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Idősek napja Pacsán
A Pacsai Napsugár Óvoda
óvodásainak üdvözlő versével
vette kezdetét az ünnepi hangvételű műsor szeptember 28án, késő délután a művelődési
házban. A megjelent vendégek
köszöntését követően szintén
az óvodásoké volt a főszerep,
színvonalas felvezetést láthattak a résztvevők.
A gyermekek műsorszáma
után Manninger Jenő, Zala megyei fejlesztési miniszteri biztos, országgyűlési képviselő
tartott beszédet. Kitért arra,
hogy mennyire fontos jelentősége van a törődésnek, főként
az idősebb generációra nézve.
Nemcsak kifejezetten az október elsejei hivatalos Idősek
napjára kell gondolni ebben az
esetben, mert az önkormányzatok sem a múltban, a jelenben és a jövőben sem feled-

keznek meg róluk, akiknek sokat köszönhetünk mindannyian.
A családközpontú politikával
igyekeznek a megváltozott
igényekhez, átalakult családmodellekhez
alkalmazkodni.
Hangsúlyozta, hogy mindig az
előző korosztály az, mely megalapozza a következőt. Ezért is
oly fontos a szerepvállalásuk.
Példaként elmondta, hogy az
édesanyját a nővére ápolta, s
amikor megkérdezte tőle, hogy
miben tud segíteni azt a választ
kapta, hogy bármennyire sok
elfoglaltsága van, legalább 1
órát beszélgessen vele, ugyanis
a törődés a legfontosabb.
A szót Kelemen Tamás polgármester vette át. Köszönetet
mondott a szervezőknek, a felajánlást tevőknek, a támogatóknak, az önkormányzati dolgozóknak, pedagógusoknak és vé-

Nemzeti színekben a Nőszirom Egyesület tagjai.

gül, de nem utolsó sorban a
résztvevőknek. Szót ejtett az
aktualitásokról: óvoda- és iskolakezdési támogatásról, mellyel
kapcsolatban igényüket legkésőbb október 31-ig kell jelezniük. Aki vezetékes földgázszolgáltatásban nem részesül,
annak szintén a hivatalhoz
kell fordulnia a rezsicsökkentés miatt október 15-ig. A
65 év felettiek részére a tavalyihoz hasonlóan idén is biz-

tosítanak időskori téli támogatást. Említésre került a parkoló felújítása, a járda építése a
Csány László utcában, mely
jelenleg is zajlik, valamint az
aznap átadásra került pacsatüttősi tsz-pincétől kezdődő
külterületi mezőgazdasági út.
Október 6-án kerül megrendezésre a szüreti felvonulás,
október 23-án délelőtt a szoborparkban lesz megemlékezés
(Folytatás a 2. oldalon)

Déli harangszó Zalaszentmártonból
November 11-én (vasárnap), Márton napján Zalaszentmártonból szól majd a déli harangszó a Kossuth Rádióban. A
nándorfehérvári diadalt köszöntő nagy harang felirata: „Szent
Márton püspök könyörögj érettünk. Isten dicsőségére állítattott
1926-ban Zalaszentmártonban. Öntötték Seltenhofer Frigyes
fiai harangöntő gyárában Sopronban.”
A templom tornyában lakó kis harang felirata pedig a következő: „Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért halálunk órájáig. Isten dicsőségére öntette özvegy Fisli
Józsefné és Zalaszentmárton község római katolikus hívei
1938. Öntötték Seltenhofer Frigyes fiai harangöntő gyárában
Sopronban.”

www.zalatajkiado.hu
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Lélekharang a pacsai temetőben
Sokak kívánsága teljesült
2018 szeptember 21-én Pacsán, amikor a kisváros temetőjében sor került a lélekharang
felszentelésére.
Kelemen Tamás polgármester elmondta, hogy 2014 decemberében keresték meg azzal
a kéréssel, hogy állítsanak fel a
pacsai temetőben egy lélekharangot, amely elkíséri az elhunytakat utolsó útjukra.
Gombos László képviselő
megemlítette, hogy a lélekharangot Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester készítette, a további munkálatot
helyi vállalkozók végezték.
Dr. Márfi Gyula, a veszprémi főegyházmegye érseke jelenlétében Gombos László, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei

Közgyűlés alelnöke és Kelemen Tamás ünnepélyes keretek
között átvágta a szalagot, majd
dr. Márfi Gyula ünnepi beszéde
után megszentelte a harangot.
Pácsonyi Imre beszédében
kiemelte, hogy a harang fizikai
és szimbolikus jelentése mellett
a közösségi összefogást is megtestesíti. A harang elkészítésének költségvetése körülbelül
2 millió forint volt, melyből 1
millió forint önkormányzati támogatás, a fennmaradó további
egy millió forint pedig a társadalmi hozzájárulás által gyűlt
össze.
Az ünnepséget Pacsa Város
Önkormányzata és a helyi római katolikus plébánia szervezte.
Árva Viktória

A szalag átvágása… Balról Gombos László, Pácsonyi Imre és
Kelemen Tamás.

Idősek napja Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
és az adventi hétvégék is tartalmas kikapcsolódást biztosítanak.
Ezután a jelenlévő pacsai
lakosok között a legidősebb
hölgyet, a 82 éves Czoma Kálmánnét (Joli néni) és a legidősebb urat, a 94 éves Keresztes Ferencet (Feri bácsi)
köszöntötte Kelemen Tamás és
Manninger Jenő.
Szitás József plébános felhívta a figyelmet arra, hogy
nem szabad mindent természetesnek venni, fontos lenne kimutatni a hálánkat a sok jóért
cserébe. Ezen gondolatmenet
végigfuttatása közben lepte

meg Kelemen Tamás polgármestert, illetve dr. Benedek
Karolina jegyzőt egy-egy példánnyal a Bibliából.
A lónak vélt mennyasszony
című darabbal a milejszegi
színjátszók vették birtokba a
színpadot. Egy igazán minőségi
előadást csodálhatott meg a
nézőközönség. Őket a Nőszirom Kulturális Egyesület tagjai
követték, akik három korcsoporttal is képviseltették magukat és tovább színesítették táncos produkcióikkal a programot.
Zárásként, a vacsora mellett
a Retro Band Pacsa szórakoztatta a megjelenteket.
Ujvári Klaudia

• Kereskedelmi főzés

• 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 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
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• Bérfőzés

A veszprémi érsek megszenteli a lélekharangot.

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség a középkorban soha nem
tudott elfoglalni, a nyugati ellenség viszont a modern korban
felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély lesel-

kedik, mint egykor a zalavári
monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak
uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”.
Zala Megye Díszpolgára
kitüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a
keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény
világ érdekében folyamatosan
fellépett.
További díjazottak:
Zala Megye Közigazgatásért Díj: dr. Tószegi Sándor fő-

Dobozba töltve…
Almalé Zalaszentmártonból

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

állatorvos. Zala Megye Egészségügyért Díj: dr. Takács István
főorvos. Zala Megye Szociális
Gondoskodásért Díj: Dallos
Rita. Zalai Pedagógus Díj: Tóth
Sándorné. Zala Megye Sportjáért Díj: Major Veronika
(Keszthelyi Erdész LK). Zala
Megye Sportjáért Díj: a ZTKFMVas Tekeklub. Zala Megye
Fejlesztéséért Díj: Tar László.
Zala Megye Fejlesztéséért Díj:
Musits Róbert. Zala György
Díj: Major Lajos községgazda.
Zala Megye Címere emlékpla-

kett: Joóné Baranyai Tímea
pedagógus. Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért
Díj: Szűcs Imre plébános.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből
gratulált a nap kitüntetettjeinek.
(Részletes tudósításunk honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
olvasható.)
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

Zalaszentmárton közösségi
zöldség-gyümölcs feldolgozó
kisüzeme ősszel a helyi lakosság és a közeli települések részére hasznos szolgáltatást nyújt.
A hullóalmát kipréselik,
pasztőrözik és bag-in-box dobozba töltik. Az igénytől függően
hetente 1-2 napot „préselnek”.

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

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

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
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Pacsai útavatás
Szeptember 28-án átadásra
került a Pacsa külterületéhez
tartozó 078 hrsz-ú mezőgazdasági útszakasz. A projekt létrejötte a Vidékfejlesztési Program, azon belül is a Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatósága támogatásával valósulhatott meg. A 2016.11.23-án
közzétett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP-7.2.1-7.4.1.2-16.
számú felhívásra Pacsa Város
Önkormányzata 2017.01.27-én
támogatási kérelmet adott be.
A beadvány megfelelt az
előírásoknak, így 2018.03.23-án
létrejött a támogatói okirat. Az
összköltség 31 301 752 Ft,
melynek 85%-a, nevezetesen
26 606 489 Ft állami támogatás, amely utófinanszírozás
keretein belül a közeljövőben

kerül lehívásra. A fennmaradó
15%-ot pedig az önkormányzat
önerőből folyósította, ennek
szerves részeként felhasználásra került a két éve bevezetett és
a gazdák által fizetett járműadó, valamint a helyi adó is –
ismertette az előzményeket Kelemen Tamás polgármester. Beszédében kitért arra is, hogy két
év állt rendelkezésükre, de gyakorlatilag fél év leforgása alatt
sikerült végrehajtaniuk egy
ilyen volumenű beruházást.
Manninger Jenő, Zala megyei fejlesztési miniszteri biztos, országgyűlési képviselő a
kormányzat célját hangsúlyozta, miszerint a falvakban élőket
és a mezőgazdaságban dolgozókat egyaránt elhivatottan igyekeznek támogatni. Sajnálatos
probléma, hogy a külterületi
utak nincsenek megfelelő állapotban, de a fokozatosság elvét
követve, e program keretein

Megújult a tető

Kelemen Tamás (balról), Manninger Jenő és Gombos László az
útavató ünnepségen.

belül Pacsa jó példával szolgál
az ilyen nemű műszaki kivitelezéseket illetően. Az úgynevezett „TSz-pincétől” induló 1100
méter hosszúságú, mintegy 50 cm
mély bazalt alappal rendelkező
szakasz nagyban megkönnyíti a
közlekedési feltételeket, mindemellett a csapadékvíz elvezetése is megoldottá vált.
Ezután Gombos László, a
Települési Agrárgazdasági Bizottság elnöke, a Járási Agrárgazdasági Bizottság elnökségi
tagja a gazdák képviseletében
elmondta, hogy immáron egy
25 éves igényt sikerült a pályázati lehetőség által teljesíteni. Egy tucat földműveléssel
foglalkozó gazdálkodó élete
vált könnyebbé, hála a beruházásnak. A társult erdőgazdálkodás 37 hektáron 32 tulajdo-

nossal, a nagyüzemi gazdálkodás pedig hozzávetőlegesen 50
hektáron zajlik jelenleg. 21
gazdasági épületet ölel fel a
terület, ahol megtalálható szőlészet, borászat, méhészet, gyümölcsös, valamint veteményeskertek sokasága. Különösen
nagy jelentőséggel bír az újítás,
mivel a kieső időszakban hónapokig nem nyílt lehetőség
arra, hogy bármely gépjármű
segítségével meg tudják közelíteni a területet, így a legtöbb
esetben kénytelenek voltak
gyalogosan megtenni az adott
távot.
Köszönetnyilvánítások közepette, a nemzeti színű szalag
átvágásával, majd egy rövid kis
szakaszon megtett sétával ért
véget a rendezvény.
Ujvári Klaudia

Önerőből újították fel.

Pacsán, az Ady és József
Attila utcák sarkán található
önkormányzati tulajdonú épület
az 1980-as években épült. Az
alsó szintre tervezett sportközpont nem készült el, a későbbi
időszakban varrodaként működött, jelenleg pedig raktárként üzemel. A felső szint 50
százaléka beépített, hat bérlakás található benne, a többi
része lapos tetős kialakítású.
A tető szigetelése elöregedett,
az utóbbi időszakban folyamatosak voltak a beázások, emiatt Pacsa Város Önkormányzata a 2018-as év
költségvetésének tervezésekor
úgy döntött, hogy az őszi

esősebb időszak előtt felújíttatja.
A munkálatok augusztusban
kezdődtek és a műszaki átadás
szeptemberben megtörtént. A
helyi vállalkozás által végzett
felújítás során 225 négyzetméter nagyságú tető újult meg,
kiépítésre került víz- hőszigetelés, esőcsatorna cseréje, szellőzők beépítése. A munkálatok
elvégzésével sikerült megelőzni
a vasbeton tetőszerkezet komolyabb, víz által okozott károsodását és megalapozni az épület
alsó szintjének későbbi funkcióváltását. A munkálatok jelentős
költségét Pacsa Önkormányzata saját erőből finanszírozta.

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!

2018. szeptember
HIRDETÉS

Pacsa és Környéke

5

6

Pacsa és Környéke

2018. szeptember

Becsengettek Pacsán is
Eltelt a nyár, már az ősz
hulló falevelei éreztetik velünk,
hogy újabb évszak vette kezdetét. A Pacsai Általános Iskola diákjai számos programon, eseményen vettek részt az
elmúlt három hónap során.
Augusztusban, az Erzsébet
program keretein belül Zánkán
nyaralt 40 diákunk 4 fő pedagógus kíséretével. A hat nap
során számos sport, kulturális
és csapatépítő program részesei
voltunk. Összekovácsolódott a
társaság, jó hangulatban, kellemes közegben újabb ismertségek és barátságok születtek
más, távoli iskolákból érkezett
tanulókkal. A nyári meleg hőmérsékletnek köszönhetően sokat fürödtünk a Balatonban, így
téve örömtelivé a nyár utolsó
napjait.
Szeptember 3-án, hétfőn becsöngettek. A tanévnyitó mű-

sort követően kezdetét vette a
2018-2019-es tanév. 24 kis elsősünk indult útjára az ismertszerzés tengerén, szülők és pedagógusok segítő tevékenysége
mellett.
Az iskola közössége számos, a korábbi tanév sikerrel
zajló programját folytatja, többek között a gyümölcsnapot is.
A szülők segítségének köszönhetően jelentős mennyiségű
mosott gyümölcs érkezett az
iskolába. A Diákönkormányzat tagjai asztalokat terítettek
meg, melyekre az alsó és felső szinten külön-külön felkerült a hozott gyümölcs. A gyerekek jó étvággyal fogyasztották el ezeket, melyekből még
másnapra és harmadnapra is
jutott.
Egy pályázati konstrukciónak köszönhetően felső tagozatos osztályaink már szep-

A gyümölcsnap sem maradt el.

tember hónap során országjáró
kirándulásokon vettek részt,
ahol számos hasznos történelmi
ismeretre tettek szert. A kellemes őszi napsütés elősegítette
a túrák jó hangulatát, és a természetközeliség élvezetét.
A tanév nevelő-oktató munkájának szerevezése során fon-

tos szempont, hogy tanulóink
kellemes közegben, tevékenyen, kommunikatívan, közös
gondolkodás mentén szerezzenek új ismereteket. Ezen gondolatok jegyében vezetjük végig az idei tanévet is.
Pálos Henrietta
intézményvezető

„Itt van az ősz, itt van újra…”

dolgozóival bejárták a közeli
utcákat. Mielőtt útnak indultunk, Kelemen Józsefné, a Pacsai Városvédő és Szépítő
Egyesület elnöke beszélt a
gyerekeknek a környezet és
egészségvédelem szempontjából fontos tiszta környezet
fenntartásáról.
Az akciónk mottójával indított útnak bennünket: „Tegyünk az egészséges Földért!”
A délelőtt végén örömmel állapítottuk meg, hogy városunkban csak elvétve találtunk eldobott hulladékot.
Szeptember 28-án a városi
„Idősek Napján” három kis
óvodásunk köszöntötte a megjelenteket: Böőr Hanna, Balázs
Dalma és Horváth Nikol.
Óvodánk nevelőtestülete fontos nevelési feladatnak tartja,
hogy a gyermekeket az idősek
tiszteletére, segítésére, megbecsülésére neveljük.
Vági Gabriella
óvodavezető

A pacsai Napsugár Óvoda szeptemberi híradója

Örömmel tapasztalták, hogy csak elvétve találtak eldobott hulladékot.

Szeptember elsejével elkezdődött a pacsai óvoda új nevelési éve. Harmadikán reggel a
volt nagycsoportosok gyülekeztek
szüleikkel az óvodában, hogy
jelképesen innét indulhassanak
az iskolába a volt óvó nénik és
dajkájuk kíséretében.
A távozó kisiskolások helyett 17 új gyermek kezdte el a
kiscsoportot óvodánkban. Az
első hetek a beszoktatásukkal,
illetve a régi óvodások visszaszoktatásával teltek.

Ez a hónap a szüretek, betakarulások ideje is volt. A
gyerekekkel felidéztük az
ezekkel kapcsolatos élményeiket, beszélgettünk régi
szokásokról. Gyümölcsöket,
zöldségeket kóstolgattunk, formáztunk, festettünk, vágtunk,
mondókákkal, versekkel, dalokkal idéztük meg az ősz
„kincseit”.
A hónap kiemelt napja volt
számunka a „Takarítás Világnapja” szeptember végén. Eb-

ből az alkalomból a Pacsai Városvédő és Szépítő Egyesület
és a Szülői Munkaközösségünk
tagjai az ovisokkal és az óvoda

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hogy a gyermek egészséges felnőtté váljon
Beszélgetés Varga Éva védőnővel
fel bennünket, ha gondjuk, kérdésük van, és eljönnek a tanácsadásokra is.
– Mit tanácsol a szülőknek?
– Elsősorban azt, hogy nagyon figyeljenek oda a gyer-

mekre, s ha valamilyen problémát észlelnek, akkor mindenképp vigyék el különböző vizsgálatokra. A cél az, hogy a gyermek egészséges felnőtté váljon.
Árva Viktória

Szüreti felvonulás Egeraracsán

Varga Éva szerint az emberek fontosnak tartják a védőnői szolgálatot.

Harmincöt éve szerezte meg
végzettségét Varga Éva védőnő. Jelenleg négy település tartozik körzetéhez. Vele beszélgettünk.
– Mióta védőnő?
– 1983-ban végeztem Szegeden, az Orvostovábbképző
egészségügyi karán.
– Mely községek tartoznak a
körzetéhez?
– Felsőrajk, Alsórajk, Pötréte és Kilimán.
– Hogyan vélekednek ma az
emberek a védőnőkről, illetve a
védőnői szolgáltatásokról?
– Hogy mennyire tartják
fontosnak?
– Igen.
– Én úgy érzem, hogy fontos számukra.
– Mi a védőnő feladata?
– Először is a terhesgondozás. Nyilvántartásba vesszük
a várandós anyát, kiállítjuk nekik a gondozási könyvet, felvesszük az előzményeket. A várandós nő egészségi állapotát
folyamatosan nyomon követjük, felkészítjük őket a szülésre, a szoptatásra. Továbbá fontos feladatunk a nővédelem, a
különböző szűrések elvégzése,
hogy időben észlelni tudjuk, ha
probléma van. Feladatunk ré-

szét képezi a 6 éves kor alatti
gyermekek fizikai és szellemi
fejlődésének nyomon követése,
a védőoltásokról való tájékoztatás. Feladataink közé tartozik
még a családgondozás, ahol
segítséget nyújtunk a szülőknek
a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet kialakításához. Megbeszéljük a szülőkkel, hogy milyen a gyermek
fejlődése, hogyan táplálkozik.
– A családlátogatás is fontos része a védőnői feladatnak.
Hogyan fogadják ezt a családok?
– Általánosságban elmondható, hogy ez nem szokott
problémát jelenteni. A családlátogatás úgy működik, hogy van
egy protokoll, amiben elő van
írva, hogy mikor kell a családot
meglátogatni. Amikor a csecsemő hazakerül, a védőnőnek a
családot 72 órán belül fel kell
keresnie. Az újszülöttet hetente
látogatjuk meg, olyankor beszéljük meg a szoptatással kapcsolatos dolgokat, és az aktuális kérdéseket.
– Milyen a kapcsolata a
gondozottakkal?
– Úgy gondolom, hogy jó
kapcsolatot ápolunk a családokkal. Rendszeresen keresnek

Az idei sikeres szüret után
került megrendezésre a hagyományos mulatság szeptember
29-én Egeraracsán. A szüreti felvonulás célja, a hagyományok
átadása a mai nemzedéknek, és
hogy a résztvevők számára maradandó élményt nyújtson.
Kiemelkedő fontossággal
bírtak a falu képviselői, a Sziporka együttes tagjai, akik sütöttek, főztek, és finom lángossal, babgulyással várták a
felvonulásra érkezőket, míg
az önkéntesek felállították a
sátrakat, melyekben a következő órákban a programok zajlottak.
A traktoros felvonulás (melynek vezértraktorát Dancs Lász-

ló polgármester vezette) idén is
nagy sikert aratott, a község
apraja-nagyja vidám hangulatban vonult végig a település
utcáin. Idén sem maradhatott
el a műsor, melyet Sihell
Ferry&Henna nyitott meg előadásukkal. További fellépő volt
Mercy Erzsi, aki szintén fokozta a hangulatot. Végül, de nem
utolsó sorban sztárvendégként
érkezett Győzike, aki humoros
előadásával szórakoztatta a közönséget, közös éneklésre buzdította őket, majd táncra perdített minden résztvevőt.
Gergely István zenész fellépésével jó hangulatú szüreti
bál zárta a nap eseményeit.
Á.V.

A falu képviselői, a Sziporka együttes tagjai.

Elindult a felvonulás, a vezértraktorral az élen.
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Filcbagoly készítés Nemesrádón
kézműves foglalkozásra várták
a könyvtárban az érdeklődőket.
– Október elsején filcbagoly készült Fekécs Henrietta

vezetésével, harmadikán őszi
díszek készült, ezt a foglalkozást én vezettem – ismertette a
programot Király Ernőné.

A könyvtár kicsinek bizonyult, ezért az önkormányzat nagytermében került sor a foglalkozásra.

Ebben az évben az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódott a Király Ernőné (Márti néni) által vezetett helyi

könyvtár is. A Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár támogatásával „Könyvtári kreatívok” elnevezéssel a napokban

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

Filcbagoly kis alkotójával.

Megtudtuk tőle, hogy a 309
fős településen 31 fő tagja a
könyvtárnak, és a heti 2x 3 órás
nyitvatartási idő alatt a látogatók száma átlagosan 11 fő.
– Nagyon büszkék vagyunk
könyvtárosunkra, ezt a közösség nevében mondhatom – kapcsolódott a beszélgetésbe Gazdagné Gecse Anna polgármester asszony. – Hisz a XXI.
század közkönyvtára már nem
pusztán könyv-tár, dokumentumbázis, hanem kultúra- és
értékközvetítő intézmény. A tanulás és a tájékozódás helye.
Közösségi hely, ahol az emberek olvasnak, tanulnak, szórakoznak, beszélgetnek; valamint
a kreativitás helye. A könyvtár
mindenki számára elérhető
szolgáltatásokat biztosít; közösségi helyként működik és
egy fenntartható jövőt támogat.
Tehát ebben az értelemben
Márti néni már a XXI. század
könyvtárosa.
Márti néni munkáját igazolhatja az is, hogy a helyi könyvtár kicsinek bizonyult az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához kapcsolódó helyi programok számára.
Ezért az önkormányzat nagytermében anyukák, apukák és
gyerekek együtt készítették alkotásaikat az ősz jegyében. A
program legfiatalabb résztvevője a közel kétesztendős Angyal Jázmin volt.
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Valamennyi utca aszfaltburkolatot kapott
Újabb infrastruktúra-fejlesztési tervek Zalaszentmártonban
Jelentős önerőből és pályázati forrásból Zalaszentmárton
három belterületi lakott utcája
kapott aszfaltburkolatot. A munkálatokat a Horváth-Ép Kft.
végezte el. Ezzel a zalai falu,
amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek is tagja, a legfejlettebbek közé avanzsált.
Az öt éve saját szennyvíztisztító művel rendelkező község, ahol a csatornahálózatba
bekapcsoltak valamennyi ingatlant, bármely nyugati faluval
felveheti a versenyt.

Az infrastruktúra-fejlesztés
folytatódik, még nagy feladatok vannak hátra. Ez a következő években valósulhat meg.
Kiemelkedik az a program,
amely a csapadékvizek felfogásáról és zárt csatornákban
való elvezetéséről szól. Ugyanis a mezőgazdasági területekről lezúduló felhőszakadások
rendszeresen elöntenek egyes
falurészeket. A megelőző munkákat csak a kormányzat segítségével képes a falu megoldani.

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783

12

Pacsa és Környéke

2018. szeptember

Időseket köszöntöttek Zalaigricén
ezzel kifejezve szeretetüket és
tiszteletüket a szép kort megélt
embereknek.
A polgármester asszony megköszönte a részvételt, és elmondta, reméli, hogy jövőre is

találkozik minden idei ünnepelttel.
Végezetül pedig finom ételekkel és italokkal vendégelték
meg az egybegyűlteket.
Árva Viktória

Szüreti felvonulás Szentpéterúron
Kellemesen telt az ünnepség.

Horváth Gyöngyi polgármester asszony, illetve a képviselő-testület szeptember 30án köszöntötte az időseket Zalaigricén, a közösségi házban.
A polgármester asszony nyitó beszédében elmondta, hogy
az idősek napja szép és fontos
ünnep. Ebből az alkalomból
köszöntötte azokat az időseket,
akik hosszú évek munkáját
megélték, és tapasztalataikat
továbbadták. Tőlük örökölték
meg a települést, a nyelvet,

amellyel szót értenek egymással. Ez a kis település egy kedves, családi hangulatú közösség
– mondta.
Ezt követően a helyi óvodások és iskolások kedveskedtek
verssel az időseknek.
Koronczi Noémi, régi ismert
nótákkal okozott örömöt a hallgatóságnak, és közös éneklésre,
táncolásra biztatta őket.
A megjelenteknek az önkormányzat nevében a polgármester asszony ajándékot adott át,

Szeptember 29-én került
megrendezésre a szüreti felvonulás Szentpéterúron.
A kisbíró megemlékezett a
korábbi szüretek sikereiről, hagyományairól és kiemelte a zalai borászat jelentőségét, majd
humoros beszédével jó hangulatot adott a felvonulás kezdetének.
Ahogy minden évben, idén
is voltak műsorok. A fellépők
között szerepelt a Fürgeujjak
népdalkör, tagjai énekléssel és
kedves, humoros versekkel
szórakoztatták a közönséget.
Ezt követően a Lavender tánccsoport mutatta be előadását, változatos koreográfiákkal lepte meg az egybegyűl-

teket és szintén nagy sikert
aratott.
Ahogyan az hosszú idők óta
szokás, szüreti hangulatúra feldíszített traktorsor vonult végig
a település utcáin. Az első traktoron a hagyományokhoz híven
a kisbíró ült a beöltözött kíséretével, majd a gyerekek hangos dobpergéssel és zeneszóval
zárták a sort.
Egyes házak előtt üdítők és
saját készítésű sütemények várták a szüreti felvonuláson résztvevőket, akik végigjárták a település összes utcáját.
Aztán kezdetét vette a szüreti
bál, a hajnalig tartó zenés, táncos
mulatság a művelődési házban.
Á.V.

A szüreti traktorsor.

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

