegerszeg,
ideje hétköznapokon.
Azok jelentkezését várjuk, akik jártasak számítógép-használatban
(levelek, fotók fogadása, küldése, kéziratok kezelése, archiválás, stb.),
jó helyesírással, fogalmazási készséggel rendelkeznek, tárgyalóképesek,
s nem ismeretlen számukra az adminisztrációs tevékenység.
Jelentkezés rövid bemutatkozással elektronikus levélben:
zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
Telefon: 30/378-4465
Rátermettség esetén középiskolások is jelentkezhetnek.
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A zalai „Woodstock”
Világsztárok az Örvényeshegy Pikniken

ízlésemet, a sok kultúra találkozása inspirált a zeneszámok
megalkotásában az idők során.
Itt most nem csak az új albumomról, az Opusról fogunk játszani, hanem régebbi dalokat
is, még Lennon és McCartney
számokat is, mert nagyon szeretjük a Beatlest.
Aztán megszólalt az utánozhatatlan gitárzene, amit a
harmonika „kísért”. Ki gondol-

2018. május
ta volna, hogy ez a két hangszer ennyire „megfér” egymás
mellett ebben a műfajban. Igaz,
ehhez két olyan nagyszerű zenész kellett, mint Al Di Meola
és Fausto Beccalossi.
Feledhetetlen este volt. Köszönhető ez a fellépőknek, a
szervezőknek és persze az égieknek. Csillagfényes koncertet
adhatott a két zenei csillag.
Ekler Elemér

Örömzene Al Di Meolától.

Fausto Beccalossi: a legkedvesebb harmonikás.

Örvényeshegy: piknik ezrekkel és világsztárokkal.

Még felsorolni is csak egy
hosszabb cikk keretében lehetne azokat a fellépőket, akik
a debütáló Örvényeshegy Piknik rendezvényein szerepeltek.
Zalacsány külterületén, a Pálos
Ház környékén a Művészetek a
Vidékfejlesztésért Alapítvány
jóvoltából olyan háromnapos
programsorozatot láthattak az
érdeklődők május 25. és 27.
között, ami párját ritkítja Zalában.
Lapunk természetesen részletesen visszatér majd erre a
hagyományteremtő rendezvényre. Most csak az első nap felejthetetlen koncertjére szeretnénk visszapillantani. Nem zenei kritikát megfogalmazni, hiszen egy amatőr zenekedvelőtől ez nem is várható el.
Egyébként is: Al Di Meola
művészetét sokkal hozzáértőbbek méltatták már, s fogalmazták meg egyértelműen, hogy a

dél-olasz származású amerikai
zenész a világ egyik legjobb,
sokak szerint legvirtuózabb
gitárosa.
Eljött tehát Zalacsányba a
zseni, de nem egyedül: vele
tartott – ahogy ő fogalmazott –
legkedvesebb harmonikása, az
olasz Fausto Beccalossi.
– Egy csodálatos környezetben, egy kis falu hegyén vagyunk – mondta a koncert előtt
Al Di Meola. – Szokatlan hely
a zenélésre, de nagyon tetszik.
Ez egy kis Woodstock! Egy
mini Woodstock (1969 augusztus 15-18.-án az Egyesült
Államok-beli
Woodstockban
500 000 néző előtt rendezték
meg a korszakos jelentőségű
fesztivált – a szerk.)... Én akkor
15 éves voltam, de az apám
nem engedett el. Emlékszem,
sírtam akkor, de ez egy fantasztikus zenei korszak volt. Ez az
időszak határozta meg a zenei

Fotók: Ekler Márton
A jól végzett „munka” öröme...

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ Kft.
KÖRMEND
„C” kategóriával rendelkező
áruterítő gépkocsivezetőt
vesz fel.
Munkaidő: hétfőtől péntekig kiemelt fizetéssel!
Tel.: 30/2276-636
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Teljesítve az elvárás
A Pacsai Haladás Sportegyesület női kézilabda-csapata a 6. helyen zárta a

2017/2018-as Zala megyei
bajnokságot, ezzel teljesítve a
vezetés által, a szezon ele-

Pacsa Kupa hajómodell verseny
2018.05.26-27.-én a pacsai
horgásztavon a Canissa Modellező Sport Egyesület rendezésében került lebonyolításra
az 1. Pacsa Kupa hajómodell
verseny. Két napon keresztül
közel 50 hajómodell, 22 versenyző részvételével zajlott a
verseny, mely a Magyar Modellező Szövetség országos bajnoki sorozatának második állomása volt.
A résztvevők 5 kategóriában mérték össze tudásukat és a
modellek sebességét. A remek
időjárás nagyban segítette a
versenyzőket, így kiváló eredmények születtek.
A Pacsa Város vándorkupát
– melyet Kelemen Tamás polgármester adott át – a budapesti

Barta Róbert vihette haza, aki
Mini Eco kategóriában az 1.
helyet szerezte meg. A nagykanizsai egyesület tagja, Boti
Ferenc az Eco Expert kategóriában 1. helyezést ért el. Mini Hydro kategóriában Czimre
Attila 2., míg Vörös Tibor 3.
helyezett lett. Mindketten a
Canissa Modellező SE versenyzői. Mini Eco kategóriában dr.
Lekszikov Gábor 3. helyezést
ért el, mindössze 44 századmásodpercel lemaradva a második helyről.
A rendezők és a versenyzők
tökéletes helyszínt találtak a
rendezvény lebonyolítására, így
ígéretük szerint 2019-ben is
láthatunk majd száguldó modelleket a pacsai horgásztavon.

Tisztes helytállás volt.

Bővült az utánpótlás-nevelési tevékenység.

A bajnoki sorozat második állomása volt.

jén kitűzött, tisztes helytállás
célt.
A csapat májusi mérkőzései:
2018. május 12. Vonyarcvashegy - Pacsa 19-25
2018. május 19. Pacsa - Zalaszentgrót 20-34
2018. május 26. Vasvár Pacsa 36-27
A bajnoki szereplés mellett
a csapat az előző szezonban
megkezdett utánpótlás-nevelési
tevékenységét bővítette. A Pacsai Általános Iskola által biztosított feltételeknek hála már 3
korcsoportban is edzenek az
általános iskolás lányok. Az

alsó és felső tagozatosok edzésein rendszeresesen 12-14-en
vesznek részt azok a lányok,
akik a pacsai és környező iskolákból érkeznek. Ezen túl a
legügyesebbek már a felnőtt
csapattal edzhetnek. Nagyon
reméljük, hogy nekik ősszel
már bajnoki meccsen fogunk
szurkolni.
A szakosztály új tervekkel
készül a nyári szünet utáni
időszakra. Ősztől a tervek között szerepel többek között a
térség iskoláinak felkeresése,
és a kézilabda további népszerűsítése, fiúk és lányok számára
egyaránt.
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Kedvezményes belépődíj a pacsaiaknak
Pacsa Önkormányzata és
Gyenesdiás Önkormányzata
közt létrejött megállapodás
alapján, 2018 nyarán is lehetőségük van a pacsai lakosoknak 30 %-os belépődíj ked-

vezménnyel látogatni a gyenesdiási strandokat. A Napos
Zala kártyát ingyenesen kiváltani a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet, lakcím igazolvány bemutatásával.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

