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Alsórajk, templom

Táncot járt képviselő-testület
Idősek napját tartottak Nemesrádón

Meglepetés-műsorral készültek.

A falubeli gyerekek kedves
versekkel üdvözölték az időseket október 28-án Nemesrádón, a Gönczi Ferenc közösségi házban.

Az egybegyűltek köszöntése után a gyerekek újabb
örömet okoztak tánctudásukkal, ami mosolyra fakasztotta
a nézőket, néhány nagyszülő

arcán könnycsepp gördült
végig.
A kedves bevezetés után
Gazdagné Gecse Anna a polgármester asszony és a képviselő-testület tagjai magyaros
népviseletbe öltözve, könnyed,
mulatságos tánccal lepték meg
a megjelenteket.
A szünetben finom házi pálinkával és kávéval, illetve süteményekkel kínálták a vendégeket.
Ezt követően a sokak által
ismert két operetténekes, Tóth
Éva és Leblanc Győző szórakoztatta a közönséget operett-

dalokkal, majd régi magyar
ismert nótákkal, csárdásokkal
hozták mozgásba a megfáradt
lábakat.
A hálás közönség ezt vastapssal köszönte meg, majd az
énekesek visszatértek a színpadra és ráadásként a Honfoglalás című dalt adták elő.
Később Leblanc Győző és
párja kívánságra autogramot
osztott.
Az idősek napja finom
vacsorával zárult, melyet idén a
Rózsakő Csárda szakácsai készítettek el.
Árva Viktória

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon
előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból
malacok, süldők eladók. Ár: 650 Ft/kg
Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485

Eladó lakás Egerszeg központjában
Zalaegerszeg városközpontjában tulajdonostól eladó
egy szépen felújított, téglaépítésû
12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.
Az ingatlan per- és tehermentes,
64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.
Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.
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Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását
A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatottságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti álláskeresőknek, a GYES-ről, GYEDről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak, tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek, valamint a közfoglalkoztatottak jelentkezését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingyenes munkaerő-piaci szolgáltatásokat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat közreműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munkavállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismertetése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci tanácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segítése, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában munkaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadást is biztosítanak. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik A ZMVA mentorai munka közben.
a munkavállalót ügyeik intézésére, -----------------------------------------------------megkönnyítik a munkaadóval foly- ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
tatott kommunikációt és konflikPAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
Támogatás: 962,99 millió forint
tanácsadók a megyei KormányhivaProjektazonosító:
tallal együttműködésben valósítják
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
meg, a hatályos jogszabályokkal és
www.zalapaktum.hu
a kormányzat munkaerő-piaci intézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók munkájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmiszer-, vegyi áru eladó, 22-en vállalkozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgáltatásban részesült.

Járdaépítés az ipari parkban
Járdaépítési munkálatok kezdődtek Pacsa Város Önkormányzata megbízásából a Pacsai Ipari Park területén. Az
építési beruházásokat az önkormányzat sikeres Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázata tette lehetővé.

A gyalogosközlekedést biztosító szakaszok egyik része
déli irányba, a tüttősi bekötőút
mellett, másik szakasza a 75-ös
főút északi oldalán halad. A
több mint 600 méter hosszúságú, aszfaltborítású szakaszok
megkönnyítik, biztonságossá teszik a területen található üze-
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mekbe járó dolgozók munkába járását, mivel nem kell az
úttesten gyalogosan közlekedniük.
A munkálatok befejezésének várható ideje november
közepe.

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

Várhatóan november közepére
végeznek a járda építésével.

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

www.zalatajkiado.hu
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In memoriam Vági József
Október elején szomorú hírt kaptunk, 84 éves korában elhunyt Vági József tanár úr, a Pacsai Népdalkör és Citerazenekari
Egyesület egykori vezetője, Pacsa Város Díszpolgára.
Vági József 1934. augusztus 12-én született Bakonyszombathelyen. Tanítói képesítése, majd tanári oklevelének megszerzése után művészeti oktatói vizsgát is tett, népdalkör és
citerazenekar vezetésből. 3 évig Bezeréden, 1957-1976 között
Szentpéterúron, 1976-tól 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig Pacsán
tanított az általános iskolában.
A Röpülj páva című nagysikerű TV-vetélkedő hatására 1969ben először Szentpéterúron alapított pávakört, ahol felelevenítették a régi népszokásokat, s régi népi hangszereken is játszottak (citera, köcsögduda, okarina). Mindemellett Vági József
Szentpéterúron népművelői tevékenységet is végzett.
Pacsára kerülve, 1978-ban alapította meg a citerazenekart.
1981-ben népdalkörré alakultak, fiatalokat is bevonva a népdalköri munkába, majd a létszámot tovább bővítve 1990-től Pacsai
Népdalkör és Citerazenekari Egyesület néven működtek. Rendszeres résztvevői voltak a megyei, regionális, dunántúli és országos versenyeknek, több alkalommal is „arany” fokozatot szerezve. Falunapokon, nyugdíjas találkozókon, egyéb rendezvényeken, Zala megyén kívül is számos településen felléptek, az ország minden tájára, valamint külföldre is elvitték a zalai dalokat,
gyűjtéseket. Többször volt rádiófelvételük és szerepeltek a TVben is.
Nemcsak citerazenekari előadásaikkal váltak ismertté, az
egyesület 35 éven keresztül állandó szereplője és színfoltja volt a
hagyományőrző és kulturális rendezvényeknek. Méltán érdemelték ki négyszer is a „Zala Megye Kiváló Egyesülete” címet,
és kétszer a „Zala Megyei Közművelődési Nívódíjat”. Vági József tanár úr mindig nagy gondot fordított az utánpótlás

A népdalkör és citerazenekari egyesület vezetőjeként a tagok
körében.

nevelésre is. Sok fiatallal kedveltette meg a népdaléneklést, a
citerajátékot.
Pedagógusi munkája mellett a megalakulástól vezetője, motorja, lelke volt a Pacsai Népdalkör és Citerazenekarnak, melyet
2014-ig, 80 éves koráig irányított.
Pacsa Város Önkormányzata 2015-ben „Pacsa Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott Vági József részére, népzenei kincseink, hagyományaink gyűjtése, megőrzése, feldolgozása, megismertetése terén végzett, valamint kiemelkedő kulturális és művészeti tevékenységéért, példaértékű munkásságáért.
Pacsa Város Önkormányzata Vági Józsefet saját halottjának
tekinti. Egész életével, hivatásának gyakorlásával, közéleti tevékenységével, kitartásával példát mutatott nekünk, itt maradóknak. Személyében értékes pedagógust, kollégát, pótolhatatlan
barátot vesztettünk el.
Fájó szívvel búcsúzunk, de emlékét megőrizzük.
Pacsa Város Önkormányzata

Párhuzam 1848-49 és 1956 között
Ünnepi megemlékezés Pacsán
megtorlások mennyi hasonlóságot mutatnak. Kitért arra is,
hogy a különböző országok hogyan álltak ki Magyarország
mellett, hogyan segítették honfitársainkat, illetve miként emlékeznek ők is a magyar hősökre. Beszéde végén kiemelte,
hogy 1956 egy kiáltás volt, egy
kiáltás a szabadságért, s ne-

künk, utódoknak kötelességünk
emlékezni e szabadságért küzdő honfitársainkra.
Az ünnepség végén Pacsa
Város és Zalaigrice Község
Önkormányzata, intézmények
és civil szervezetek képviselői
helyezték el a megemlékezés
koszorúit az '56-os emlékműnél.
Bokor Ferencné

Pacsai advent - 2018
A képviselő-testület tagjainak és az ünnepi szónok főhajtása
koszorúzás közben.

2018. október 23-án reggel
kellemes őszi időben gyülekeztek a pacsaiak az '56-os ünnepségre. A Himnusz elhangzása után a Pacsai Általános
Iskola tanulóinak műsorával
kezdődött a megemlékezés,
akik felidézték a 62 évvel
ezelőtti történéseket.

Majd Tar Ferenc történész
ünnepi beszéde hangzott el, aki
párhuzamot vont az 1848-49es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc között.
Felidézte, hogy az 1848-as és
az 1956-os előzmények, a szabadságharccá lett forradalmak,
majd az azok leverését követő

December 2.:
Mikulásfutás
December 9.:
Óvodások Mikulás műsora és a Szivárvány Dalkör műsora
December 16.:
Nőszirom Egyesület műsora
December 23.:
Karácsonyi koncert
Vasárnaponként gyertyagyújtás 17 órakor.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
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Szüreti felvonulás és mulatság Alsórajkon
Szeptember 20-án rendezték meg a szüreti felvonulást
Alsórajkon, melyen a település
lakói közül sokan részt vettek.
Az idei fáradtságos munka
ebben az évben is meghozta
gyümölcsét, a pincékben a hordók most sem maradtak üresen.
Mint minden év októberében ez a felvonulás egy fontos
hagyomány a falu életében. Az
idősebb korosztály mindent

megtesz azért, hogy a hagyományokat ápolják és továbbadják a fiataloknak.
A felvonulók jókedvű és
tréfás hangulatban indultak el a
faluház elől, lóháton, gépkocsival, valamint feldíszített kis
traktorokkal a tervezett útvonalon. Gyermekek és felnőttek egyaránt vidám hangulatban csatlakoztak az ünnepi
menethez.

Táncra perdültek.

Szabó Lajos a néptáncosokhoz társulva tangóharmonika
kísérettel adta meg az alaphangulatot. A lakók egyes helyeken
terített asztallal várták a felvonulókat, és süteménnyel,
üdítőkkel, borokkal, pálinkával
kínálták meg a vidám csapatot.
Ezen házak előtt a néptánccsoport tagjai régi magyar
népviseletbe öltözve adtak ízelítőt tánctudásukból, majd a
csikós egy másik hagyományt

Halad a szüreti menet.

is próbált megismertetni a fiatalokkal, az ostoros asszonyverést, ami mosolyt csalt az emberek arcára.
A faluházban visszatérve
ismét műsort adtak a táncosok,
ezzel színesítve a szüreti mulatságot.
A nap vége a szüreti bállal
zárult, ahol tombolanyereménnyel és vacsorával várták a
vendégeket.
Árva Viktória

Igazi közösségi hely
Könyvtár Felsőrajkon
Horváth Líviával beszélgettünk, aki az iskola történelem tanára, emellett három éve
a könyvtári teendőket is ellátja.
Felsőrajk nemrégiben felújított
könyvtára a helyi Szent Imre
Általános Iskolában (Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda) kapott helyet. A rekonstrukcióra a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott sikeres pályázat révén kerülhetett sor.
Régen csak könyvtárként
működött, az utóbbi időben
azonban bővültek a szolgáltatások: most már könyvtári
információs és közösségi hely.
Változatos előadásokat és kézműves foglalkozásokat is tar-

tanak itt, a diákok és a felnőttek
nagy örömére.
– Az érdeklődés meglehetősen nagy, a gyermekek mesekönyvek, a középiskolások, illetve felnőttek pedig főként
szépirodalmi művek után érdeklődnek. Nálunk ebből a műfajból található a legtöbb kötet.
Ha egy keresett mű nincs meg
nálunk, akkor a kanizsai Halis
István Városi Könyvtártól kérésünkre pár napon belül megkapjuk, ami nagyon nagy segítség olvasóink számára – mondja Horváth Lívia könyvtáros.
A bibliotékában különböző
technikai eszközök is rendelkezésre állnak, melyek a szóraHorváth Lívia: – Az érdeklődés meglehetősen nagy.

www.zalatajkiado.hu

kozást és a tanulást egyaránt
biztosítják az iskolásoknak.
Horváth Lívia kiemelte,
hogy a szakmai segítséget a
Halis István Városi Könyvtártól kapják, amely cserekönyveket, DVD-ket, változatos témájú folyóiratokat, kü-

lönböző programokat és eszközfejlesztést is biztosít.
Az olvasókat hétfőn és szerdán várják, 17 órától 19 óráig.
A könyvtár szervezetileg a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárához tartozik.
Á.V.

2018. október
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Kulturális élet Bókaházán
Évente ismétlődő programok, az újdonság erejével ható rendezvények
A település vezetése mindig nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy a faluban élők ne csak lakóhelyüknek, de otthonuknak is
érezzék e kis helyet, az alig háromszáz lelket számláló települést.
Fontosak a közösségformáló, hagyományokat ápoló rendezvények, de akár egy újszerű Orbán-napi hegyi parti vagy egy Márton-napi libanap is belefér a programok sorába. Januártól decemberig szinte minden hónapra jut valamilyen rendezvény: télen
disznóvágás, tollfosztó, kosárkötés, farsang színesíti meg a hosszú
téli estéket, majd tavasszal nőnap, férfinap, húsvéti programok,
idősek napja, édesanyák köszöntése, Orbán-nap a szőlőhegyen,
nyáron patak-parki grillezgetés, rétessütés, falunap, új kenyér ünnepe, ősszel Szent Mihály-napi lovagi torna búcsú napján, szüreti
felvonulás, tökfaragás, Márton-napi libanap, Mikulás, kültéri betlehem építése, falukarácsony – csak a legfontosabbakat említve.
S hogy mindez meg tudjon valósulni, szükség van aktív
civilekre, segítőkre, akik önzetlen módon segítenek a programok
lebonyolításában. Ilyen a Bokréta Hagyományőrző Egyesület.
A 2000 telén alakult csoport 15 tagot számlál. Kezdetektől a
környékbeli falunapok, zenei találkozók, katonadal-folklór- és
borfesztiválok, szüreti mulatságok és hagyományőrző rendezvények lelkes szereplői és résztvevői.
A Népdalkör a citerás tagok közreműködésével a bronz (2004)
és ezüst (2006) minősítés után 2008-ban, 2010-ben, 2012-ben és
2014-ben a Népzenei együttesek országos versenyén arany minősítést kapott.
2017-ben részt vettek Pécsett a Szépkorúak Tavaszi Kulturális
Találkozóján, melyen kiemelt arany minősítésben részesültek. Az
idei évben is meghívást kaptak Pécsre, csakúgy, mint a Budapesten megrendezett „Hárshegyi randevú” elnevezésű országos
találkozóra.
A csoport korábban részt vett a Vass Lajos Népzenei Verseny
regionális elődöntőjén, melyen bronz minősítést szerzett.
Többször részt vettek a Szép Zalában születtem hagyományőrző közösségi pályázaton, melyen két harmadik és egy második
helyezést értek el.
Több alkalommal szerepeltek sikeresen a betlehemi jászol
kiállításon, szintén többször nyertek díjat farsangi fánkfesztiválon.
A dalkör életében természetesen a helyi rendezvények a
legfontosabbak.

Újjáépítették a búbereki hidat
Összefogtak Zalaszentmártonban

Pezsgő a falu kulturális élete.

A tagok az éneklés és a citera mellett táncolnak, színjátszanak,
parodizálnak, szavalnak és felelevenítik hagyományainkat.
A színjátszásnak köszönhetően a csapat tavaly abban a megtiszteltetésben részesült, hogy színpadra léphettek a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Pajtaszínházi szemlén, Budapesten a
Nemzeti Színházban.
A Népdalkör mellett még a Fürge ujjak szakkör tagjai is
jelentőset alkotnak azért, hogy a település jó hírét elvigyék. Színvonalas kiállításokkal, adományokkal (kézimunkák a községháza
épületébe és a templomba) gazdagítják a falut. Heti rendszerességgel összejönnek, együtt kézműveskednek, ötleteket cserélnek,
sőt a közös névnapozások, ünneplések sem maradhatnak el.
A rendezvényeink biztonságáról a lassan negyed évszázada
működő Polgárőr Egyesület gondoskodik.
Egy kis falu, amelynek lakói szeretnének minél több közös
élményt, felejthetetlen pillanatokat megélni együtt, közösségben.
Kívánjuk, hogy sikerüljön tovább vinni mindezt.
Lóth Eszter
*
A népdalkör művészeti vezetője: Tuboly Józsefné, a Bokréta
Hagyományőrző Egyesület elnöke: Domina János, a polgárőrség
vezetője Szakál László.
A nehéz mezőgazdasági gépek alatt leszakadt Zalaszentmárton külterületének egyik
fontos hídja. Ez az út a halastó
irányába vezet, illetve a mezőgazdasági földeket erre lehet
megközelíteni.
A zalaszentmártoni önkormányzat jelentős állami segítséggel, pályázat útján, és kisebb vállalkozói támogatással, s nagy önerővel helyreállíttatta a hidat. A nyertes
pályázatot tervezés, majd ha-

tósági engedélyeztetés követett.
A kivitelező a pacsai Horváth Invest Kft. volt, dolgozói
építették újjá, de helyi szakemberek is részt vehettek a
felújítási munkában, mint például Nagy Győző, aki a vasbeton szerelést végezte.
A terhelési próba és a műszaki átadás után várhatóan
november 11-től vehető újra
igénybe a búbereki híd.
Árva Viktória

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Megújult Zalaszentmárton külterületének egyik fontos hídja.

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

Néptánc előadás is volt.

Pacsa Város Önkormányzata 2011. január 1-től kötött
megállapodást a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárral, mely alapján a
mozgókönyvtári ellátó rendszer
tagja lettünk. Majd 2013-ban
jött létre a könyvtári szolgáltatás ellátására vonatkozó új
együttműködés, mely előrelé-

pést jelentett számunka, hiszen
könyvtári, információs és közösségi helyként működve
szolgáltatásaink is bővültek.
A könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR) lehetővé
teszi a pacsai lakosok számára
is, hogy a könyvtárközi kölcsönzés keretében a nálunk
nem található könyveket a me-

gyei könyvtárból, vagy ha ott
sincs, akkor azt más könyvtáraktól is kikölcsönözhessük.
A KSZR rendszer keretében
már az elektronikus kölcsönzésre is lehetőség van.
Néhány évvel ezelőtt a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárral közösen benyújtott
pályázat keretében került sor a
könyvtár berendezésének a felújítására, mely után egy tágasabb, jobban áttekinthető, modernebb, barátságosabb könyvtárunk lett, ahol kulturális rendezvényeket, közösségi programokat is tarthatunk. A megyei
könyvtár munkatársai elvégezték a teljes könyvállomány rendezését és ellenőrzését is.
Az együttműködés keretében többféle programot tudunk
itt rendezni: író-olvasó találkozókat, előadásokat, könyvtármozit. Ez a mai elektronikus
világban nagy segítséget nyújt
ahhoz is, hogy egy-egy rendezvény kapcsán az iskolásokat,
óvodásokat becsalogassuk a
könyvtárba, felhívjuk figyelmüket az olvasás fontosságára,

hasznosságára. Mindebben nagy
szerepe van könyvtárosunknak,
Budai Sándorné, Ibolya néninek, aki nyugdíjasként is fáradhatatlanul szervez és dolgozik.
Az együttműködés lehetőséget biztosít arra is, hogy a
KSZR rendszer keretében a
megyei könyvtár a városi rendezvényeket is támogassa, gyerekeknek szóló előadások, irodalmi műsorok, hagyományőrző programok finanszírozásával. Az előző években a Kakaó
együttes, a Harisnyás Pipik,
Ecsedi Erzsébet és Ecsedi
Csenge zenés gyermekműsora,
továbbá az Őrségi konyha kincsei c. könyv bemutatója is így
jutott el hozzánk. Idén a Magyar Költészet Napján az Énekmondó Együttes színvonalas
irodalmi összeállítását, a Városnapon a KISZÖV Senior
Néptáncegyüttes előadását, valamint az Idősek napján a
Milejszegi Színjátszók vidám
műsorát is a megyei könyvtár
támogatása tette lehetővé.
Bokor Ferencné

Október a Pacsai Napsugár Óvodában
Október első hetében két
világnapról emlékeztünk meg
óvodánkban.
1-én a „Zene Világnapjáról”, ezen a napon meghívást
kaptunk a Pacsai Általános Iskola rendezvényére, ahol óvodásaink saját énekükkel is bekapcsolódtak a műsorba. Nagy
élmény volt gyerekeink számára az iskola tanulóinak éneklése, köszönjük a meghívást! A
rendezvény elérte célját, minden résztvevő számára közelebb hozta a zene világát.

4-én az „Állatok Világnapja” alkalmából az „Áldás” népi
zenekar adott ízelítőt műsorával óvodánkban a régi pásztorvilágból, a „Mihály-napi” állatvásári forgatag felelevenítésével. Az együttes gyerekekhez
szóló népzenéje gyerekeket, és
a jelenlévő szülőket, kisebb
testvéreket is táncra szólította.
Ezekben a napokban az
óvodások elhozhatták állatos
képes-, és meséskönyveiket, újságokban böngésztük és vágtuk
ki kedvenc állataik képet, gyur-

Jól sikerült a „Tök jó” hét…

máztunk, rajzoltunk a téma
kapcsán.
Eljött az ideje a színes
falevelek, termések gyűjtögetésének, az ezekből való barkácsolásnak is. A gyerekmunkák
óvodánk előterébe varázsolnak
őszi hangulatot.
Ezt még fokozta a „Tök jó”
hetünk, melynek stílusosan a
„csütörtöki” napján rendeztük
meg a tökfaragás napját. Szülői

segítséggel az összegyűjtött különböző méretű és formájú
tökökből készültek a hangulatos töklámpásaink.
A résztvevők közben jóllakhattak a frissen sütött sütőtök
szeletekkel is.
Köszönet minden közreműködőnek a hangulatos délelőtt
megvalósításáért!
Vági Gabriella
óvodavezető

2018. október
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Természeti örökségünk védelme

Lóth Eszter

A Zalai Dombhátak - Balaton Natúrpark Egyesület ez
év tavaszán alakult, 28 alapító
taggal. Többségében önkormányzatok alkotják, de a térség
nagy erdészetei, civil egyesületek és vállalkozók is képviseltetik magukat.
Mint az egyesület neve is
mutatja – Zalai Dombhátak –
Balaton - Tófejtől egészen a

Balatonig, Gyenesdiásig húzódik az egyesületben részt vevő
önkormányzatok köre. Alapvető cél, hogy a térségben lévő természeti, épített, turisztikai, kézműves értékek megőrzésének és erősítésének érdekében közös erővel tudjon
fellépni a helyben élők jövedelemszerző és tudást gyarapító lehetőségek kiaknázásában. Így fontos célkitűzés a
tematikus túraútvonalak kijelölése, pihenőhelyek és információs pontok kialakítása
(akár kerékpáros, akár gyalogos túrák).
Az egyesület megalakulása
után első és legfontosabb terve,
hogy a Natúrpark címhasználatot megszerezze, melyhez
olyan helyzetfeltáró szaktanul-

Tűzhányó a láp fölött
A Zalai-dombság és a Bakony-vidék találkozásánál –
Vindornyaszőlős szomszédságában – két különleges értékű
természeti képződménnyel ismerkedhetnek meg az egyre
népszerűbb geoturizmus iránt
érdeklődők. Láp és vulkán;
látszólag nagyon különböznek
egymástól, mégis összekapcsolja őket a közös földtörténeti múlt. 10 millió éve a
Pannon-tó hagyta itt hátra
agyagos-homokos üledékeit. 34 millió éve aztán tüzes lávatömeg törte át e vastag rétegeket és létrehozta a Kovácsihegy bazaltplatóját. Később – a
földszerkezeti mozgások és az
erózió – tovább formálták a
tájat, a jégkor idején kimélyítve
a Vindornyai-láp medencéjét.
A településtől délre fekvő,
több négyzetkilométeres földteknőben összegyűlő vizek óriási mennyiségű sásos, nádas növényzete az évezredek során tőzeggé alakult, amit az 1950-es
években nagyrészt kibányásztak. A térség védetté nyilvánítása és a vizek visszatartása azonban lehetőséget teremtett a lápi
vegetáció és a hozzá kapcsolódó állatfajok megőrzésére. Csak
néhány érdekes név az itt élő ritkaságok közül: hússzínű ujjaskosbor, sárga kígyókapor, ördögharaptafű, réti csík, kurta baing.
A lápot övező dombok
fölött, északon magasodik a

Balaton környékének legnyugatibb fekvésű vulkáni tanúhegye. A vastag bazalttakaró
alatt települő pannon agyagrétegeken a hegyperem támasz
nélküli, hatalmas kőzettömege
kissé megcsúszott és létrejött a
hazánkban egyedülálló formakincset mutató „bazaltutca”. A
sziklafolyosónak is nevezett,
árokszerű képződményben több
száz méter hosszan kanyarog a
turistaút. Az egymásra borult,
óriási sziklatömbök és kőoszlopok között az egyik kiágazás a
Vadlány-lik barlanghoz vezet,
amelynek neve egy régi helyi
mondához kötődik. A 20 méternél is hosszabb hasadék
szintén a kőzettömegek elmozdulásával alakult ki.
Futó János
geológus

mányra van szükség, amely
bemutatja a meglévő értékeket.
Ezt követően kidolgozzuk azt a
fejlesztési stratégiát, amely
alapja lesz a további működésünknek. Ehhez minden tag aktív munkájára van szükség, hiszen a közös tájséták alkalmával tudjuk felfedezni egymás értékeit, amelyeket aztán
fel tudunk fűzni egy közös
koncepció mentén egy előremutató, a térséget feltáró és
fejlesztő stratégiába. Fontos
célkitűzésünk, hogy a lakosság,
a vállalkozások is profitáljanak
mindebből, akár egy helyi termékek értékesítését segítő hálózattal, akár a turizmus mentén vendéglátó egységek, szálláshelyek kialakításával, bővítésével.
A feladat nem kicsi. De
hisszük és valljuk, hogy akik-

nek fontos a természet védelme, a kultúra ápolása, a település lakosságának segítése, az
magáénak érzi e kezdeményezést és jó szándékkal csatlakozik hozzá.
Az egyesületbe kérheti bárki a felvételét, akár önkormányzat, akár civil szervezet,
vállalkozás vagy természetes
személy. Mindenki, aki az
egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban
foglaltakat elfogadja.
Szeretettel hívunk további
csatlakozókat, valósítsuk meg
együtt a fentieket, hogy az
utókornak is tudjunk maradandó értékeket továbbadni, vagy
legalábbis felhívni a figyelmet
értékeinkre!
Lóth Eszter,
az egyesület elnöke
Bókaháza polgármestere

Natúrparki tájséta
A Zalai-dombhátak-Balaton
Natúrpark Egyesület 2018-ban
első alkalommal, hagyományteremtő céllal csatlakozott a
Magyarhoni Földtani Társulat
kezdeményezéséhez, és szervezett geotóp-napi tájsétát október 13-án. Az érdeklődők Futó János, a Bakony-Balaton
UNESCO Globális Geopark
geotúra-vezetője segítségével
ismerkedtek Vindornyaszőlős
és környéke gazdag földtani és
felszínalaktani örökségével.
A túra első állomása a Vindornyai-láp volt, ahol a résztvevők megismerték a vizenyős
terület táji környezetét, a Vindornyai-medence és peremhegyei kialakulását. A geotúrázók
a község önkormányzata által
kialakított tanösvényen járták
be a kisebb tófelületeknek, szigeteknek, erdőfoltoknak köszönhetően igen változatos, ma
már természetvédelmi oltalom
alatt álló lápot.
A gyalogos tájséta második
felében a szakvezetők a Kovácsi-hegyre kalauzolták a résztvevőket. A nyugat felől a hullámos zalai dombhátakkal határos, kevésbé ismert bazaltvulkáni tanúhegy országos szinten
is egyedülálló földtani-felszínalaktani érdekességet rejt. A
legbátrabbak bejárhatták a helyi hagyományok szerint több

korban is használt különleges
bazaltbarlangot, Vadleány(Vadlán)-likat is, ami a közel 25
méter hosszával a legjelentősebb ilyen jellegű képződményünk.
A végig jó hangulatú gyalogtúra a vindornyaszőlősi kultúrházban, helyi termékek kóstolójával zárult. A tájsétán 25
fő vett részt, nagyobbrészt a
tervezett Zalai-dombhátak-Balaton településeiről.
Kiss Gábor
Nagy valószínűséggel a
télen és jövő tavasszal el
tudják indítani 30 fő számára a természetismereti és
túravezető tanfolyamot a
Natúrpark területén.
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Zalaszentmártonból szól a harang
meglehetősen sokszor gazdát
cserélő település végül is az
Ostffy család hűségén talál
nyugalomra, egészen a török
pusztításig, amikor a falu elnéptelenedett. Középkori temploma, melyet szent Márton tiszteletére emeltek, szintén ezekben az időkben pusztult el.
Ezen imahelyről kapta nevét a
török kiűzése után, az 1860-as
években újonnan felépülő falu
és templom. Az egyház félköríves szentélyében található oltárképét – melyen szent Márton
látható, amint megosztja köpenyét az amiens-i koldussal –
Krikler József festette 1886ban. Tours-i szent Mártonnak
különleges tiszteletet tulajdonítanak itt, Zalaszentmártonban
ugyanis a templom harangtornya falában van elhelyezve a
szent lábnyomát viselő kisméretű bronz dombormű, melynek
csodatevő hatásában egyre többen hisznek. Márton, Szombathely alapjai közt, a pannóniai

Saváriában született a Krisztus
utáni IV. században, pogány katonacsaládban. Megtérését követően pap, majd püspök lett,
és az első olyan szent, aki nem
halt vértanúhalált. A frank királyok és Gallia védőszentje.
Tisztelete az egész keresztény
világban elterjedt. Európában
háromezernél is több település
és templom viseli a nevét. „Via
Sancti Martini” - Szent Márton
Európai kulturális útvonal,a
Párizstól immár Zalaszentmártonig terjedő zarándok-út hazai
állomása e kis falu, a zalai
dombok ölelésében. A zalaszentmártoni katolikus templom tornyában két harang lakik.
A nagyobbikat Szent Márton
tiszteletére 1926-ban öntötték
Seltenhofer Frigyes Fiai Isten
dicsőségére Sopronban. A kisharang
1938-ban
készült
ugyanott, Istennek Szent Anyja
tiszteletére.”
(Ismétlés: 2018. november
18., vasárnap.)

Ünnepség Zalaigricén
A zalaszentmártoni templom.

November 11-én, vasárnap,
Márton napján Zalaszentmártonból szól a déli harangszó a
Kossuth Rádióban. Mielőtt felhangzik a harangszó, a következő szöveget mondja el a
bemondó:
„Ma délben a zalaszentmártoni római katolikus templom

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

harangja szól a Kossuth Rádióban.
Zalaszentmárton Zala megyében, Keszthelytől mintegy
25 km-re nyugatra, a Zalaidombhát tövében csendesen
megbúvó falu. Szentmárton
község neve először 1266-ban
tűnik fel. A XV. század elejéig

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

Méltón emlékeztek meg az
1956-os forradalom 62. évfordulójáról Zalaigrice lakói, illetve az önkormányzat tagjai.
Több mint hat évtized eltelte
után sem csökkent e nap jelentősége, sokukban fájó emléket
idézett fel.
Az ünnepséget a Himnusz
közös eléneklése nyitotta meg.
Horváth Gyöngyi polgármester
beszédében elmondta, hogy
ezen a napon minden évben
emlékezünk, koszorúzunk, fejet
hajtunk a sok áldozat előtt. A
hazafiság, a nevelés különös
jelentőséggel bír napjainkban.
Elengedhetetlenül fontos, hogy

gyermekeink ismerjék történelmünk dicső eseményeit.
Ezt követően a helyi iskolások mondtak verset, mely a
forradalom történetéhez kapcsolódtak.
Ezután felkérték Zalaigrice
polgármesterét és a képviselőtestület tagjait, Pacsa Város Önkormányzata nevében pedig Kelemen Tamás polgármestert és
Horváthné Czoma Csillát, végül,
de nem utolsó sorban a Zalaigrice Községért Közalapítvány
képviselőit, hogy helyezzék el
koszorújukat az emlékmű előtt.
A megemlékezést a Szózat
közös eléneklése zárta.

Horváth Gyöngyi és kísérete elhelyezi a koszorút.

2018. október
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Felzárkózási fórum a Megyeházán

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Kovács Ferenc.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.
Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehetőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye kivételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munkahelyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.
Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrányos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahelyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkrimináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabályokkal, illetve azokat be is tartanák.
Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyében elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szervezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

Rend és békesség legyen a településen
Török Istvánné, akit Zalaigricén mindenki csak Török
Teri mamának hív, idős kora
ellenére sokat tesz a településért, mindenben segít, amiben
csak tud. 80 évesen, korát
meghazudtoló dolgos életet él.
Vele beszélgettünk.
– Mióta él a településen?
– 1938-ban születtem, kéthónapos voltam, amikor idekerültem, azóta élek Zalaigricén.
– Mivel foglalkozott korábban, mit tanult?
– Tanulási lehetőség akkoriban nem volt, viszont a
nyolc elemit elvégeztem. Hajdanán még napszámban jártunk dolgozni. Ez nagyon
fontos volt, mert sokan voltunk
testvérek.
– Úgy hallottam, hogy Ön
nagyon sokat tesz a településért.
– Igen, mert nagyon szeretek dolgozni és segédkezni.

– Miben mutatkozik meg ez
a segítség?
– Az utcánkban én ültetem
a virágokat és gondozom őket.
Ha szükséges, akkor megyek
krumplit szedni, valamint rengeteg kézimunkát csinálok. A
karácsonyfát is én díszítettem, illetve idén is készítek
betlehemet. Ha ünnepély van,
akkor sütöm a süteményeket, mindig mindenhol ott
vagyok.
– Hogyan viszonyul a környezete ehhez a segítséghez?
– Jól. Kifejezetten jól, engem is sokszor támogatnak.
– Akkor úgy látom, hogy
viszonozzák az önzetlen munkáját. Hogyan?
– Krumplit, paprikát, káposztát kapunk, mindent, amire
szükségünk van.
– A szabadidejét mivel tölti?
– Van kertem, veteményezek, gondozom a növényeket,
ha az idő olyan, akkor kézi-

munkázom. Most a betlehemi
angyalokat készítem, mindemellett a faluban segítek, ha
úgy hozza a helyzet.
– Hogyan jött ez a segítőkész gondolat?
– Bennem ez ösztönösen
adott. Amiben tudok segítek,
bármiről is legyen szó. Rám
mindig számíthatnak.
– Mi az amit szeretne, hogy
a faluban fennmaradjon?
– A rend és a békesség. Az
emberek értsék meg egymást,
szépítsék a falut. Most ez a
lényeg.
Árva Viktória

Teri mama, a község segítője.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Számos új beruházás valósulhat meg
Az elmúlt időszakban számos új beruházás valósulhatott
meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében. Minap adták
át Lentiben a 65 millió forintos
költséggel megújult a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti szervezetének helyet adó
épületet.
– A Zala Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb
feladata az európai uniós források felhasználásának koordinálása, ellenőrzése, támogatása
– mondta az átadáson dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés elnöke. – A megyei jogú városok
kivételével 23 milliárd forint
áll rendelkezésre a megye településeinek fejlesztésére, ebből már több mint 90 százaléka
támogatási szerződéssel rendelkezik. Sok-sok új beruházás
valósulhat meg ebből, legyen

az kerékpárút, egészségügyi
vagy szociális ellátást biztosító
épület. Az elkészült fejlesztések azt mutatják, hogy ezek a
források jó helyre kerültek.
Lentiben szociális és gyermekjóléti intézményt avattunk, értéke kettős, hiszen egy régi
épületet mentett meg ezzel a
város, a gyermekeknek, rászorulóknak pedig kényelmes,
komfortos, míg a családsegítő
szolgálat munkatársainak jól
használható intézmény áll rendelkezésükre.
Nem sokkal előtte Nagylengyelben a megújult óvoda
avatásán vett részt a megyei
közgyűlés elnöke.
– A Területi Operatív Programban létező forrásból 1,7
milliárd Ft állt rendelkezésre
óvodák, bölcsődék felújítására,
amelyből Nagylengyel a benyújtott pályázattal nyert forrást. A felújítással a község

Dr. Pál Attila (balról) a lenti avatáson.

megmentett egy majdnem 100
éves épületet és megőrizte
annak értékét, és a legfontosabb, hogy otthont adott a
benne lévő gyermekeknek. Ahhoz, hogy fejlett megyévé,
fejlett országgá váljunk, három
fontos dolgot emelnék ki: a

népességfogyás megállítását,
olyan fejlesztések és beruházások megvalósítását, amelyek
versenyképessé teszik a gazdaságot és a kultúra és keresztény konzervatív gyökerek
megőrzésének szem előtt tartását.

Süteménysütő verseny Szentpéterúron
Süteménysütő versenyt rendeztek Szentpéterúron, a kultúrházban. Ezen bárki részt
vehetett, akinek kedve volt
sütögetni. Lassan-lassan megtelt az asztal a finomságokkal,
mindenki lelkesen vitte a saját
alkotását. Szebbnél szebb, formás, ízletes édességek érkeztek
a versenyre, melyeket az öszszegyűlt lelkes közönség megnézhetett és gyönyörködhetett
bennük.
Ezt követően a zsűri értékelte a süteményeket. A részt-

vevők által készített finomságokat oklevelekkel díjazták,
különböző kategóriák, meghatározások szerint. Ezután felszeletelték a süteményeket és
felkínálták a meghívott vendégeknek.
Később a Fürgeujjak népdalkör tartott előadást, amely
a versenyhez illő dalokat
adott elő.
Kellemes beszélgetéssel, receptcserékkel töltötték el a hátralevő időt.
Árva Viktória

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!

Számos finomság készült. Ízelítő a versenyre érkezett süteményekből.
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Nemesrádó büszkesége

Vekas Martin

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Vekas Martinra, a nemesrádói élsportolóra méltán lehetnek büszkék a helyiek,
ugyanis az idei franciaországi
erőember világbajnokságon ő
képviselte hazánkat. Vele beszélgettünk.
– Mikor kezdtél el sportolni?
– 14 éves koromban.
– Hogyan lettél sportoló, és
mikor volt az első versenyed?
– 2012-ben az általános iskolában figyeltek fel rám súlylökésnél és elvittek egy mezei
versenyre, ahol első helyezést
értem el. Ekkor csábítottak el a
Zalaszám-ZAC-hoz. Erőember
versenyeken is indultam, így
kerültem az úgynevezett nehéz
atlétikához.
– A sportnak nagyon sok
ágazata van. Miért ezt választottad?
– Korábban a kosárlabdázás
érdekelt, a nagybátyám viszont
erőember volt, ő inspirált és
támogatott abban, hogy ezt a
sportágat válasszam.
– Melyik egyesületben sportolsz? Ki készít fel egy versenyre?
– A Zalaszám-ZAC az egyesületem, az edzőm Bognár Szabolcs, de Ambrus Balázs is
készített már fel versenyre. Ő is
erőemelő, csak magasabb súly-

csoportban. Ő fejlesztette az
erőnlétemet, Bognár Szabolcs
pedig a dinamikámat és a technikámat. A franciaországi világbajnokságon viszont egyénileg indultam. Ebben sokat segített, hogy sikerült beszereznem az ehhez a sporthoz való
kellékeket.
– Egy héten hányszor van
edzésed?
– Ha kisebb versenyekre
készülök akkor heti öt-hat, a
nagyobb erőpróbák előtt hétnyolc edzésem is van.
– Sok viadalon vettél már
részt?
– Hatvan-hetven lehet ez a
szám.
– Milyen eredményt értél el
Franciaországban, a világbajnokságon?
– A tizedik helyen végeztem, de nagyon szerettem volna
az első nyolcban végezni. Egy
kisebb sérülés hátráltatott ebben.
– Melyik eredményedre vagy
a legbüszkébb?
– A „mínusz 95-ös” OB-re
vagyok a legbüszkébb, mert ott
a kategóriák erősebbek voltak,
mint Franciaországban. Ott
akadt némi problémám, mert
90 kiló alá kellett mennem és
nagy erőveszteséggel indultam.
– Melyik versenyről van a
legszebb emléked?
– Egyértelműen Franciaország volt a legemlékezetesebb.
Sok új versenyzővel találkoztam, sokféle technikával ismerkedhettem meg jobban.
– Milyen terveid vannak?
– Jelenleg egy kis pihenésre
vágyom, majd szeretném tovább fejleszteni az erőnlétemet,
nagyobb súlycsoportban versenyezni. S persze az olimpiára
való kijutásban is reménykedem.
Árva Viktória

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

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

