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Bókaházi templom

Városnapi ünnepség Pacsán
adnak arra, hogy az itt élők
ünnepeljék összetartozásukat,
és arra, hogy átgondolhassuk,
hogy honnét jöttünk és hová
tartunk. Alkalom arra is, hogy
áttekintsük a múltat, hogy közösen építsük tovább a jövőt.

Vigh László országgyűlési
képviselő a fejlesztések sikerességéről beszélt és hogy a
fejlődés jó irányba halad.
Marczell Zoltán, Kisudvarnok polgármestere a kivetítőn
(Folytatás a 4. oldalon)

Falunap Bókaházán
Kovács Kornélné átveszi a gyémántdiplomát.

Kelemen Tamás polgármester köszöntő beszédével kezdődött Pacsa városnapjának
ünneplése szeptember 1-én a
művelődési házban. Az ünnepélyes keretek között történő

városköszöntőre immár negyedik alkalommal került sor.
A megjelent vendégek köszöntése után a polgármester
beszédében kiemelte, hogy az
ilyen jeles napok alkalmat

Hintón járó vendégek.

Bókaházán augusztus első
szombatján falunapi programokkal várták a község lakóit és a
vendégeket a sportpályán és a
rendezvényépületben. A programok már reggel 9 órakor elkezdődtek a sporteseményekkel, futball és kosárlabda mérkőzéseket rendeztek a résztvevőknek. A délutáni órákra is

számos színes programot szerveztek, hintóval lehetett közlekedni a rendezvények helyszínétől a kastélyig és vissza. A
Bókaházán évtizedek óta működő kézműves szakkör tagjai
kirakodóvásárt tartottak, amelynek bevételét a szakkör fenntartására fordítják. A gyermekek
(Folytatás a 4. oldalon)
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„Biztos jövőt épített a magyarság számára”
Pacsán is ünnepeltek

Szabó Zoltán (balról) és Szitás József celebrálta a misét.

Augusztus 20-án, hétfőn
Pacsán is megemlékeztek az
államalapításról és Szent István
királyról.
A Szitás József által, illetve
a nemrég pappá szentelt Szabó
Zoltán közreműködésével bemutatott szentmise, valamint az
új kenyér megáldása után az
első magyar király szobránál
Magyar Réka verssel, a Szivárvány Dalkör rövid műsorral
szerepelt, majd pedig Bokor
Ferencné alpolgármester mondott ünnepi beszédet:
„Augusztus 20-a az egyik
legrégibb magyar ünnepnap:
Szent István király napja. Szent
István király ünnepe a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja” –
hangsúlyozta.
István államalapító, közigazgatás-szervező tevékenységét méltatva az alpolgármester

tartozunk. Biztos alapokra, biztos jövőt épített a magyarság
számára. Ez a történelmi és
szellemi-kulturális alap, ahová
lélekben mindig vissza kell
térnünk. Legyünk büszkék erre
az örökségünkre, és járjunk
emelt fővel a „Szent István-i”
úton!
Történelmünk során keresztény, európai értékeinket egy
pillanatra sem adtuk fel, mi
voltunk a kereszténység védőbástyája. S hogy a jövőnk milyen lesz, az rajtunk is múlik. A
megvalósításhoz, a jövő építéséhez iránymutatást adnak nagy
királyunk intelmei és politikai
cselekedetei.
Együttélésünk legfontosabb
keretei a család és a nemzet;
összetartozásunk alapvető ér-

tékei a hűség, a hit és a szeretet. A közösség erejének és
minden ember megbecsülésének alapja pedig a munka, az
emberi szellem teljesítménye.
Az egyéni boldogulásunk csak
közösségünk boldogulásának
részeként teljesedhet ki. A család, a város, az ország csak így,
közösen boldogulhat. Az alpolgármester Sütő András szavaival zárta beszédét, utalva
arra, hogy ha ezt tesszük, a
jelenünk is boldogabb lesz:
„…a jövőt nekünk kell
munkálni…
S fontos, hogy minden
munkálkodásunk
… igaz legyen.”
A megemlékezést a hagyományokhoz hűen a koszorúzás
zárta.

Harangszentelés Pacsán

Bokor Ferencné mondott ünnepi beszédet.

Pacsa Város Önkormányzata nevében ezúton szeretnénk
minden érdeklődőt, támogatót meghívni a Deák Ferenc utcai
temetőben felállításra kerülő lélekharang felszentelésére.
A rendezvényen dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke végzi a harangszentelést.
A rendezvény időpontja: 2018. szeptember 21 (péntek), 16 óra
A harang megvásárlását, a tartószerkezet felállítását támogató adományok felajánlására továbbra is van lehetőség,
Gombos László szervezőnél, valamint a Pacsáért Alapítvány
számlájára utalással, számlaszám:18953790-1-20, megjegyzés:
temetői harang.
Köszönettel:
Kelemen Tamás
polgármester

Szüreti felvonulás Pacsán
A Pacsai Önkormányzat, támogatva a Városvédő és Szépítő Egyesület, a Nőszirom Kulturális Egyesület és a Napsugár
Óvoda összefogását szüreti felvonulást szervez 2018. október
6-án, szombaton.
A felvonulás a városi könyvtártól indul a délutáni órákban,
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Pacsa Város Önkormányzata
Fotók: ifj. Oláh György
A pacsai polgármester és a képviselők az ünnepségben.

kiemelte, hogy történelmünk
legnagyobbjai között tartjuk őt
számon. Ő az, aki a magyar
nép letelepítésével, az államalapítással hazát, otthont adott
nekünk a Kárpát-medencében,

melyet tűzzel és vassal megvédett, s megtartott számunkra.
Megmutatta az utat, amelyen
járva több, mint ezer évig meg
tudott maradni nemzetünk, s
ezért mindannyian köszönettel

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Falunap és elszármazottak találkozója Zalaszentmártonban
Falunapot rendeztek Zalaszentmártonban augusztus 18án, szombaton. Ezen a jeles
napon került sor egyúttal a
faluból elszármazottak találkozójára is. Ezt az eseményt három évente szervezi meg az önkormányzat, ezen a napon erre
második alkalommal került sor.
Az egyik elszármazott
Csalló Istvánné, aki 1970-ben
került el a faluból Pacsára.
Mint lapunknak nyilatkozta, ez
a találkozó nagyszerű alkalmat
ad arra, hogy találkozzon a
rokonság és jó érzéssel tölti el
az is, hogy az akár 30 éve nem
látott emberekkel újra kapcsolatba kerülhet. Találkozhatott a
rég nem látott osztálytársakkal,
barátokkal és volt szomszédokkal. Az összejövetelre ő maga
is készült egy tálca süteménnyel.
Az önkormányzat 2019-es
naptárral lepte meg az elszármazottakat, amelyen Zalaszentmártonról készített képek láthatóak. A falunapi programokon körülbelül hatvan elszármazott vett részt és természetesen a faluban élők is szép
számmal megjelentek.
A falunap szentmisével kezdődött, miután Farkas László

plébános a pályázati támogatásból újjáépített I. és II. világháborús emlékművet és a szőlőhegyen a régi helyett újonnan
emelt kereszteket megáldotta.
A I. világháborús emlékműre
13, a II. világháborúsra 4 név
került fel.
Az önkormányzat 12 főnek
adott át ajándékot és elismerő
oklevelet a falu fejlesztésében
végzett munkájuk elismeréseként.
Zenés műsorral kezdődtek a
programok, a rendezvénysátorban a Brumi Bandi Band előadását láthatta a közönség. A
finom ebédet a zalaapáti konyháról hozatták; borjúpörköltet
tarhonyával, savanyúsággal fogyaszthattak a megjelentek. Az
önkormányzat desszertről is
gondoskodott, süteménnyel és
a nagy melegre való tekintettel
hűs, szeletelt dinnyével kínálták a jelenlévőket.
A közös ebédet követően
Dancs Szilveszter Zoltán, Zalaszentmárton polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd
folytatódtak az előadások. Németh Vera musical produkciója
után a Zalai Kutyasuli zenés,
szórakoztató műsort adott elő
betanított ebekkel. Csordás

Tisztelt Lakosság!
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm.
határozat értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
(pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
Az igénylés feltétele:
· Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.
· Egy lakcímre vonatkozóan egy igény nyújtható be.
· Nem nyújthat be igényt az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (12.000 Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.
Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy
büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.
Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen igényelhető
a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatalban (Pacsa, Kisfaludy u. 2.)
Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a
Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet
sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.
A kitöltött igénybejelentő lap 2018. október 15. napjáig
adható le a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatalban.
Pacsa, 2018. augusztus 17.
Dr. Benedek Karolina
jegyző

Csordás Pisti együttese a színpadon.

Csalló Istvánné családja körében.

Pisti együttese hagyományőrző
dalokkal lépett színpadra. Őket
követte a dióskáli tánccsoport
fellépése. Az egyes műsorszámok között Tátrai Lajos szórakoztatta a közönséget gitáron
kísért dalokkal.
Délután a Zala Megyei Családi-, Esélyteremtő és Önkéntes
Ház csapata „Családi kvíz”
játékokkal várta az érdeklődőket. A családok tanácsadásban
részesülhettek, a gyerekek ügyességi és érzékenyítő feladatokat
próbálhattak ki, amelyeket a
hallás, tapintás és súlyérzékelés

alapján kellett megoldaniuk. A
gyerekeket ezen kívül óriáscsúszda, ugrálóvár, körhinta és
népi játékok várták a rendezvénysátor mellett.
A családok, baráti társaságok lovaskocsizással is tölthették a délutánt. A vendégek közül, az arra vállalkozókat, két
lovas hintó vitte fel a szőlőhegyre.
Végül este 8 órától kezdődött meg a falunapi bál,
amelyen a keszthelyi Illés Band
szórakoztatta a résztvevőket.
Trojkó Tímea

Idősek Napja Pacsán
Pacsa Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
a településünkön élő, 1959 január 1 előtt született polgárokat,
idősek napi rendezvényünkre.
Helyszín: Művelődési Ház (Pacsa, Szent István tér)
Időpont: 2018. szeptember 28. 17 óra 30 perc
Program:
- Köszöntők
- Kulturális műsor
- Vacsora
Kelemen Tamás
polgármester
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Városnapi ünnepség Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
fotók segítségével mutatta be a
Csallóközben elhelyezkedő, 90
százalékban magyar ajkú községet a jelenlévőknek. Majd sor
került a Pacsa és a szlovákiai
Kisudvarnok települések közötti együttműködés ünnepélyes megerősítésére és a testvértelepülés fenntartása jeléül
oklevél aláírására és a települési zászló cseréjére. Ezt
követően Molnár Panna muravidéki és zalai népdalokat
énekelt.
Ezután a polgármesteri elismerő oklevelek és gyémántdiploma átadása következett.
Az okleveleket Vigh László, dr.
Benedek Karolina jegyző, Ke-

Pacsa és Kisudvarnok közötti
együttműködés ünnepélyes
megerősítése.

A Retro Band Pacsa a színpadon.

lemen Tamás polgármester adta
át. Oklevelet kapott Kissné
Oláh Anikó gazdasági irodavezető, Horváth Janez borász
szaktanácsadó. A jubileumi
diploma átadásában Pálos Henrietta, a Pacsai Általános Iskola
intézményvezetője is részt vett.
Gyémántdiplomát nyújtottak át
Kovács Kornélné pedagógus
részére. Az ünnepi műsor végén a pacsai öreg hárs képével
díszített óriástortát kínálták a
megjelent vendégeknek.
Délután a város napjának
ünneplése a Piac téren és a
könyvtárudvarban
kulturális
műsorokkal, jótékonysági főzéssel folytatódott. Vaddisznópörköltet, halászlevet, baboskáposztát, birkapörköltet és
pulykapörköltet
készítettek,
amelynek bevételét a temetőben készülő lélekharangra fordítják. A körülbelül 600 adag
étel főzéséhez vállalkozói felajánlások érkeztek a pacsai
baromfifeldolgozó üzemtől, a
nemesszentandrási Nadrai Hús
Kft.-től, a horgászegyesülettől, Papp Lajos, Papp Péter,
Póczak Béla vállalkozóktól és
Gombos László önkormányza-

ti képviselőtől, vállalkozótól.
Az elkészített ételekkel a Kisudvarnok testvértelepülésről
idelátogatókat is megvendégelték.
A rendezvénysátorban számos kulturális programra került
sor. A gyermekeknek mobil
játszóházat, csillámtetoválást és
arcfestést szerveztek. A fellépők között köszönthették a Retro Band Pacsa, a Nagykapornaki Társastánccsoport tagjait,
a Kisudvarnoki Pünkösdirózsa
Népdalkört, a KISZÖV Senior
Néptáncegyüttest, a pacsai Szivárvány Népdalkört, Hertelendy Attilát és Debrei Zsuzsannát, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészeit, a
Pacsai Nőszirom Kulturális
Egyesületet. A délutáni programokat megszakítva emléklapot adtak át a főzésben résztvevőknek.
Este 8 órára sztárvendégként érkezett a Kozmix együttes, azután tűzijáték következett. Majd az ünneplés a bálban
folytatódott, amelyen a Crazy
zenekar szolgáltatta a tánchoz a
zenét.
Trojkó Tímea

Falunap Bókaházán
(Folytatás az 1. oldalról)
is jól szórakoztak az ugrálóvárban, arcfestés, csillámtetoválás várta őket, kipróbálhatták
a ládavasutat és a gólyalábat is.
A rendezvényépületben a
szórakoztató műsor Bodnár Attila és Papp Rita előadásával
kezdődött meg, azután Zoltán
Erika koncertje következett.
Ezt követően elkezdődtek a
kulturális programok a környékbeli előadók fellépésével.
Elsőként a türjei paródiacsoport előadását láthatták a nézők, azután színpadra lépett a
Zalaszentgróti Népdalkör, a
Zalaapáti Népdalkör, majd a
Bókaházi Bokréta Népdalkör.
Miközben zajlottak a délutáni szórakoztató programok,
az orvosi rendelőben ingyenes
szűrési vizsgálatokat végeztek
a Vöröskereszt zalaapáti szervezetének munkatársai. Hallásvizsgálatot végeztek, testzsírt,

testsúlyt, testtömeg-indexet, vérnyomást mértek és szénmonoxid szintet vizsgáltak.
A kulturális programok befejeztével Lóth Eszter polgármester asszony üdvözölte a falunapon megjelenteket, és köszönetet mondott azoknak, akik
segítséget nyújtottak a falunapi
rendezvények megvalósításához, említést tett a TÁMOP
pályázaton elnyert támogatásról, amely lehetővé tette, hogy
neves előadókat is meghívhattak a falunapra. Ezután átadta a
díjakat a meghirdetett versenyeken elért eredményekért.
Először a legszebb virágos portákat értékelték. Évek óta arra
törekednek Bókaházán, hogy
szépítsék a települést, nem csak
a köz-, hanem a magánterületeket is. Az idei versenyen
a kertek elbírálásánál a hagyományőrzést, a népies udvart
vették figyelembe, három díjat

A legszebb portákért járó díjakat Lóth Eszter polgármester adta át.

osztott ki a polgármester aszszony egy kerámia emléktábla
és egy szál virág jelképében.
Ezután a sportversenyeken elért
eredményeket díjazták oklevéllel és csokoládéval, hiszen elsősorban gyermek résztvevők
voltak a helyezettek. Jutalomban részesült a legfiatalabb, a
legidősebb, a legtapasztaltabb
játékos, a jövő reménysége, a
legtöbb gólt lövő és a legtöbb

pontot dobó versenyző. Végül
Lóth Eszter is átvehette a legsportosabb polgármester aszszonynak járó díjat.
A díjkiosztó után elérkezett
a megvendégelés ideje, babgulyással kínálták a jelenlévőket. A vacsorához és később a
báli rendezvényhez Gergely
István zalaegerszegi zenész teremtett jó hangulatot.
T.T.
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Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai gyermekek részére a zalaszabari „Holnapocska” táborban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a táborban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik legnépszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta” táborban töltötték
idejüket.
A 8-14 éves diákok Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkeztek Popovics Pál társszervezői munkájának köszönhetően, aki a
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.
A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán Szabadics Zoltán táboralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnökének, dr. Pál Attilának.
Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyermekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel megismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, például a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősorban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyarországon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaországgal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki magyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok számára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvérmegyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.
– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok táboroztatására?
– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.
– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játszanak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Járdafelújítás Pacsán
Pacsa Város Önkormányzata a Csány László utcában
járdafelújítási
munkálatokba
kezdett. A beavatkozást az tette szükségessé, hogy az érintett
járdaszakasz burkolata töredezetté, kátyússá vált és a vízelvezető árok felé megsüllyedt.

A mostani felújítás során
szegélykövek kerülnek lebetonozásra és 4 cm-es vastagságban új aszfaltborítás kerül
kiépítésre.
A munkálatok várható befejezésének időpontja szeptember közepe.

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

www.zalatajkiado.hu

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angyalosi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben – nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.
Trojkó Tímea
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Szüreti mulatságot tartottak Zalaigricén
Augusztus 25-én kora délután kezdődött a szüreti felvonulás Zalaigricén. A jelmezbe öltözött falubeliek lovaskocsin és traktor pótkocsiján
ülve járták be a falu utcáit. A
további rendezvények a polgármesteri hivatal udvarán és az
ugyanott felállított rendezvénysátorban zajlottak.
A negyedik alkalommal
megrendezett szüreti mulatság
és az elszármazottak találkozójának megnyitóján Horváth
Gyöngyi polgármester asszony
nagy szeretettel köszöntötte a
megjelent vendégeket. Majd
beszélt a közösségi élet felvirágoztatásának sikerességéről,
hiszen az utóbbi időben szép
számú rendezvények teszik lehetővé a kikapcsolódást, ugyanakkor az elszármazottak talál-

kozója is jó lehetőséget teremt
közös múltjuk felidézésére.
Megköszönte a rendezvény
megvalósításához nyújtott segítséget és munkát a Zalaigrice
Község Önkormányzatának képviselőinek, a Zalaigrice Közalapítvány tagjainak, Zalaigrice
összes lakójának; valamint
Szentpéterúr Község Önkormányzatának, Szentpéterúr Község Jövőjéért Közalapítványnak, Pacsa Város Önkormányzatának, Zalaapáti Község Önkormányzatának a segítségnyújtást.
A megnyitó után következett az első fellépő, „A jó Laci
betyár” énekelt a színpadon. Őt
követte „Tajti Boy”, majd a
Zalaegerszegi Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport előadását
láthatták a nézők. Meglepetés

„A jó Laci betyár” fellépése.

Szent István élő példát adott

Horváth Gyöngyi polgármester asszony köszönti a vendégeket.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

Magyarország létezésében?” –
tette fel a kérdést a megyei
közgyűlés alelnöke és rögtön
megadta a választ is: „Mindenki Szent Istvánra és kortársaira
gondol, akik máig élő példát
adtak a magyaroknak. István a
pogányságból a keresztény
Európába vezette az országot
és ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemelkedő jelentőséggel bírt.”
A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Trianon Társaság elnökségi tagjának az előadását, aki új megközelítésben szólt a mohácsi, a
szigetvári és az egri csatákról
és a mindenki által jól ismert
hősök személyes sorsáról.
Az Országos Trianon Társaság az emlékparkban aláírásgyűjtést kezdeményezett a békediktátum ellen.
z.t.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
ik
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Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Trianon Parkban augusztus 20-án
avatták fel Boa Endre népi iparművész Szent István szobrát.
A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György köszöntötte a megjelenteket, majd
id. Mikó-Baráth György, Pácsonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás Attila plébános leleplezte
a szobrot. A salomvári plébános kiemelte Szent István
történelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.
Pácsonyi Imre ünnepi beszédében kiemelte: „Imre herceg halála után István nem lehetett biztos abban, hogy amit
megvalósított, az fennmarad.
Ebben a kilátástalan helyzetben
ajánlotta Szűz Mária oltalmába
a koronát és az országot. Kiben
reménykedünk, amikor hiszünk

fellépőként Tunkel Viktória és
Tunkel Éva táncprodukciót
adott elő. A kulturális programot gazdagította Soltész Rezső előadása, majd a nagykapornaki társastánc csoport, a
szentpéterúri Fürge ujjak népdalkör, Koronczi Noémi fellépése. Végül bűvészmutatvá-

nyokkal szórakoztatták a közönséget.
A vendégek szépen megterített asztalnál élvezhették a kulturális fellépéseket; szőlőt, amit
az egyik elszármazott hozott a
rendezvényre, pogácsát és üdítőt raktak ki az asztalokra.
A polgármesteri hivatal udvarán kiállítást rendeztek a
helyi és a szomszéd település
lakóinak munkáiból és gyűjteményeiből. Vadásztrófeákat, intarziákat és kézimunkákat állítottak ki. Mindemellett a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda munkatársai testzsír, koleszterin és vérnyomás
méréseket végeztek.
A kulturális műsor után
következett a vacsora, amelyen
disznópörköltet, birkapörköltet
nokedlivel fogyasztottak a vendégek a Török Bt. felajánlásából és hamburgert Smeller Udo
és felesége, Júlia felajánlásából. Azonkívül süteményt is
feltálaltak a vacsora mellé, amit
helyi lakosok készítettek a
rendezvényre.
A mozgalmas és élményekkel teli napot este 9-kor tűzijátékkal zárták.
Trojkó Tímea

• 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

2018. augusztus
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Egyre népszerűbb a felsőrajki iskola
ket kaptak, ők Meixner-módszerrel tanulnak. A 3-8. osztályosok tartós használatra kapják a könyveket. A bejáró tanulók részére az önkormányzatok és az alapítvány biztosítja
a bérleteket, de az idei tanévben is az alapítvány biztosít
minden tanulónak mindennap
valamilyen tejterméket és gyümölcsöt.
Teljesen megújul a számítógép terem. 15 db új számítógéppel és tartozékaival bővü-

lünk. Az iskola minden évben
augusztus utolsó napjaiban Suliváró címmel tartalmas programokkal, és egy kis tanulással
várta a gyerekeket. Célunk, hogy
minél stresszmentesebben, vidámabban kezdjük az évet.
Szeptember közepén a 7. osztályos tanulók és az osztályfőnökük teljesen ingyen Horvátországba utaznak egy hétre. A hónap végén pedig újból az Ungihegyre megyünk, diószüretre.
Suli Harmónia Alapítvány

Közös ebéd…

A Suli Harmónia Alapítvány
felsőrajki tagintézményében az
idei tanévben 78 kisdiák kezdte
meg a tanévet. Az iskolában folyó
sikeres munkának köszönhetően
Keszthelyről, Nagykanizsáról, Gelséről és Pacsáról is egyre több tanuló érkezik. Nyugdíjazás miatt
új tagintézmény vezetője lett a sulinak Berkenyés Lászlóné személyében, aki egyben a 2. osztályosok osztályfőnöke.

A szülők megnyugtatására
és örömünkre az idei évtől gyógypedagógiai asszisztenst, aki egyben egészségügyi szakember is,
tudunk alkalmazni. Készenlétben várjuk a diákokat. Túl vagyunk a nyári nagytakarításon,
a pedagógusok kifestették, szépítették az osztályokat. A tankönyveket már augusztus 13-án
megkapták a gyerekek. Az 1-2.
osztályosok vadonatúj könyve-

Terménybetakarítás…

Az akció a megjelenéstől szeptember 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Egy kis foci is belefért.

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!
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Falunap Nemesrádón
Idén augusztus 25-én került
megrendezésre Nemesrádón a
falunap. A készülődés már hétfőn megkezdődött. A rendezvénynek helyszínt adó kistérségi
sátrat és színpadot hétfőn hozta
el Zalaszentmártonból Gazdag
László és Pálfi Tibor. Ők a sátor keddi felállításánál is segédkeztek a közmunkában dolgozóknak, hiszen ennél a munkánál elkel a férfierő.
Az elkövetkezendő napok is
az előkészületek jegyében teltek. Míg a közmunkások rendezték a sátrat, előkészítettek a
főzéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket, addig Tauker József falugondnok a bevásárlásokat intézte.
A gyerekek hetekig készültek lelkesen fellépésükre

Tollár-Kránicz Renáta vezetésével.
A nap sportprogramokkal
kezdődött, kosárlabda-dobó versenyben és asztaliteniszben
mérhették össze tudásukat a
játékos kedvűek. Az animátor
Flórián Bence volt.
A 15 órakor kezdődő kulturális programban felléptek: Sok
kis Jómadár Rádóról; Tarsoly
Egyesület Pethőhenyéről bábelőadással; Nőszirom Egyesület Pacsáról; Rádói Lányok;
TajtiBoy; és a Magyarucca
együttes adott koncertet.
Természetesen voltak légvárak és arcfestő is.
A falunapra készült el a
templom jobb oldali támfala,
melybe El Greco „Apostolok”
sorozatának másolatai lettek

Kirándultak a szentpéterúriak
2018. július 28-án kiránduláson vettek részt a szentpéterúriak a polgárőrség, valamint a
községi könyvtár szervezésében Siklóson, Abaligeten és
Pécsen.
Ebben az évben a polgárőr
egyesület sikerrel pályázott a
NEA szakmai program keretében rendezvényekre. Úgy gondolták, hogy a hagyományos
polgárőr nap helyett szívesen
vesznek részt családtagjaikkal
egy kiránduláson. Az út ingyenes volt, ennek köszönhetően a
tervezett programok szabadon
választhatóak voltak. A hiányzó
forrást a buszköltségre a könyvtár normatívájából fedezték.
Két 50 személyes busszal
indultak szombaton reggel a
falu központjából. Az első ál-

lomás Abaligeten volt. Idegenvezető kalauzolta őket a barlang megtekintésére. A többség
még nem járt itt, mindenkinek
nagy élmény volt.
Innen a siklósi várba látogattak. Rengeteg kiállítást nézhettek meg itt, csodás volt a
kilátás a várfalakról.
Délután Pécsen szabadprogrammal folytatódott a program.
Itt a sétálóutcán, a központban
mindenki szabadon nézelődhetett. Voltak, akik a székesegyházat, a dzsámit, a Zsolnay
múzeumot nézte meg, voltak,
akik étterembe látogattak, fagylaltoztak, sétáltak.
Délután 5 órakor indultak
haza, mindenki rengeteg élménynyel gazdagodva.
Z.Sz.M.

Rengeteg élménnyel gazdagodtak.

elhelyezve. A Gönczi Ferenc
Közösségi házban pedig „Egy
kirándulás képei” címmel a júniusi veszprémi, sümegi kirándulás legjobb fotóit tekinthették
meg az érdeklődők.
Falunap alkalmából kerül
sor oklevelek és pénzjutalom
átadására azoknak a középiskolás diákoknak, akiknek a tanulmányi átlaga meghaladja a négyes szintet. Idén Tóth Anna,
Pálfi Eszter, valamint Zóka
Vivien részesülhetett elismerésben.
Arról, hogy senki se térjen
haza üres hassal négy csapat is
gondoskodott: Pánczél Lajosné,

Kati néni vezetésével tökprószát sütöttek, Takács Anikó
segítőivel két üstben főzte a
babgulyást, a vaddisznó pörkölt
elkészítésénél Tauker József
volt az irányító. A csülökpörköltet Németh Zoltán (ő már
előző nap a húsok előkészítésében is aktívan részt vett) és
családja készítette, és hogy
még tartalmasabb legyen a pörkölt, 5 kg velőt is felajánlottak
a főzéshez.
A hangosításról és az esti jó
hangulatról „Zsolt és Szilárd”
gondoskodott. A falunapot éjjeli egy óra környékén csendes
eső zárta.
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Retró búcsú Egeraracsán
2018. augusztus 19.-én retró búcsút tartottak Egeraracsán. Húsz év után először volt
búcsú a faluban, ahol ringlissel, ugrálóvárral és igazi hagyományos árusító sátrakkal
várták az érdeklődőket.
Vendégfellépő volt Jolly
Suzy, a Rió zenekar, a Kocsmazaj, Dj. Dominik, az estét
pedig fergeteges Légió-bállal
zárták.
A közmunkások most sem
tétlenkednek a faluban. Közel
210 kg babot, 8 000 kg burgonyát, 600 kg vöröshagymát
takarítottak be, valamint leszüretelték az önkormányzat
szőlőjét. Ezzel még nem ért
véget a munkák sora, hiszen
folyamatosan főzik a savanyítós lányok a paradicsomlevet,
többek közt a különlegességnek számító sárgaparadicsom
levét is.
A zártkerti revitalizációs
program keretén belül két zártkerti ingatlant vásároltak, valamint lehetőségük van külterületi út felújítására is.
Szeptember 29-én tartják az
őszi fesztivállal egybekötött
szüreti felvonulásukat Sihell
Fery&Henna és Győzike lesz a
vendégük.

Fõzni jó!
Először, utoljára, soha többé…
A ringlis sem hiányzott.

Több zenekar is színpadra lépett.

Ha elolvasta,
adja tovább!

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

mxm lakberendezés rovata

A szüret is lezajlott.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

Zsolt fáradt mosollyal invitál befelé a családi ház teraszára. Leülünk.
Körbenézek – szép lett!
– Igen, sokan mondják.
A feleségem barátnői a
konyhától a szigettel, amit
csináltatok, még mindig el
vannak ájulva. A fürdő is jó
lett azokkal a megoldásokkal, amit terveztetek. A gyerekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem –, elsőre égnek
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a legjobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő idejében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellenségének, a másodikat a barátjának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.
– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.
– Nem, de ha megkérdeznének, én azt mondanám,
ha valaki építkezésre adná a
fejét 2018-ban, akkor úgy
csinálja, mintha először,
utoljára és soha többé tenné.
Így meg lesz az esélye arra,
hogy olyan legyen, amilyennek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Titeket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezésbe, mert akkor még a kivitelezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Tájékoztató óvodáztatási, beiskolázási támogatásról
Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
települési támogatásról szóló
4/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete alapján
2018. augusztus 8-tól óvodaés iskolakezdési támogatás
igénylésére van lehetőség a
Pacsai Közös Önkormányzati
Hivatalban. A támogatás nyújtásával az Önkormányzat a
Pacsai Általános Iskolába és a
Pacsai Napsugár Óvodába járó pacsai lakosú gyermekek
támogatását célozta meg, továbbá a középiskolába, szakiskolába járó fiatalokét.
Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásról szóló
4/2015. (II. 16.) számú önkormányzati rendelete értelmében
jogosultak rá azon kérelmezők, akiknek saját, nevelt,
örökbefogadott gyermeke:
– a Pacsai Napsugár Óvodában, vagy speciális igényűként más óvodában

– a Pacsai Általános Iskolában, vagy speciális igényűként
más általános iskolában,
– 14. életévét betöltött középiskolában, szakiskolában
nevelésben részesül, illetve
tanulmányokat folytat nappali
tagozaton, és a gyermek a kérelem benyújtását megelőzően
legalább 18 hónapig bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Pacsa
városában és életvitelszerűen
itt él.
A támogatás összege 2018.
évben óvodásoknak 5.000 Ft,
iskolásoknak 10.000 Ft.
Az igényléshez szükséges
formanyomtatvány elérhető a Pacsai Napsugár Óvodában, a Pacsai Általános Iskolában, valamint a Pacsai
Közös Önkormányzati Hivatalban.
A kitöltött kérelmet és
mellékleteit kérem a Pacsai
Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben

leadni Baranyai Brigitta szociális ügyintézőnél!
A kérelem benyújtásának
határideje
2018. október 31. napja.

A határidő elmulasztása
jogvesztő.
Pacsa, 2018. augusztus 15.
Dr. Benedek Karolina
jegyző

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

2018. augusztus
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Falugyűlésen keresik az optimális megoldást Pötrétén
A szokásoknak megfelelően
idén is támogatja az önkormányzat az iskolakezdést Pötrétén. A képviselő-testület döntése alapján az óvodásoknál 15
ezer, az általános és középiskolásoknál 25 ezer forinttal járulnak hozzá a beiskolázás
költségeihez.
A felsőoktatási intézménybe
járó pötrétei fiatalok továbbra
is igénybe vehetik a Bursa
Hungarica ösztöndíjat, amire a
szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatók pályázhatnak.
Gáspár Károly polgármester lapunknak elmondta, hogy

szeptember második felében
falugyűlést tartanak Pötrétén.
Ezen konzultációt folytatnak a
lakosággal a fűtéskompenzációról, keresik majd a lehető
legoptimálisabb megoldást.
Lapzárta után jutalomkirándulásra utaztak azok, akik munkájukkal hozzájárultak a pötrétei falunap sikeres lebonyolításához. A résztvevők Keszthely
nevezetességeivel ismerkedtek.
Színházi látogatásokat is
szerveznek a faluban. Az önkormányzat bérleteket vásárol a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház előadásaira.

Pötrétén falugyűlést tartanak majd a fűtéskompenzációról.

Zala megyében 5,2 százalék
az álláskeresők aránya
Zala megyében 5,2 százalék volt július végén a nyilvántartott álláskeresők aránya:
a mutató értéke az egy évvel
korábbinál 0,1 százalékponttal
alacsonyabb, míg a júniusinál
0,4 százalékponttal magasabb
– tájékoztatta a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya az MTI-t.
Július végén a megyében
6815 álláskeresőt regisztráltak
a kirendeltségeken, 400-zal
többet, mint egy hónappal
korábban – közölték.
Jelezték: a nyilvántartottak
számának emelkedésében szerepet játszott, hogy az országos
közfoglalkoztatás, valamint a
hosszabb idejű közfoglalkoztatás első üteme június végén
lejárt. Az új szerződések megkötése, a szerződések létszámfeltöltése, az álláskeresők közvetítése (főként a szakképzettséggel rendelkezők esetében)
hosszabb időt vett igénybe.

A nyári hónapokban – a
tanulmányaik befejezése után
– az oktatási intézményekben
végzett diákok is nagyobb
számban jelentkeztek álláskeresőként a kirendeltségeken. Július végén 500 pályakezdő szerepelt a nyilvántartásban, 100-zal kevesebb,
mint egy évvel korábban.
A foglalkoztatási főosztály
adatai szerint az év első 7
hónapjában 350 pályakezdő
került újonnan a regisztrációba.
Közleményükben tájékoztattak arról is, hogy a munkaadók 500 új, nem támogatott álláshelyet jelentettek be
júliusban.
A nyilvántartásból 1,3 ezer
álláskereső került ki júliusban: a kilépők közül 700-an
váltak foglalkoztatottá, csaknem 350-en támogatás nélkül
jutottak munkához. (Forrás:
MTI)

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap

www.zalatajkiado.hu
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Parasztolimpia Misefán
va az 1. és 2. helyezett mögött
a 3. helyet szerezte meg Pacsa.
Közben a Városvédő- és
Szépítő Egyesület tagjai finom
bográcsgulyást készítettek, melyet az eredményhirdetés előtt
jóízűen fogyasztottak el.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
Eredményhirdetés Mesefán, pirosban a harmadik helyezett pacsaiak.

2018. augusztus 4-én több
környékbeli település mellett
Pacsa város is képviseltette
magát a 19. Misefai Parasztolimpián. Már harmadik alkalommal vettek részt az országos szinten is népszerű programon. Idén a Haladás Sportegyesület Kézilabda Szakosz-

tálya és törzsszurkolói alkották
a sportos csapatot, így bíztak a
korábbiakhoz képest jobb eredmény elérésében.
A vidám, szórakoztató versenyszámok során végig nagyon szoros küzdelem volt a
dobogón végzett csapatok között, s végül hajszálra lemarad-

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

Délután a pacsai sátornál népszerűsítették „Az
év fája” versenyben a 12es döntőbe jutott pacsai öreg
hársfát, s lehetőség nyílt a
helyszínen történő szavazásra is.

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

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ü kötelező gépjármű felelősség a
legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco üutasbiztosítás üélet,- baleset,
- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások

HITELEK
12 bank + 3 lakás takarékpénztár kínálata egy helyen

üSzemélyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
üAutó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!
üLakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
üSzabad felhasználású jelzáloghitelek
üAdósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
üJelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
üAKCIÓ! Szeptemberben az első havi hitel törlesztő részletet cégünk
fizeti Ön helyett!
üTeljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
üHitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely
kereskedőnél!
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

