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Zalaszentmártoni templom

Több volt, mint egy szokványos falunap
Seregszemle Felsőrajkon
mutat a hagyományos falunapon, hiszen a sokszínű kulturális programokon keresztül,
gasztronómiai élmények és verseny, veterán autó és motorkiállítás, egészségügyi szűrővizsgálatok és termelői vásár is
tartozott a kísérő rendezvények
közé. A Közép-Zala vidékről,
Muravidékről, valamint Lendváról és Dobronakból is érkeztek látogatók.

Vigh László kormánybiztos,
országgyűlési képviselő nyitotta meg a vásárt, de beszédet
mondott Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, valamint
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és dr. Pál Attila, a megyei
közgyűlés elnöke is köszöntötte
az egybegyűlteket. A hangulatot fokozta, hogy politikusaink egy kis tréfás közéleti
(Folytatás a 2. oldalon)

„Emberi életek felett őrködnek…”
Tréfás vetélkedőn vettek részt a vezetők.

Június 30-án került megrendezésre Felsőrajkon, az Öttornyú várban a Felsőrajki Nemzetközi, Térségi Kiállítás és

Semmelweis-napi ünnepség Pacsán

Vásár, Kulturális és Gasztronómiai Seregszemle.
A rendezvény, ahogy a címéből is kiderül, messze túl-

A pacsai egészségügyi dolgozók.

Az egészségügyben dolgozókat köszöntötték a Semmelweis-napi ünnepség keretében
Pacsán. Az önkormányzat részéről Bokor Ferencné alpolgármester asszony köszöntötte
a meghívottakat.
– Kisvárosunkban 2015-ben
köszöntöttük először ünnepélyesen önöket, a szűkebb környezetünkben dolgozó egészségügyi szakembereket, s azóta
minden évben megtesszük ezt,
megköszönve áldozatos munkájukat.
Visszatekintve az előző
évekre, első alkalommal beszá-

molhattunk arról, hogy a háziorvosi, a fogszakorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak
helyet adó épület kívülről teljesen megújult. A következő
évben a mentőszolgálat épületének felújítása történt meg, illetve a gyönyörűen átalakított
gyógyszertár kibővült, új készletekkel és szolgáltatásokkal
várja a lakosokat. A fogorvosi
praxisban is változás történt,
tavaly óta fiatal szakorvos látja
el a körzetet. Ebben az évben is
van jó hírünk, hiszen nyertes
pályázatunknak köszönhetően a
(Folytatás a 2. oldalon)

2

Pacsa és Környéke

2018. június

Több volt, mint egy szokványos falunap
Seregszemle Felsőrajkon
(Folytatás az 1. oldalról)
vetélkedőn mérhették össze kézügyességüket. Sodrófával kellett
tojásokat rakosgatniuk, melyben
Balaicz Zoltán bizonyult a
legjobbnak.
A Zala megye legfinomabb
lakodalmas süteménye versenyen 15 településről 15 résztvevő mérettette meg magát.
Czegő Teréz, a Hevesi Sándor
Színház színművészének zsűri
elnökségével a nagyradai Simonicsné Takács Piroska cukorperec nevű édességét találták a
legfinomabbnak. Gazdagné Hancz
Erika Lentiből, és Csóbor Bernadett Németfaluból vihette haza a 2. és 3. helyet, valamint
Györéné Gerencsér Éva Zalaszentgyörgyről a különdíjat.
Mindeközben színes programokkal szórakoztatták a rész-

vevőket, a Hevesi Sándor
Színház két színművésze, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor
operettekkel kedveskedett, énekelt a Szent Anna kórus, volt
karate, citera bemutató a Suli
Harmónia 2007 Gyermekeket
Segítő Alapítvány tanulóival,
láthattuk a muravidéki kulturális csoportot és még sokan
másokat, valamint a Weekend
zenekar fergeteges koncertje
zárta a napot.
A programok ideje alatt
mindenki megkóstolhatta a helyi specialitásokat. Volt húsos
káposzta, vadpörkölt, halászlé
és kürtöskalács, fagyi, és természetesen a kiállítóiktól vásárolhattak helyi portékákat és
a gyermekes szülők is találhattak elfoglaltságot a piciknek.
Kép és szöveg: Kontár Réka

„Emberi életek felett őrködnek…”
Semmelweis-napi ünnepség Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
25,3 millió forintos támogatásból és a hozzáadott önerőből hamarosan az egészségház belső rekonstrukciója
is megkezdődhet. Folyamatban vannak az előkészítő
munkák, s reméljük, jövő
ilyenkor már ennek megtörténtéről is beszámolhatunk.
Tehát minden adott lesz
ahhoz, hogy korszerű körülmények között végezhessék
munkájukat a kisvárosunk
egészségügyi ellátásában dolgozó szakemberek.
Nehéz, embert próbáló,
folyamatos tanulást, és nem

kevés lemondást, empátiát,
odafigyelést igénylő az a munka, amit az egészségügyben és
a szociális területen dolgozók
végeznek. Emberi életek felett
őrködnek, az egyetlen olyan
érték felett, amely nem
pótolható földi világunkban
semmivel.
Szeretnénk megköszönni
ezt az áldozatos és felelősségteljes munkájukat, mely
elengedhetetlen az itt élők, és
a körzethez tartozók számára
– mondta az alpolgármester.
Az ünnepségen Kelemen
Tamás polgármester ajándékot
adott át a jelenlévőknek.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Gazdag program várta a résztvevőket.

AMATŐR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
A LETENYEI Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2018-ban is amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet
hangszeres zenét játszó előadóknak, együtteseknek.
Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló Könnyűzenei Támogató Program
Partnerek: Öröm a Zene Program, Hangszeresek Országos
Szövetsége
Indulási feltételek:
• csak saját szerzeményekkel, stílusirányzatot nem szabunk
meg,
• az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által
kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval (saját
kiadás és a helyi médiumokban való megjelenés nem kizáró
ok)
• demo felvétel (max. 10-15 perc) beküldése Wav, vagy
MP3 formátumban
A jelentkezés 2018. május 10-én indult és 2018. július
31-ig tart. Nevezési díj nincs!
Bővebb információ és jelentkezési lap:
www.letenyekultura.hu/aktualis.html
A tehetségkutató verseny zenei bemutatója 2018. augusztus 17-én (pénteken) lesz Letenyén a kastélyparkban felállított „TEHETSÉGSZÍNPADON”. Egy előadó, zenekar a beállással együtt max. 20 perces műsorral mutatkozhat be.
A győztes indulási jogot szerez a MUSIC EXPON az Öröm
a Zene 2018. évi döntőjében (október 5-7), ahol a fődíj egy 1
millió forintos hangszer és hangtechnikai eszközbeszerzési támogatás a HANOSZ tagjainak kínálatából.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Az év fája” döntősei között a pacsai öreg hárs
Az eredetileg Csehországból indult kezdeményezés hatására Magyarországon 8. éve
rendezik meg „Az év fája” versenyt, melynek első helyezettje
indulási jogot szerez az európai
Év fája versenyben is.
A megmérettetés célja felhívni a figyelmet a közvetlen
környezetünkben élő természeti
értékekre, azoknak mindennapi
életünkben betöltött szerepére,
történetére.
Zala megyéből egyedüliként jutott a döntőbe a pacsai
szőlőhegyen álló öreg hárs,
amely becslések szerint 300
évesnél is több. Egy keresztútnál, ápolt kőkereszt mellett
található, vigyázza a zalai dombokat, mellette állva szabad
szemmel is ellátni a Balatonig,
a tetejéről talán csak egy kar-

nyújtásnyira vannak a csillagok.
Tekintélyes kora ellenére is
fiatalnak mondható, hiszen a
legenda szerint alig 800 éve e
fa őséhez maga Csaba királyfi,
a székelyek legendás vezére
kötötte ki lovát, miközben a
támadókat elűzve hazafelé tartott a Hadak Útján, megpihent
és a közeli forrásból megitatta
lovát.
Az ősfából sarjadt ki a családi hagyományt továbbvive, a
helyieket és Zala megyét évszázadok óta védve a mai fa,
míg a forrásból azóta kút lett,
valóban pár méterre található,
hűvös, tiszta vize minden arra
látogatónak felüdülést nyújt.
A másik irányban, szintén
pár méterre egy gyönyörű műemlék kápolnát emeltek a he-

Pacsai hosszútávfutók ezüstérme
2018 június 3-án került
megrendezésre a III. Hévízi
futófesztivál. Az ország számos településéről érkezett több
száz sportoló, hogy a város
útjain kialakított futópályán,
különböző távokon (7 km, 14
km, 21 km) méresse meg
magát.
Amint a korábbi években,
idén is népes futócsapat kép-

viselte Pacsát a rendezvényen.
A férfiak félmaratoni (21,1
kilométeres) csapatversenyében
a pacsai váltócsapat második
helyet szerzett 1 óra 34 perces
időeredménnyel, Hévíz csapata
mögött mindössze 64 másodperccel lemaradva.
A váltó tagjai: Kelemen József, ifj. Kelemen Tamás, Kelemen Tamás.

A dobogó második fokán a pacsaiak.

www.zalatajkiado.hu

Becslések szerint 300 évesnél is idősebb…

lyiek Szent Márk tiszteletére,
mely 1763 óta áll. Emléknapja
április 25, melyhez legközelebbi vasárnapon a pacsaiak
hegyi búcsút tartva a kápolnánál gyűlnek össze, és a
szentmise után hagyományosan
búzát szentelnek.
Az öreg hárs nemcsak ennek az ünnepnek részese, hiszen gyermeknapon, Mártonnapi túra keretében, szárnyas
lakói miatt Madarak és fák
napján is központi szerepet tölt
be, sőt az évek óta megrendezésre kerülő népszerű Mikulás-futás fordulópontja is.
Annak ellenére, hogy egy
helyben áll, az öreg hárs megélt
már sok sok napot, tanúja volt
viharnak, vésznek, örömnek,
napsütésnek. Jókai szerint „Ültess fát, hogyha mást nem,
lombot ád, Árnyékában megpihenhetsz, gondot visel ő
reád”; de ezen felül a mi hársunk, mint őshonos fa virága és
méze gyógyhatásáról is messze
földön híres. Magyarország
egyik legismertebb és igen
kedvelt mézfajtája, míg a hárs-

favirág nagy mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, melyek
antibakteriális hatásúak, kiválóan alkalmasak meghűléses
betegségek kezelésére: köhögéscsillapítóként, izzasztóként,
görcsoldóként.
A szőlőhegy – melynek tetején áll – a Zalai-dombság
részeként arra jellemzően jó
termőerőben lévő talajtípusokkal rendelkezik, ízletes, aranyérmes borok hazája.
KÉRJÜK SZAVAZZON A
ZALAI DOMBOKAT VIGYÁZÓ PACSAI ÖREG HÁRSRA!
SZAVAZATÁT 2018. JÚLIUS 09-TŐL LEADHATJA
AZ ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁN
https://evfaja.okotars.hu/
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Fórum az M76-os nyomvonal terveiről Nemesrádón

Részletes tájékoztatást kaptak a résztvevők.

Május 28-án Nemesrádó
Képviselő-testülete falufórumot
szervezett a Gönczi Ferenc Közösségi Házban.Téma az M 76-os
gyorsforgalmi út Nemesrádó
külterületét érintő nyomvonal
terveinek megvitatása, és közösségi álláspont kialakítása volt.
A képviselő-testület meghívta a fórumra Trenka Sándort,a Roden Műszaki Iroda
Kft. ügyvezető igazgatóját, akit
elkísért a Nemesrádót érintő
szakaszért felelős tervező, Felméri Béla is.
Gazdagné Gecse Anna polgármester köszöntötte a szép
számban összegyűlteket, elmondta, örül, hogy ennyien eljöttek a fórumra, és hogy a fiatalok is képviseltetik magukat,
hiszen ez a beruházás a falu

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

életét hosszú távon befolyásolja.
Ezért fontos, hogy átbeszéljék a
lehetőségeket és megtalálják a
falu számára legjobb megoldást. Elmondta, hogy immár
harmadik alkalommal találkozik a tervezőkkel és az a tapasztalat, hogy a felmerült
problémák megoldásához mindig konstruktív módon álltak
hozzá, bízik benne, hogy ez továbbra is így lesz. Ezt követően
átadta a szót Trenka Sándor
igazgatónak, aki szintén köszöntötte a fórum résztvevőit és
kihangsúlyozta:
„Egy út megépítése mindig
érdeksérelmekkel jár. Tapasztalataim alapján az a javaslatom a
falu lakóinak, hogy a tervezési
időszakban valamelyik nyomvonal mellett foglaljanak állást,

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

mert ha ez nem történik meg,
akkor a hatóság döntése után
már semmilyen lehetőség nem
lesz a változtatásra.”
Felméri Béla a tervezés
alatt levő szakaszról áttekintő
térképet vetített ki, így a felmerülő problémák esetében pontosan, mindenki által követhető
módon mutathatták be az adott
területet. Az pillanatok alatt
kiderült, hogy nem létezik
olyan nyomvonal, amelyik változtatás nélkül és azonnal megfelelne mindenkinek. Három
nyomvonal a lakóházaktól 50
méterre húzódik, ezek nem számíthattak senki támogatására.
Műszakilag egyébként bármelyik változat megvalósítható.
A keleti nyomvonal zártkerteket és szántóföldeket érint.
Erre korábban volt környezetvédelmi engedély, ami azonban már nem érvényes. Ha ez
épülne meg, azt is figyelembe
kellene venni, hogy az M9-es
út Zalaegerszeget Kaposvárral
összekötő szakasza és az új
gyorsforgalmi utak közé szorulna a falu. Ez ugyan a jelenleg itt élőket még nem érintené („…az M9-es építése még
a Holdban van” – hangzott el),
de gondolni kell az utódokra is.
Ez a nyomvonal elszakítaná a
falut a használt hegyi birtokától, számos helyi gazdálkodó
szántóföldjeit szelné ketté,
megnehezítené, esetenként ellehetetlenítené gazdálkodásukat, hangzott el. Ez a nyomvonal érintené a falu erdős részeit, jelentős erdőírtással is
járna. Nagy vonalakban már a
fórumon kialakult egy közös
vélemény: legkevésbé a nyugati nyomvonal megépítése zavarná a lakosságot.
Az új nyugati nyomvonal
Kopácsi József számára is elfogadható lenne, hisz evvel a lakóházától már megfelelő távolságba kerülne az út. Persze

akadt olyan is, aki ezt másképp
gondolta:,Cziráki Gábor zalaszentmihályi lakos, aki Nemesrádó külterületén legelővel rendelkezik, a keleti nyomvonalat
támogatná, mivel a nyugati
nyomvonal kettészelné legelőit,
nehezítve evvel gazdálkodását,
és ez Natura 2000-es területeket is érintene.
A keleti és a nyugati elkerülő közül melyik okozhat
nagyobb zajt? – vetődött fel a
kérdés. Erre Trenka Sándor
válaszolt:
– Ez a távolság függvénye
is. 200 méter környékén már
határértéken belül van a zajszint. A nyugati elkerülő nyomvonala messzebb van. A domborzatot és a szélirányt is figyelembe kell venni. Ezek alapján
a nyugati nyomvonal ebben az
esetben jobb adottságú.
Elmondta még, hogy az
érintett Natura 2000 védelem
alatt álló területet megőrzése
megvalósítható.
– Hol terveznek csomópontot kialakítani? – jött az újabb
kérdés.
– Ez a következő tervezési
szakasz kérdése. Az eredetileg
tervezett helyszínre valószínűleg mérnöki telep kerül.
– Ön melyik nyomvonalat
javasolja? – hangzott el ezután.
– A nyugati nyomvonalat
azért javaslom, hogy később ne
kerüljön gyorsforgalmi utak
közé a falu. De ebben a kérdésben a falubelieknek kell közös álláspontot kialakítaniuk.
Ezzel Gazdagné Gecse Anna polgármester asszony és a
jelenlevők többsége is egyetértett.Az már részfeladat, hogy
hol kell keresztező utakat és
vadátjárót építeni.
Trenka Sándora képviselőtestülettől írásos javaslatot kért
a tervezett nyomvonalra. Augusztusban újra találkoznak…
Samu László

2018. június
HIRDETÉS
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Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL
EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.
A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Június az óvodában
A nagycsoportosok búcsúja
„Búcsúzunk az óvodától…”
Június 1-én óvodánkban hagyományainknak megfelelően
megtartottuk évzáró és ballagási ünnepélyünket. A Katica
és a Süni csoportos gyermekek
szülei, nagyszülei, családtagok
is eljöttek nyilvános ünnepségünkre, s a fenntartó önkormányzatunk vezetői, valamint
az együttműködő partner intézmények, szervezetek vezetői, képviselői is megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel.
A gyerekek számot adtak a
betanított versek, énekek, táncok, jelenetek bemutatásával a
tanév során szerzett tudásukról,
fejlődésükről.
A nagycsoportosok búcsút
vettek az óvodától, melynek
végén minden elballagó gyermek felengedte lufiját egy-egy
kívánsággal az óvoda fölé.

Ezután vidám, kötetlen bankettel zárult a délután, gyerekekkel, óvodai dolgozók, családtagok részvételével.
Köszönet óvodánk szülői
munkaközösségének a szervezési és anyagi támogatásért!
Az ezt követő hetek már
a kötetlen játékkal teltek,
igyekeztünk minél tartalmasabbá, színesebbé tenni a
gyerekek udvari játéktevékenységeit.
Óvodánk dolgozói és óvodásai nevében minden kedves
olvasónak kívánok a nyárra:
„Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hűs fagyihoz: friss jeget,
Folyópartra: fát nagyot,
Vakációt: száz napot!”
Vági Gabriella
óvodavezető

Felszállnak a lufik.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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TOP információs nap a Megyeházán
2018. június 19-én került
megtartásra Zalaegerszegen, a
Megyeházán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezettjeinek munkáját segítő információs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós program keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötés-

re került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már
158 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelenése, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek ener-

Megyezászló a Körmendi
Rendészeti Szakgimnáziumnak

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

getikai korszerűsítésére önmagában 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges kedvezményezetti köre az önkormányzati szféra, így indokolt
az újabb pályázatok kellő időben történő előkészítése.

Az információs nap keretében Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyújtott az indikátorok teljesítéséről, az esetleges költségnövekmények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szakembereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott
A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezredesnek.

Június 16-án Körmend főterén tartotta hagyományos kibocsátó és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala Megyei Közgyűlés.
Az intézményt szoros szálak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zalaegerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős része itt szerezte meg a munkájához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók többsége is megyénkből került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a

megye jelenlegi rendőr tiszthelyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek statisztikáját nézve évente általában több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igazgatójának – Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntőjében
kiemelte az intézményben végzett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elismerését.
Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.

Dr. Sifter Rózsa

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Orbán Viktor miniszterelnök minap az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

A kormányfő szerint ma a
magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. „Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is.
A kormánymegbízotti körben csak egy helyen, JászNagykun-Szolnok megyében
történt változás. Zala megyében ismét dr. Sifter Rózsa, az
eddigi kormánymegbízott kapott bizalmat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Gyermekkori álma vált valóra
Beszélgetés Szabó Zoltánnal, aki szülővárosában mutatta be újmiséjét

Szabó Zoltán (középen) újmiséjén.

2018. június 15-én a veszprémi Szent Mihály Bazilikában
dr. Márfi Gyula érsek, a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora imádsága és kézfeltétele
által áldozópappá szentelte Szabó Zoltán diakónust, aki újmiséjét szülővárosában, Pacsán
mutatta be paptestvérei és a
hívek által megtöltött Keresztelő Szent János templomban
június 17-én vasárnap. Vele beszélgettünk.
– Diakónusként hol végzett
szolgálatot?
– Bent, a szemináriumban
éltem hat éven keresztül, diakó-

nusként, és akkor tudtam itthon
szolgálni, amikor hazajöhettem, például húsvéti, nyári, karácsonyi szünetre. Egyébként hetente váltva egymást mi, diakónusok szolgáltunk az oltárnál.
– Pacsán milyen hitéleti
eseményeken tudott részt venni?
– A szünetekben részt vettem a szentmisén, diakonizálással segédkeztem. Gyermekkoromban töltöttem több időt a
templomban, hiszen már akkor
pap szerettem volna lenni. A
nagymamámmal jártam templomba, szentmisére, és akkor
valami nagyon megfogott. A

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

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

rém vagy Zala megyében lehet.
Fogadalmat tettünk, felszentelő
imádságot mondtunk, a liturgikus ruhát magunkra vettük,
érsek atya megkente kezünket
krizmával, majd átadták a kelyhet és a paténát, békecsókot
kaptunk az érsek atyától, majd
a papság többi tagja is befogadott minket.
– A hívek is láthatták a
szentelést?
– Minden papi szentelés
nyilvános, most első alkalommal az interneten is követhették
élőben a hívők. Nagy örömömre szolgál, hogy Kelemen Tamás polgármester és dr. Benedek Karolina jegyző asszony is
jelen volt.
– Hogyan sikerült az első
szentmiséje a pacsai templomban, mint felszentelt pap?
– Mintegy háromszázan
voltak. Az egyházközségi képviselő-testület elnöke köszöntött, majd Pacsa polgármestere
is beszédet mondott és utána
kezdtem a szentmisét. Szónokom Furján Gellért csácsbozsoki plébános atya volt. Hárman
áldoztattunk, Pacsáról származó két paptársamat hívtam
meg; Csonka Nándor felsőrajki
plébánost és Mikolás Attila
plébánost Salomvárról. Az újmise végén édesanyámat, nővéremet, Szitás József plébános
urat, a polgármester urat és a
hívőket is újmisés áldásban
részesítettem.
Kontár Réka

Kun Marcell az új polgármester

Hu

• Bérfőzés

templom mellett volt az általános iskola, tanítás előtt a 7
órai szentmiséken vettem részt.
25 évig élt és dolgozott itt
esperesünk, aki mellett szolgálhattam és az ő halála után Pacsa több, mint 10 évig nem
kapott saját papot. Dióskálból
Farkas László, majd Hahótról
Szabó Kornél, később Zalaapátiból Horváth Jenő látta el a
szolgálatot. Ők, mint idejáró
helyettes atyák, nem tudtak
mindig részt venni a hétköznapi eseményeken. Ezek rám
maradtak, s ebben a helyi
asszonyok felkérése is szerepet
játszott. Tevékenyen részt vettem a templom életében a diakonátusi évek előtt is, 12 évig a
sekrestyési szolgálatot is elláttam.
– Akkor gyermekkori álom
volt, hogy itt tarthasson szentmisét, mint felszentelt pap…
– Polgári szakmám szerint
bolti eladóként dolgoztam 10
évig, ami a szüleim kérése volt.
Mivel engem a papi hivatás
vonzott, így jelentkeztem a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolára. S idén, június
15-én valóra vált az álmom.
– Hogyan történt a papi
felszentelés?
– Veszprémben hatalmas
esemény volt, az egész egyházmegye képviseltette magát és
együtt ünnepeltek a felavatottakkal. Hamarosan értesítenek,
hogy hol kell káplánként elfoglalni a helyemet, ez Veszp-

Választottak Dióskálban
Két független jelölt közül Kun Marcellt választották
polgármesterré a Zala megyei Dióskálban a június 17-én tartott
időközi választáson - közölte a település jegyzője az MTI-vel.
Kovács Katalin elmondta: a 407 választásra jogosult polgár
közül 217-en járultak a szavazóurnához, valamennyi szavazat
érvényes volt.
Kun Marcellre – aki alpolgármesterként átmenetileg irányította a település önkormányzatát – 203-an voksoltak, Pálfiné
Altinger Gyöngyi pedig 14 szavazatot kapott.
Dióskálon azért kellett időközi polgármester-választást
tartani, mert a település korábbi polgármestere, Kluczer János
– aki szintén függetlenként töltötte be a tisztséget – márciusban
elhunyt.
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Falunap Pötrétén
Horgászverseny a területi jegyeseknek
Pötrétén a falunappal egybekötve idén első alkalommal
került megrendezésre a területi jegyesek horgászversenye,
amelyre szép számmal jelentkeztek. A helyiek bíznak abban,
hogy ebből is hagyományt tudnak teremteni. Összesen 33,80
kg halat fogtak, ebből közel két
tucat ponty volt. A horgászverseny helyezettjei: 1. Varga
Zsolt 6.30 kg, 2. Koczfán
Róbert 5.90 kg, 3. Tóth Lajos
5,8 kg. A legnagyobb halat
fogó szintén Varga Zsolt lett
(3,20 kg).
Gáspár Károly polgármester elmondta: a testület úgy
döntött, hogy aki a horgászversenyt megnyeri és a legnagyobb halat fogja, 2019. évre
tiszteletbeli horgászjegyet kap.
Mivel Varga Zsolt nyerte el
mindkét díjat, így a 2. helyen
végzett Koczfán Róbert is részesül 2019. évre a tiszteletbeli
horgászjegyben. A jövő évtől
szeretnék elindítani a vándorkupát a legnagyobb halat fogók
körében.
A főzőversenyen 5 csapat
indult, 3 fős zsűri értékelte az
elkészült ételeket. Az 1. helyet
a Margaréta Nőklub kefires
lángossal szerezte meg. A 2.
helyen a Gastroenteritis végzett, ők a „Falu töltött káposztáját hamuban sült pogácsával”
készítették el. A 3. helyezettek
a 4G Páncélosok lettek, Dal
makhanit készítettek Naan kenyérrel és Lassit ittak mellé.
Igazi indiai ízvilág tárult az
érdeklődők elé. Akiknek jutott
és megkóstolták a falu káposz-

táját, azok körében az elismerést a Gastroenteritis csapata is
kiérdemelte.
Gáspár Károly kiemelte,
hogy Pötréte jövőre 750 éves
lesz. Ezt az évfordulót méltón
szeretné a község megünnepelni. Az elvándoroltakat, elköltözötteket is szeretnék meghívni. Ennek a rendezvénynek
a szervezését már ebben az
évben megkezdik.

Öt csapat indult a főzőversenyen.

Gazdag volt a kulturális műsor.

Varga Zsolt

A műsorokat érdeklődve
nézte a közönség, sőt voltak,
akik táncra is perdültek a
Sramli Kings dallamaira. A
gyermeknek lehetőségük volt
lovaglásra, trambulinozásra és
ugrálóvárazásra. A településen
élő szorgos kezek babgulyást,
sült húst, vadpörköltet készítettek a falunapon megjelentek
számára.
Polák Anett

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!

www.zalatajkiado.hu

Élő bika rodeóval csábít a
XXX. Göcseji Aratónapok
Kaszák suhanása, paták dobogása – a XXX. Göcseji Aratónapok jubileumi programsorozatának idei különlegessége a
lélegzetelállító Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság. A
kézikaszás arató mesterek és cséplő asszonyok, legények
viadala mellett a vakmerő riderek és a bikák küzdelmének is
szemtanúi lehet az, aki ellátogat július 13. és 15. között
Novára.
Menetrend:
Július 14. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
elődöntő
Július 15. 19:00 Élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
döntő
Kedvezményes jegyek elővételben már 1800 Ft-ért
kaphatóak: https://goo.gl/wNdkSE
Egyedülálló Bika Rodeó, kézikaszás aratás és cséplőverseny,
falusi ízek, gulyásparti, tarlófutóverseny, népi hagyományok,
100 tagú cigányzenekar, Ismerős Arcok, aratóbál a Fáraó
együttessel és persze véget nem érő mulatságok Éder Gabee,
Bódi Csabi, Csimszi Rudolf & Mónika, Kacor Feri és Jolly &
Suzi főszereplésével – színes program kavalkáddal és nagy-nagy
szeretettel várják a kicsiket, nagyokat az ünnepi rendezvényre.
XXX. Göcseji Aratónapok, július 13-15. Nova!
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/1653996887968675/
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Ünnepi június az iskolában
2018. június 16-án, szombaton reggel a Gaudeamus
igitur dallamától zengett iskolánk. Hetedikeseink és pedagógusaink szorgos keze nyomán
ünnepi díszben pompázott intézményünk. Kellemes, napsütéses időben búcsúztunk el
nyolcadikosainktól. Tanulóink
zenés-verses műsor keretein
belül idézték fel az elmúlt
nyolc évet, annak örömeit és
bánatait. Ballagási ünnepségünket a tanévzáróval folytattuk,
melyet az ötödik osztályosok
dráma csoportja nyitott meg
egy nyárköszöntő verses összeállítással.
Zsigmond Istvánné intézményvezető helyettes asszony
értékelte a 2017-2018-as tanév
munkáját. Könyvjutalomban és
oklevélben részesültek a kiváló
és a jeles tanulmányi eredményt elérő, a tanulmányi- kul-

turális- és sportversenyeken
kiemelkedően díjazott, valamint a közösségi életben nagy
szerepet vállaló tanulóink. Az
„Év alsósa” díjat Kelemen Emma Sára 4. osztályos, az „Év
tanulójat” díjat Farkas Bálint 7.
osztályos tanuló vehette át.
Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozata alapján oklevéllel és
könyvutalvánnyal díjazta az
alábbi tanulókat: Tatár Zsófia
Hanga, Dancsák Dávid 3. osztály, Dobor Panka 4. osztály,
Zsobrák Zsófia 5. osztály,
Tollár Natasa Katalin, Belső
Csongor 7. osztály. Az ünnepséget követően az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat, majd kellemes nyarat
kívánva, elköszöntünk egymástól egy időre.
Diákjaink közel negyede
nem vett tőlünk búcsút, hiszen

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.

Június utolsó két hetében is számos program várta a diákokat.

hétfőtől újra iskolába jött két
héten keresztül. Június utolsó
két hetében nyári napközis tábort tartottunk. Pedagógusaink
résvételével számos program
valósult meg ebben az időszakban is. A táborozó gyermekek
sportoltak (foci, röpi, pingpong, csocsó, tollas, kerékpár,
hullahopp, tűzharc…), kézműveskedtek (rajzolás, vágás-ragasztás, ékszerkészítés, origami), filmet néztek és egyéb
logikai és társas játékot játszottak. Kellemes, üdítő gyermekzsivajtól volt hangos az épület.

Pacsa város jóvoltából ebben
az időszakban is kedvezménnyel étkeztek tanulóink.
Újabb táborba készülünk a
nyáron, ugyanis az Erzsébet
program keretein belül 40 tanulónk nyaral Zánkán augusztusban.
Köszönjük mindenkinek a
tanév során nyújtott együttműködő részvételét, gratulálunk a
bizonyítványhoz!
Pihentető,
aktív nyarat kívánunk mindenkinek!
Pálos Henrietta
Intézményvezető

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783
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Zalaigricei hírek
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
és a Zalaigrice Községért Közalapítvány közreműködésével
rendezték meg a gyermeknapot
Zalaigricén.
Palacsintát sütöttek és zsíros kenyérrel is kínálták a
gyermekeket. A Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár támogatása révén Tüsi bohóc

szórakoztatta a gyermekeket,
akik jégkrémet, csokit és üdítőt
is kaptak. Volt légvár, rodeó
bika, retró kisautó, lufihajtogatás és arcfestés. A pacsai önkéntes tűzoltók pedig körbevitték a faluban a gyermekeket.
*
A Start mezőgazdasági
munka programban elvetett
magok a gondos munka ered-

Már szedik a termést….

ményeként szépen fejlődnek. A
falu lakóinak zöldborsót, zöldbabot, újkrumplit, illetve paprikát osztottak.

*
A helyi fiatalok szervezésében kitáncolták a májusfát
Zalaigricén.

Tüsi bohóc szórakoztatta a gyermekeket.

www.zalatajkiado.hu

