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Mikulás-futás Pacsán, immár negyedszer
keztek bemutatni Pacsa nevezetességeit is. Nem véletlen
tehát, hogy a futók elhaladtak a
háromszázötven éves hársfa
mellett Zala megye harmadik
legmagasabb pontjára érve és
az 1763-as építésű műemlék
kápolna is köszöntötte a
futókat.

Bázispontként idén is a helyi iskola szolgált, ahol komfortos körülmények között készülődhettek a futók és programmal, forró itallal várták a
kísérőket is. Így a gyermekek
kézműves foglalkozással foglalhatták el magukat, melyben
(Folytatás a 2. oldalon)

Futáshoz készülődve.

Negyedik alkalommal lepték el Pacsát a piros ruhások,
pontosabban a Mikulás-ruha
valamely kiegészítőjét viselő
amatőr- és profi sportolók. 300
és 800 méteren szállhattak versenybe az ovisok majd az is-

kolások, míg a felnőttek – néhány fürge gyermekkel együtt 6 km-es távon tehették próbára
kitartásukat.
A pálya tekintetében érdemes kiemelni, hogy a futás öröme mellett a szervezők igyeRajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

• 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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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Mikulás-futás Pacsán, immár negyedszer
(Folytatás az 1. oldalról)
az iskola és az óvoda pedagógusai segítettek.
Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat szervezésében, az önkormányzat dolgozóinak és a helyi civil szervezetek segítségével mintegy 50
fő dolgozik a gördülékeny lebonyolításon. Leszögezte, az
évek alatt nyilvánvalóvá vált,
hogy a rendezvény 400 fő futót
és kísérőit, összesen tehát 700800 főt tud biztonságosan befogadni.
A kezdetekről dr. Benedek
Karolina, a város jegyzője elmondta, hogy a 2015-ös első
verseny még a sportpályán került megrendezésre és már akkor megközelítette a kétszáz főt
a versenyzők száma. Azóta a
verseny egyre népszerűbb és az
idei évben már komoly várólista alakult ki, hiszen a november 28.-i jelentkezési határidő

előtt három héttel elfogytak a
helyek. A nagy túljelentkezésre
való tekintettel dr. Benedek
Karolina és Kelemen Tamás –
akik maguk is rendszeresen futnak –, végül visszaléptek a
versenytől, átengedve helyüket
másoknak.
A város jegyzője kérdésünkre elmondta, idén is Csillag Rita érkezett az ország legtávolabbi pontjáról, Paksról.
Közismert, sikeres sportolók
közül a hölgyek mezőnyében
versenyzett Németh Lilla és
Császár Éva, a férfiak között
pedig Lakatos Roland, illetve
Mézes Tibor Sólyom versengett.
A bázispontra visszaérve
emlékérem, kiadós ebéd és az
eredményhirdetés várta a futókat.
A hölgyek mezőnyében abszolút első helyen Németh Lilla
végzett, míg a második helyet
Gyömbér Viktória, a harmadik
helyet pedig Szommer Héra
szerezte meg.

Rajtol a hegyi futam.

Férfi abszolút első helyezettként Lakatos Roland ért
célba, Mézes Tibor Sólyom
teljesítménye a második, Horváth Máté hajrája pedig a harmadik helyhez volt elegendő.

Leggyorsabb pacsai hölgyként Kelemen Anita, leggyorsabb helyi férfiként pedig
Szalai Sándor lépte át a célvonalat.
Gellén Szilárd

Mesemondó verseny a Pacsai Általános Iskolában
tályosok bábjátékával indult,
melyet 23 ifjú mesemondó színes előadása követett. A zsűrit
Horváthné Czoma Csilla és Budai Sándorné, iskolánk nyugdíjas pedagógusai, valamint Oláh
Viktória, volt tanítványunk alkotta. A rendezvény fő támogatói iskolánk Szülői Munkaközössége és Pacsa Város Önkormányzata voltak. A legjobb
mesemondók értékes könyvjutalommal, a szülőkből és nagyszülőkből álló szépszámú közönség pedig egy kellemes élménynyel gazdagodva térhetett haza.

A mesemondó...

A Pacsai Általános Iskola
alsó tagozatos tanulói egy novemberi szerda délután tartották hagyományos őszi mesemondó versenyüket, melyen
meséikkel Mátyás király 560

évvel korábbi koronázása előtt
is tisztelegtek. A verseny a
Városi Könyvtárban került lebonyolításra, ahol telt ház előtt
mondhatták el a gyermekek
meséiket. A program a 2. osz-

www.zalatajkiado.hu
A nézőközönség...

A program főszervezője
Horváthné Tánczos Gabriella
tanítónő volt.
Eredmények. 1. osztály. 1.
Novák Lilla Luca, 2. Sziva Dorina Réka, 3. Böőr Liliána.
2. osztály: 1. Fehér Csongor, 2. Tatár Lázár Boldizsár, 3.
Molnár Léna Réka.
3. osztály: 1. Sárközi Erik,
2. Orsós László Benett, 3. Sárközi Szelina Kármen.
4. osztály: 1. Tatár Zsófia
Hanga, 2. Bali Panna, Képes
Hajnalka, 3. Tollár Benedek.
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Két szomszédos falu polgárait szolgálja
Átadták az egészségházat Egeraracsán
November 16-án adták át az
egeraracsai egészségházat, mely
a helybéli és a dióskáli lakosok
egészségügyi ellátását szolgálja.
Dancs László polgármester
beszédében kiemelte:
– Ma az egészségházat avatjuk. Egy olyan helyet, amelyhez valamilyen módon, közvetve vagy áttételesen minden
lakónak volt, van és valószínűleg lesz köze. Ez az épület
volt már postahivatal, kondi-

terem, E-magyarország pont,
könyvtár, és most orvosi rendelő. Tehát mindig is közösségi
célokat szolgált.
A polgármester megköszönte a fejlesztésben résztvevőknek, a forrást biztosító minisztériumnak, és nem utolsó sorban Egeraracsa közösségének a
segítséget. Elmondta, hogy a
felújítás 10 millió forintba került, ebből 9 millió forintot az
egészségügyi alapellátás pályá-
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PACSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Az avatás pillanata.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00001
IPARI PARK FEJLESZTÉSE PACSÁN
Pacsa Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt,
„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00001 kódszámú pályázattal 53 968 189 Ft 100%-os támogatásban részesült, Ipari Park fejlesztésére
Az ipari parkokban a befektetők korszerű létesítményeket
építhetnek, elkészült csarnokot vásárolhatnak vagy bérelhetnek. Utóbbi két befektetési forma különösen kedvelt a
hazai és külföldi befektetők körében, mert a befogadó
ipari park által meghatározott előírásokat az építő vagy
kivitelező már megismerte, ezáltal kiszámítható a befektetés költségvonzata.
Az új és korszerű infrastruktúra, a szolgáltatások világszínvonalú kialakítása és a zárt, biztonságos rendszer
kedvező feltételeket biztosít a befektetők számára.
Az Ipari Park jelenleg kevés szabad területtel rendelkezik, de a kiváló működés és működtetés, valamint a
kedvező elhelyezkedés következtében az év folyamán
számos megkeresés érkezik az Önkormányzat felé a
még szabad tér beépítésére.
A beruházás során az Ipari Park területén az alábbi
fejlesztések kerülnek kivitelezésre:
• járda építése
• a járdákhoz tartozóan napelemes, kandeláberes villamos
hálózat fejlesztése
• szennyvíz-hálózat kiépítése
A beruházásnak munkahelyteremtési vonzata is van, így
közvetlenül hozzájárul a település, a járás és a megye
foglalkoztatottságának növeléséhez, valamint lehetőséget biztosít a munkaerőpiac hátrányos helyzetű célcsoportjainak foglalkoztatására.
A projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.

Az orvosi rendelő.

zatán nyertek el, a fennmaradó
1 millió forint pedig önerő.
Mérföldkőnek tekinti az egészségház felavatását, ez is a falu
fejlődését jelzi.
Az avatáson jelenlévő Manninger Jenő országgyűlési képviselő beszédében kiemelte a
vidékfejlesztés fontosságát, és
azt, hogy a kis falvakban is
szükség van az előrelépésre,
fontos, hogy az alapvető közösségi intézmények be tudják
tölteni szerepüket. Elmondta,
hogy a magyar kormány meghirdette a magyar falvak programot. Ennek keretében történhet Dióskál és Egeraracsa fejlesztése is. Befejezésül hozzá-

tette: manapság kivitelezőt a
legnehezebb találni, de Egeraracsa polgármestere ezt remekül megoldotta.
Az avatáson felszólalt Strázsai Zoltán, a Zala Megyei
Közgyűlés képviselője, aki elmondta, hogy a közgyűlésen
megszavaztak 32 millió forintot
a két település fejlesztésére,
melyből most 9 millió forintot
az egeraracsai egészségház fejlesztésére fordítottak.
Végül Farkas László plébános megáldotta az épületet,
majd az érdeklődők megtekinthették az újonnan átadott
intézményt.
Árva Viktória

Ha elolvasta, adja tovább!
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Márton-napi túra a pacsai Öreghegyen

A jól sikerült túra résztvevői.

Szent Márton napi újbor
kóstoló túrát szerveztek a pacsaiak november 11-én. Már a
könyvtárnál gyülekező emberek kóstolgatták egymás pálinkáit és borait, melyeket
mindenki lelkesen vitt magával
erre a napra.

A csoport gyalog indult el
az első állomásra, ahol Kelemen Tamás fogadta pincéjénél
a résztvevőket, és választékos
ételekkel, italokkal vendégelte
meg a lelkes túrázókat, ezzel
kellően megalapozva a hangulatot.

Innen indultak tovább a nevezetes, több mint 300 éves
pacsai öreg hárshoz, melynek
fontos jelentősége van a település életében. Gyakori programok találkozóhelye ez a hársfa. A legenda szerint ennek
fának az őséhez, körülbelül 800
évvel ezelőtt kötötte ki lovát
Csaba királyfi, a székelyek vezére, miközben a támadókat
elűzve hazafelé tartott.
A kis pihenő után folytatták
útjukat Böröcz Attila pincéjéhez, aki szintén terített asztallal
várta a vendégeket. Az összekovácsolódott társulat már elfelejtve a hosszadalmas gyaloglást, jókedvűen és kíváncsi-

sággal ment tovább a következő pincéhez, melynek tulajdonosa Bokor Ferenc volt. Ő is
bőséges harapnivalóval és többféle itallal várta a társaságot,
amelynek tagjai a pincéhez
érve énekléssel, beszélgetéssel
pecsételték meg a hosszú órákon át tartó Márton-napi újbor
kóstoló túrát.
Visszafelé a hegyi kápolna
érintésével folytatták útjukat,
és a nap zárásaként mindenki
újra visszatért a korábbi találkozási pontra, miután jó
hangulatban megtették a körülbelül nyolc kilométeres kirándulást.
Árva Viktória

Melanoma szűrés Pacsán

Téli gépszemle
November 27-én téli gépszemlét tartottak Pacsán.
Az elmúlt évek során az
önkormányzat pályázati támogatással saját gépparkot alakított ki, melyekkel a téli hóeltakarítást is el tudja végezni. A
36 LE - 50 LE - 82 LE teljesítményű traktorok mindegyike
fel van szerelve hóeltakarításhoz szükséges eszközökkel.
– A szemle során meghatározásra került havazás esetére a
beavatkozási sorrend, hiszen
sok helyen kell elvégezni a
mentesítést. Sok kilométernyi
belterületi és külterületi út van
a városban. Intézmények zavar-

talan működését is biztosítani
kell, mint például, mentőállomás, egészségház, iskola,
óvoda, bölcsőde, hivatal. Az
önkormányzat raktárában rendelkezésre állnak a járdák síkosságmentesítéshez használható anyagok, melyekből minden intézményhez került kiszállításra a napokban – mondta lapunknak Kelemen Tamás
polgármester.
A szemlén résztvevők megállapították, hogy a szükséges
eszközök, gépek rendelkezésre
állnak, amennyiben nem alakul
ki szélsőséges időjárás, a feladatot el tudják végezni.

Fontos a szűrésen való részvétel.

A Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda, Pacsa Város Önkormányzata és a Pacsáért Alapítvány közös szervezésében 2018. november 9-én, pénteken délután melanoma szűrésre került sor Pacsán, az Egészségház védőnői tanácsadójában.
A szűrésre előzetes regisztráció alapján vártuk azokat a
lakosokat, akik fontosnak érzik
a szűréseken való részvételt, a
megelőzést, a bőrrák korai felismerését, hiszen az egészségünk mindennél fontosabb!
A vizsgálatot dr. Kemény
Teréz bőrgyógyász főorvos és

asszisztense végezte, a rendelkezésre álló idő alatt 30 fő
szűrésére volt lehetőség. A
doktornő a legtöbb résztvevőnél nem észlelt semmilyen
problémát, néhány esetben további vizsgálatokat javasolt az
anyajegy eltávolítása, illetve a
bőrrák kialakulásának biztos
megelőzése érdekében.
Köszönjük a helybeli vizsgálat lehetőségét. A későbbiekben is törekszünk arra,
hogy hasonló módon településünkre hozzuk a szűrővizsgálatokat.
Bokor Ferencné

www.zalatajkiado.hu
A képen Kelemen Tamás polgármester és Molnár József gépkezelő.

2018. november
HIRDETÉS
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Ahol elengedhetetlen a gondoskodó segítség
Biztonságban a rászorultak Zalaszentmártonban
összeköttetésben, így ha rosszul
lesz vagy elesik, akkor ezen a
jelzőrendszeren keresztül riasztja a pacsai orvosokat, szükség
esetén a mentősöket. Az ebédet
is házhoz viszik neki, ez is nagy
segítség számára.
A pacsai székhelyű szociális önkormányzati közös intézményi társulásnak tulajdonosa
és tagja is a zalaszentmártoni
önkormányzat.
– A rászoruló családok zöldséget, gyümölcsöt, gyümölcslét
kapnak a közmunkában megtermeltekből. Az önkormányzat

segíti a családokat a közműdíjak fizetésében, illetve a pályázat útján beszerzett tűzifa ellátásában. Ünnepekre élelmiszert,
ruházatot kapnak a családok.
Az évente megismételt szűrővizsgálatok végzésében a védőnői szolgálat segít. A falut naponta felkeresi a mozgó ABC.
A lakosság biztonságát a polgárőrség, a térfigyelőrendszer,
a megfelelő közvilágítás és kifogástalan belterületi utak garantálják – fűzte hozzá Dancs
Szilveszter Zoltán polgármester.
Árva Viktória

A legidősebb házaspár Zalaszentmártonban.

Zalaszentmárton község önkormányzata központi feladatának tekinti a lakosság jólétének
magas szinten történő biztosítását. E feladatkörben az idősekről, betegekről, rászorulókról való gondoskodás igen fontos. Tollárné Buglyó Szilviával, a falu
szociális gondozójával beszélgettünk erről.
– Mióta dolgozik szociális
gondozóként?
– 4 éve dolgozom itt a településen.
– Főállásban végzi Zalaszentmártonban a munkáját?
– Nem, Nagykapornakon, az
idősek otthonában vagyok főállású szakápoló, itt, a településen másodállásban látom el az
időseket.
– Mikor keresi fel a gondozottakat?
– Kötetlen a munkarendem,
akkor keresem fel őket, amikor
szükséges, de a falu legidősebb
házaspárjához és egy egyedülálló hölgyhöz naponta megyek.
– Hány gondozottja van a
faluban?

– Jelenleg nyolc, de ez van
amikor változik.
– Milyen feladatokat lát el,
miben segíti a rászorulókat?
– Segítek nekik tüzelőt bekészíteni, a gyógyszer beszedésére odafigyelni, a boltból beszerezni ami kell, információt
gyűjteni, orvosi segítséget kérni, ha szükséges. Biztonságot
ad nekik, hogy tudják, valaki mindig jön hozzájuk.
– Hogyan látják el ezeket a
teendőket, közösen a falugondnokkal?
– A falugondnok vállalja,
hogy elviszi a rászorulókat az
ünnepségekre. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, segítjük
egymást, folyamatos információcsere van közöttünk. Amikor szétosztható termények vannak, ő viszi el azt a rászoruló
családokhoz és az idősekhez.
Időközben meglátogattuk az
egyik gondozottat, aki elmondta, hogy biztonságot ad számára az, hogy van egy úgynevezett jelzőrendszerük, ami a pacsai központtal, ügyelettel van

Pacsai címvédés
Harmadik alkalommal vett
részt november 17-én Pacsa csapata a Kilimán község által meghirdetett ŐSZ KÖSZÖNTŐ vetélkedőn.
A vidám hangulatú rendezvényen idén hat csapat mérte össze
tudását. A szellemi és ügyességi
feladatok során vegyes témakörök voltak, néhány ezek közül:
nyelvtani kérdőív, meseszereplők párosítása a mesékkel, közmondások, szólások kitalálása
körülírás alapján, különböző
rejtvények, szájról szövegolvasás, filmrészletek felismerése,

A győztes csapat.

tárgyak felismerése tapintással,
szinkronizálás, stb. Az ötletes,
nevető izmainkat is megmozgató ügyességi feladatokat szintén
mindenki élvezte, nagyon jól
szórakoztunk.
A CSUPACSAJOK + 1 PASI nevű csapatunk újra megvédte címét, hiszen a tavalyelőtti
és a tavalyi elsőség után idén is
mi nyertük meg a vetélkedőt.
Köszönjük a meghívást, és
gratulálunk a szervezőknek a
jól sikerült programhoz.
Bokor Ferencné

2018. november
HIRDETÉS
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Zala kétkeréken
Nemrég átadták a Keszthely
északi részén épült 3 kilométeres új kerékpárutat. A Zala
Megyei Önkormányzat és a város 178 millió forintból végezte
el a beruházást, mely összeköti
a Festetics kastélyt a Gyenesdiás határában fekvő a Festetics Imre Állatparkkal. A turisztikai látnivalók mellett a munkába járást és a kereskedelmi
központok megközelítését is
segíti a fejlesztés. Egy kerékpártúrával avatták fel az új
szakaszt.
A Területi Operatív Program Zala megyére jutó 23 mil-

liárd forint uniós forrásait a
megyei önkormányzat koordinálja – mondta a megyegyűlés
elnöke. Dr. Pál Attila kifejtette:
Zala a turizmus területén kiemelkedő, ezért fontos a kerékpáros turizmusnak a fejlesztése.
– Azt láttuk, amikor elkészítettük a Zala kétkeréken
koncepciót, hogy pontszerű fejlesztések valósultak meg egyegy településen, amelyeket pályázatok vezéreltek, nem volt
benne egy egységes zalai koncepció, ami talán arról kell,
hogy szóljon, hogy az országos
kerékpárút-hálózathoz és a

Önkéntesek munkáját köszönték meg
Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek munkáját köszönték
meg díszes oklevéllel minap.
A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszédében többek között arról is
szólt, hogy sokan közönyösen
szemlélik a nehéz körülmények
között élő embereket. Felmentést azzal adnak maguknak,
hogy az állami ellátórendszerek, az önkormányzatok, az
egészségügyi intézmények úgyis
megoldják ezeknek az embereknek a problémáit. Éppen
ezért van nagy szükség a karitászosok segítségére, akik szakszerűen, profi módon dolgoznak, különböző ötletekkel segítenek a rászorulókon. Ott van-

nak természeti katasztrófák
esetén, a szenvedélybetegeket
kivezetik a reménytelen helyzetből, jótékonysági rendezvényeket szerveznek, s számos más akcióval enyhítenek a
rászorultak gondjain. Pácsonyi Imre megemlítette, hogy
az egyházmegye zalai részén
dinamikusan fejlődik a szervezet.
Három zalai karitászos részesült Caritas Hungarica díjban: Gál Dénesné (Lenti), Szamosvári Olivérné és dr. Szabó
Ilona (Letenye).
A plébániai karitászcsoportok közül két zalai munkáját
ismerték el; a zalaegerszegi Jézus Szíve plébániát és az 1991ben Lentiben megalakultét.
A kitüntetetteknek dr. Székely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

Dr. Pál Attila szerint fontos a kerékpáros turizmus fejlesztése.

nemzetközi Eurovelo hálózathoz illeszkedjen a zalai hálózat. Ez volt a munka, amit elvégeztünk és utána pedig a
forrásokat megpróbáltuk ennek megfelelően felhasználni –
nyilatkozta a megyegyűlés
elnöke.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő hangsúlyozta,
hogy a turistáknak és a városlakóknak is fontos ez a fejlesztés, hiszen a turisztikai attrakciók mellett könnyebben elérhetőek a kereskedelmi központok is.

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

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.
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„A közösségi élet nagyon fontos”
Beszélgetés Brünner Józsefnével
Brünner Józsefnével beszélgettünk, aki hosszú évekig volt
óvodavezető Szentpéterúron. 16
éve nyugdíjas, de aktív közösségi életet él.
– Melyik évben lett óvónő?
– 1970-ben. Előtte, amikor
megépült az óvodánk, dajkának vettek fel. A későbbiekben kinevezett az igazgató, és
rögtön óvodavezető-helyettes
lettem.
– Hol végezte el az iskolát?
– A Soproni Óvónőképzőbe
jártam, ez kétéves képzés volt,
levelező tagozaton tanultam.
1973-ban államvizsgáztam, ezután
lettem óvodavezető.
– Hány évig dolgozott az Brünner Józsefné ma is nagyon aktív.
óvodában?
– 38 évig, 2002-ben vonul– Nem volt óvoda Szentpétam nyugdíjba.
terúron, csak idény napközi.
– Miért ezt a pályát válasz- Oda azért mentem el, mert imádtotta?
tam a gyerekeket, nagyon meg-

tetszett, és ott is maradtam. Így
lettem aztán dajka. Szerettem a
munkámat, rengeteget tanultam ott.
– Emellett az éneklés is
jelen volt az életében.
– Egyszer eljött az óvodába
a szentpéterúri tanárom és énekelni hívott néhányunkat. Egyszeri
alkalomról volt szó, de nagyon
megtetszett mindannyiunknak
és ott maradtunk. 14 éven keresztül…
– Citerázni is megtanult. Ez
hogyan történt?
– Nagyon sok gyerek citerázott akkoriban, ahol mi énekeltünk, de felnőttek, elmentek
középiskolába és már nem akartak foglalkozni a zenéléssel. A
tanár úr kért, hogy tanuljak meg
a hangszeren játszani. Én addig
csak ámultam, hogy a gyerekek milyen ügyesen pengetik a

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

hangszert. Később kialakult egy
jó társaság, ahol öten vagy hatan énekeltek, mi pedig citeráztunk.
– Már nem járnak Pacsára
zenélni?
– Nem. Körülbelül 5 éve fejeztük be a pacsai tevékenységünket. Amikor felbomlott a pacsai közösség, kitaláltam, hogy
elindítok egy kézműves csoportot. Meg is kérdeztem az önkormányzatot, hogy támogatnák-e ezt a tervet. Nagy örömmel fogadták, örültek annak,
hogy lesz egy kis csoport. A
nyugdíjasok és a fiatalabbak is
szívesen csatlakoztak. Ez 2013ban történt, 30 főre gyarapodtunk, s azóta is tart ez a munka.
Decemberben karácsonyfa díszeket készítettünk, ember
nagyságú betlehemet, húsvétra
nyuszidíszeket csináltunk. Kiállítást is szerveztünk, amire
sokan eljöttek, nagy volt az érdeklődés. Ezáltal még többen
csatlakoztak. Nekünk, a Fürgeujjasoknak fellépéseink is szoktak lenni itt helyben, és meghívásra a környező településeken is. Buszkirándulást is szerveztünk, ezt is az önkormányzat támogatta.
– Milyen gyakran járnak
össze?
– Hetente egyszer, minden
pénteken. Ha fellépésekre készülünk, akkor hetente kétszer.
– Milyen programokra készülnek?
– A kézimunkázás majd januártól lesz. Most az énekléssel, a próbákkal vagyunk elfoglalva. Gőzerővel készülünk az
idősek napjára és a karácsonyi
ünnepségre, amit mindig egy
napon tartanak.
Árva Viktória
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Az egészség a legfontosabb
Szűrővizsgálatok Felsőrajkon
vizsgálatokkal segítsük az embereket, hiszen van olyan vizsgálat,
amire egyébként már csak jövő
májusban lett volna időpont.
– Milyen szűrések voltak?
– Légvezetéses hallásvizsgálat, légzésfunkció vizsgálat,
hasi ultrahang, mellkas-röntgen, vérnyomásmérés, diabétesz tanácsadás és antropometriás vizsgálat.

– A szűréseket hol végezték el?
– Az orvosi és a védőnői
rendelőkben, illetve volt egy
egészségügyi busz, amiben a
mellkasröntgen és a légzésfunkciós vizsgálatot végezték el.
– Mely korosztály használta
ki leginkább ezeket a vizsgálatokat?

Váróterem a felsőrajki orvosi rendelőben.

Fontos, hogy az emberek
megfelelő egészségügyi ellátást
kapjanak, és időben észrevegyék a problémákat, hogy mihamarabb megkezdődhessen a
kezelés. Erről beszélgettünk
Czémán Lászlóval, Felsőrajk
polgármesterével és Horváth
Zsuzsanna szakmai koordinátorral a nemrég rendezett felsőrajki egészségnapon.

– Milyen céllal rendezték
meg az egészségnapot?
– Benne vagyunk a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - Felsőrajki konzorcium” EFOP-os pályázatban, amelynek a célcsoportja a
hátrányos helyzetű emberek. A
legfontosabb az egészséges életmód támogatása, és lényegesnek
tartottuk, hogy ingyenes szűrő-

Egészségügyi busz is érkezett a faluba.

– Többnyire középkorúak
és idősek érdeklődtek. Egyébként volt diabétesz tanácsadás
is, amelyen a háziorvos is jelen
volt.
– Hányan vettek részt ezen
a napon? Időpontot kellett kérni ezekre a vizsgálatokra?
– Körülbelül százan vettek
részt, és időpontfoglalásra is
szükség volt.
– Előadások is voltak?
– Nem, de tervezünk egy
négy alkalmas előadássorozatot, amit dr. Rosta László vállalt, ő fogja megtartani, s a
diabéteszről és az elhízásról
fog beszélni.
– Volt korábban is egészségnap a településen?
– Régebben kétévente volt
mellkasröntgen a faluban, de ez
mára teljesen megszűnt, már
csak azok járnak ilyen vizsgálatokra, akiket a munkahely
kötelez. Ez óriási hiány ilyen
kis településeken, mert az emberek nehezen szánják rá magukat, hogy beutazzanak a
városba. Ezért tartottuk fontosnak, hogy legyen egy ilyen nap
a község életében.
Árva Viktória

