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Január 10-én , a Vá-Pacsán
ró étteremben ötödik alkalom-
mal került sor a hagyományos
újévköszöntő fogadásra, me-
lyen , PacsaKelemen Tamás
polgármestere helyi egyesüle-

Újévköszöntő fogadás Pacsán

tek, civil szervezetek vezetői,
vállalkozások mellett az orszá-
gos - megyei - járási - helyi
szintű rendvédelmi, közigaz-
gatási szervezetek vezetőit is
köszönthette.

Számvetésében ki is emelte:
a megjelentek nagy száma is
alátámasztja, hogy 2015 óta
Pacsa erőteljesebben szerepel a
megye, az ország vérkeringé-
sében, jó úton halad. A város-
nak jó adottságai is vannak:
aranyminősítést szerző szőlő-
hegyei, birtokai, jó minőségű
földjei, vadban gazdag erdői,
2018-ban országos ismeretsé-
get szerzett 350 éves hársfája,
horgásztava, szabadvizű strand-
ja, de vannak hagyományai és
dolgos, tenni akaró lakosai is. A

közösségi összefogás és a tá-
mogatások segítségével meg-
újulhattak utak, járdák, az
egészségcentrum belső felújítá-
sa folyamatban van, amely szín-
vonalas és megfelelő ellátást
biztosít a környező települések
számára is, a település frek-
ventált helyén lévő rendezetlen
területen építési telkeket ala-
kítottak ki, amelyből egy már
értékesítésre is került, bővültek
és színesedtek a rendezvények,
sor került papszentelést követő

Balról Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Bokor
Ferencné alpolgármester, Schmidt Jenő, Manninger Jenő,
dr. Benedek Karolina jegyző, Kelemen Tamás.

A karácsony előtti időszak-
ban minden lakoszalaigricei
élelmiszercsomagot, illetve tűzi-
fát kapott, ez nagy segítség volt
számukra a téli időszakban.

Advent alkalmából minden
vasárnap meggyújtották a gyer-
tyákat, melynek alkalmából a
helyi óvodások és iskolások
verseket mondtak.

December 23-án tartották
meg a karácsonyi ünnepséget,
ahol a helyi gyerekek kará-
csonyi dalokkal és gyönyörű
versekkel szerepeltek. Vendég-
fellépő volt ésLeblanc Győző

Karácsonyi ünnepség Zalaigricén

Tóth Éva, akik színvonalas mű-
sorral szórakoztatták a megje-
lenteket. A helyi fiatalok meg-
lepetés műsorral készültek, amit
mindenki nagy örömmel és lel-
kesedéssel fogadott, nagy sikert
aratva ezzel.

Ezt követően köszöntötték a
2018-ban született gyermekeket is.

Végezetül vacsorával, illet-
ve a falu lakói által sütött süte-
ményekkel vendégelték meg a
jelenlévőket, majd kellemes ka-
rácsonyi hangulatban ért véget
az ünnepség.

Árva Viktória

A helyi gyermekek adtak műsort.
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Az önkormányzat és az egye-
sületek 2018-ban is változatos,
színvonalas programokkal ké-
szültek a már hagyományos ad-
venti programsorozatra.

Az első hétvégén, december
2-án, délelőtt a IV. Mikulásfu-
tás óriási érdeklődés mellett zaj-
lott idén is. Erről előző lapszá-
munkban már részletesen beszá-
moltunk. Este 17 órakor Szitás
József plébános úr megáldotta a
település adventi koszorúját, majd
a diák-Pacsai Általános Iskola
jainak műsora és a Szivárvány dal-
kör éneke után meg is gyújtot-
tuk az első gyertyát.

A második vasárnapon a mű-
velődési ház nagytermében a
Városvédő- és Szépítő Egyesü-
let várta házigazdaként az ér-
deklődőket. Először a Napsu-
gár Óvoda Mikulás- és kará-
csonyváró műsorát láthattuk,

Adventi programsorozat Pacsán

amelybe a gyerekek nagy örö-
mére még a Mikulás és kram-
puszai is bekapcsolódtak. Majd
a Szivárvány dalkör karácsonyi
dalcsokorral kedveskedett a ven-
dégeknek. A színpadi produk-
ciók sora az óvodások, óvodai
dolgozók, a szülők és az egye-
sület közös éneklésével fejező-
dött be. Délután jótékonyko-
dásra is lehetőség volt, a szülők
által készített mézeskalácsok meg-
vásárlásával az óvodát támo-
gathattuk, illetve adventi ko-
szorúk, karácsonyi díszek kiál-
lítása és vására is zajlott a nagy-
teremben. 17 órakor a Városvé-
dő- és Szépítő Egyesület és az
önkormányzati dolgozók által
készített betlehem megáldása
után az iskola diákjainak gyer-
tyagyújtó műsora és a dalkör
éneke kíséretében fellobbant a
második gyertya is a koszorún.

A harmadik hétvége hagyo-
mányosan minden évben a Nő-
szirom Kulturális Egyesületé.
Telt ház előtt adhatták át kará-
csonyi ajándékukat: táncokat,
énekeket, vendég előadásokat
tartalmazó évzáró, karácsonyi ün-
nepi műsorukat, melynek mot-
tója: „összetart a dal”. Ebben
az évben új csoporttal bővültek,
így már a legkisebbekkel együtt
négy csoport mutatta be az év
során tanult koreográfiákat. Az
egyesület tagjainak gyönyörű
éneke, s vendégként egy szóló-
tánc, valamint a Pacsai Általá-
nos Iskola népdalstúdiójának
karácsonyi dalai színesítették a
programot. Hatalmas tortával,
süteményekkel vendégelték meg
a közönséget a házigazda egye-
sület tagjai, majd az adventi ko-
szorún meggyújtottuk a harma-
dik gyertyát, szintén az iskolá-
sok és a dalkör előadása után.

A negyedik vasárnapon az
önkormányzat ünnepi koncertre
várta a lakosságot. A több hazai
és nemzetközi díjjal is elismert,
45 fős Zalai Balaton-part Ifjú-

sági Fúvószenekar színvonalas
előadása óriási élmény volt, iga-
zi karácsonyi hangulatot vará-
zsolt a művelődési ház nagyter-
mébe. A koncert után még egy
meglepetés is volt: az óvodás
szülők és az óvodai dolgozók
által előadott betlehemes játék
nagyon tetszett mindenkinek.
Ezt követően meggyújtottuk az
utolsó gyertyát is az adventi
koszorún, természetesen ez al-
kalommal is az iskolások gyer-
tyagyújtó műsora és a Szivár-
vány dalkör éneke mellett.

Mind a négy vasárnapon a
gyertyagyújtás után a pacsai
szőlősgazdák által készített for-
ralt bor (a gyerekek forró teát
kaptak) elfogyasztása mellett
osztottuk meg élményeinket,
beszélgettünk, s töltöttük együtt
az est hátralévő részét.

A városközpont ünnepi ki-
világítása, a betlehem, a feldí-
szített élő karácsonyfa és a prog-
ramok méltón hozzájárultak az
adventi hangulathoz, a karácso-
nyi készülődéshez.

Bokor Ferencné
A pacsai advent emlékezetes pillanatai.

A 2019. január 25-én, 18 óra-Pacsai Haladás Horgászegyesület
kor tartja éves rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait tisz-
telettel meghívjuk.

A közgyűlés helye: Pacsa, művelődési ház.
Tisztelettel:

Vezetőség

Horgászok közgyűlése

Ezúton tájékoztatjuk a Pacsai Közös Önkormányzati Hiva-
talhoz tartozó települések lakosait, hogy az önkormányzatok 2018
decemberében a Belügyminisztériumtól megkapták a támoga-
tói okiratot a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű támogatásáról.

Jelenleg szerződéskötés zajlik a fűtőanyagot biztosító vál-
lalkozásokkal.

A támogatásról szóló igazolás átvételéről 2019 januárjában
értesítjük azokat, akik 2018. október 15-ig jogosan igényelték a
támogatást.

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés 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
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Decemberben megkezdő-
dött a Csány László utcában ta-
lálható egészségügyi szolgál-
tató központ felújítása Pacsán.

Az épületben található a vé-
dőnői, háziorvosi és a fogor-
vosi szolgáltatók helyiségeit egy-
ségesen érinti a modernizálás.

Az ellátások folyamatos
biztosítása érdekében a mun-
kálatokkal érintett rendelések
az épület másik részébe köl-
töznek az ott kialakított ideig-
lenes rendelőbe.

Az egészségház felújítása Pacsán

Az első ütemben a védőnői
helyiségek újulnak meg, a kivi-
telező jelzése szerint várhatóan
január második felében már el
is készülnek, melyet január vé-
gétől a második ütem, a házi-
orvosi részleg felújítása követ.

A harmadik ütemben a fog-
orvosi helyiségek felújítására
kerül sor, melynek várható be-
fejezése a tavaszi hónapokra
tehető.

Pacsa Város
Önkormányzata

Több ütemben zajlik a felújítás.

Sokan voltak a fogadáson.

újmisére, a 2016 óta fennálló
testvérvárosi kapcsolat megerő-
sítésére és a közösségi össze-
fogás erejének szép példája a te-
metői lélekharang felállítása is.

Elmondta, hogy Pacsán nem-
csak 2018 volt a családok éve,
hiszen néhány éve már termé-
szetbeni és pénzbeli segítséget
is tudnak nyújtani a lakosok-
nak, élve a kormány adta lehe-
tőségekkel, sok esetben kiegé-
szítve azt, majd hozzátette,
hogy ez 2019-ben is így lesz.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő köszöntő szavai-
ban megerősítette azt, hogy
Pacsa jó úton halad és térségi
szerepe is vitathatatlan, lévén
földrajzi elhelyezkedése révén
elmondható, hogy Pacsa a me-
gye közepe. Kiemelte, hogy a
kisebb településeknek a mai vi-
lágban valóban nincs könnyű
helyzetük, de látható hogy ten-
niakarással így is van fejlődés,
előrelépés amelyhez a kormány

Újévköszöntő fogadás Pacsán
is segítséget nyújt pályáza-
tokkal.

Schmidt Jenő, a Települési
Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének elnöke elmondta,
hogy maga az önkormányzati
rendszer is bonyolult, ma Ma-
gyarországon 3155 település
található, melynek 90 százaléka
ötezer lakosúnál kisebb falu
vagy kisváros, és ezekben él a
magyar lakosság csaknem egy-
harmada. Akár harminc kilo-
méteres körzeten belül is ren-
geteg különböző adottságú és
emiatt más-más problémájú te-
lepülés van. Kiemelte, hogy
fontos az iparűzési adó a kis
falvakban, mivel más bevé-
telekre nem számíthatnak, és
ebből kell gazdálkodni, illetve
megragadni minden pályázatot,
mert csak így képesek fejlődni.

Záró szavaiban Pacsa pol-
gármestere megemlítette, hogy
az önkormányzat a központban
megvásárolt egy lakóházat,
amelyben terveik szerint egy

helytörténeti kiállítást rendez-
nek be, ez régi kérése a lakos-
ságnak. Elmondta, hogy 2018-
ban rekordot döntött az ipar-
űzési adó bevételük, így a fej-
lesztések nem állnak le, továb-
bá a 2015-ös gyenesdiási meg-
állapodás sikerét látva 2019
márciusától a zalakarosi für-
dővel kötött megállapodásnak
köszönhetően a pacsai lakosok

jelentős kedvezményben része-
sülnek annak belépőjegy árá-
ból is.

A pezsgős koccintáshoz Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke mondott
pohárköszöntőt, majd a megje-
lenteknek lehetősége nyílt bará-
ti beszélgetés keretében egyez-
tetésre, a 2019-es év tervezésére.

Árva Viktória

Advent utolsó szombatján,
2018.12.22-én 16 órakor került
megrendezésre a karácsonyt vá-
ró rendezvény. Kicsik nagyok
már hetek óta készültek versel,
dallal, tánccal erre az alkalomra.

De nem csak a műsor sze-
replői, szüleik, nagyszüleik jöt-
tek el ezen a napon a Gönczi
Ferenc Közösségi Házba. Meg-
érkezett a Mikulás is, aki nem
üres kézzel jött. Zsákja aján-
dékcsomagokkal volt tele.

Így a karácsonyi műsor után
közel 60 rádói jó gyerek kapott

Falukarácsony Nemesrádón

tőle ajándékot és még hó is
hullott ezen a délutánon a kö-
zösségi házban, a gyerekek
örömére.

Míg a műsor tartott, Tollár
Tibor teát és forralt bort főzött,
melyet a képviselő-testület fér-
fi tagjai lelkesen kínálgattak a
műsort és az ajándékosztást kö-
vetően, a rendezvény résztve-
vőinek. Természetesen a bejgli
sem maradhatott el a kíná-
latból.

A gyerekeket idén is Tollár-
Kránicz Renáta készítette fel.

Kicsik és nagyok szorgalmasan készültek.
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Bókaháza kistelepülés Zala
megyében, Keszthelytől 18
km-re, Hévíztől 10 km távol-
ságra, szép természeti környe-
zetben helyezkedik el. A község
határában folyik a Zala folyó, a
falut pedig két kis patak szeli
át, melyek a Zalába torkolla-
nak. A falu nyugati részét lan-
kás dombok szegélyezik.

A falu lélekszáma már a
300 főt sem haladja meg. A
község infrastruktúrája teljes,
víz, gáz, szennyvízcsatorna,
telefon, internet hozzáférés ki-
épült a településen. Minden, ami
a komfortos emberi élethez szük-
séges, megvan a faluban.

Az önkormányzati épületek
felújításra kerültek. A község-
háza épülete ad otthont a pol-
gármesteri irodának, a könyv-

Új év, új tervek Bókaházán
tárnak, az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Térnek. Új orvo-
si rendelőnk, rendezvénypavi-
lonunk épült. A település közte-
reit folyamatosan szépítjük,
ahova a közelmúltban több
köztéri alkotás, szobor, emlék-
mű került elhelyezésre. A kör-
nyéken egyedülálló a Szent Ven-
del szobrunk, amely a település
határában védelmezi az állattar-
tókat. A tavalyi évben a temp-
lomkertben pályázati forrásból
felújításra került az I. világhá-
borús hősök emlékműve, ezt
megelőzően pedig 1956-os em-
lékművet helyeztünk el a falu
központjában. A ravatalozó fel-
újítása és bővítése is megtör-
tént, új arculatot kapott. Idei
tervünk, hogy a temetőhöz fel-
vezető út mentén, a partfalat

megerősítve támfalat építsünk,
hiszen a nagymértékű erózió
veszélyezteti a parkolót, az
épületet.

Sikeres pályázati forrásból
járdafelújítás előtt állunk, a te-
lepülés járdáinak csaknem fele
javításra, illetve átépítésre ke-
rül. Az idén befejezzük az „Ér-
tékeink háza” felújítását, ahol a
falu értéktára, összegyűjtött em-
lékek, értékek kerülnek elhe-
lyezésre. Folytatjuk a START
közmunka keretében a mező-
gazdasági termelést. A falu köz-
területeit ugyancsak a közmun-
kások tartják rendben, ennek el-
ismeréséül a Virágos Magyar-
országért versenyben díjat ve-
hettünk át. Köszönet itt min-
denkinek, aki a saját portája
igényességével hozzájárul a fa-
lu összképének javításához.

Élénk a kulturális élet a fa-
luban, szinte havonta van vala-
milyen rendezvény. Régi ha-
gyományokat elevenítettünk fel
azáltal, hogy télen tollfosztót,
disznóvágást tartunk, majd a
farsang végén, húshagyóked-
den rendezzük a farsangi mu-
latságot. Megemlékezünk már-
cius 15-éről, tavasszal köszönt-
jük az időseket, húsvéti prog-
ramokat szervezünk, anyák nap-

ján a község édesanyáit és
nagymamáit szoktuk köszön-
teni műsorral, virággal. Ilyen-
kor kerül sor a télen elkészült
kézimunkákból rendezett kiállí-
tásra is. Májusban tartjuk az
Orbán-napi hegyi partit a sző-
lőhegyen, nyáron falunapot szer-
vezünk sok műsorral, vendégül
látjuk a falu egész lakosságát.
Ősszel szüreti felvonulás, majd
december 6-án megérkezik a Mi-
kulás a kicsikhez. Kültéri betle-
hemet építünk hangulatos kará-
csonyi vásárral, majd a feldíszí-
tett karácsonyfa fényénél tartjuk
a falukarácsonyi programunkat.

Sikeres pályázati forrásból
az idén nagy rendezvényeket is
tudunk rendezni, ilyen lesz az
Orbán-nap, a falunap és a Szent
Mihály-napi búcsú.

Az idei évre is akad sok
szép terv, melynek megvalósí-
tása nem is biztos, hogy csak
pénz kérdése. Fontos a hozzá-
állás, fontos a közösség, fontos
mindannyiunk munkája. Hi-
szem és vallom, ha mindenki a
saját területén maximálisan te-
szi a dolgát, akkor egy kis
közösség is csodákra képes.

Így legyen!
Lóth Eszter

polgármester

Az orvosi rendelő.

Rendezvénypavilon épült.
Pötrétén évről évre megren-

dezésre kerül az önkormányzat
és a közalapítvány támogatásá-
val a Mikulás ünnepség és a
Fenyőünnep.

Az idei évben a Holló együt-
tes vidám zenés műsorral ked-
veskedett a Mikulás ünnepsé-
gen megjelenő gyermekeknek és
a falu lakosságának. Végül a Mi-
kulás is megérkezett Pötrétére,
a gyermekeknek könyveket, gyü-
mölcsöket és sok-sok édességet
hozott. A kicsik és a nagyok
verssel és énekkel köszönték
meg az ajándékokat.

A Fenyőünnep keretén belül
Szücs Enikő Szilinyi Arnoldés
a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház művészei léptek fel,
majd a nagykanizsai Mozaik
Társulat ünnepi előadását lát-

Ünnepnapok Pötrétén
hatták a megjelentek. Az műso-
rok után hidegtálas állófoga-
dással kedveskedtek az ünnep-
ségen résztvevő vendégeknek.
A süteményeket a településen
élő lányok, asszonyok készítet-
ték otthonaikban. De a mézes-
kalács készítésében a gyerme-
kek is kivették a részüket, szag-
gatták, díszítették és festették,
hogy minél szebb legyen az ün-
nepségre.

Az önkormányzat minden
évben a karácsonyhoz közeled-
ve ajándékutalványt ad a gyer-
mekek és a nyugdíjasok számá-
ra, melyet településünk vegyes-
boltjában tud felhasználni. Re-
méljük, hogy a 2019-ben is
folytathatjuk ezeket a hagyo-
mányainkat.

Polák Anett

A színpadon a Holló együttes.
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

December 15-én, egy szép
havas reggelen rendezték meg
Felsőrajkon a kolbásztöltő ver-
senyt, ami a karácsonyi vásár
kiemelkedő eseménye volt.

A program főszervezője
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos volt,
aki – mint felsőrajki polgár –

A karácsonyi vásár kiemelkedő eseménye volt a kolbásztöltő
verseny.

Kolbásztöltő verseny Felsőrajkon
házigazdaként is köszöntötte a
résztvevőket. A rendezvényen
számos közéleti személyiség is
részt vett.

A jeles nap pálinkakóstoló-
val, majd a látvány disznóvá-
gással kezdődött.

Délelőtt a szorgoskodó asszo-
nyok finom kocsonyát, paradi-

csomos káposztát főztek, illet-
ve hurkát, kolbászt töltöttek és
sütöttek.

Később a helyi Szent Imre
Általános Iskola diákjai verse-
ket mondtak, majd karácsonyi
dalokkal zárták előadásukat.

Közben a környékbeli tele-
pülésen lakók árulták portékái-
kat, többek között sajtokat, hú-
sokat, ékszereket, textíliákat kí-
náltak megvételre, miközben
mások kolbásszal, hurkával,
teával, forralt borral és egyéb
ételekkel, italokkal kínálták
meg az eseményen résztvevő-
ket. Ezt követően a megjelen-
tek láthatták a szőlőpréselést és
mustot is kóstolhattak.

Aztán kezdetét vette a kol-
básztöltő verseny, melyen több
Zala megyei közszereplő is
kipróbálta tudását. A vetélkedő
lényege az volt, hogy ki tudja
elsőnek megtölteni a kolbászt,
illetve kié lesz a leghosszabb. A
versenynek két győztese lett, a
leggyorsabb , aHorváth Attila
megyei napilap főszerkesztője
volt, a leghosszabb kolbászt
pedig a Közbe-Rigó Csaba,
szerzési Hatóság elnöke töltötte
meg.

A nap végén mindenki vi-
dáman, elégedetten és jólla-
kottan vett búcsút a rendez-
vénytől.

Árva Viktória

2006-ban építettek először
betlehemet advent első hétvé-
géjén . Azóta évrőlNemesrádón
évre megépítik a lelkes lokál-
patrióták és Vízkeresztig díszíti
a falu központját. A 12 éve
szalmából készült bábuk felett
azonban eljárt az idő, felújítás-
ra szorultak.

– Idén úgy gondoltuk, hogy
felújítjuk bábuinkat. Nem is
gondoltuk, hogy milyen nagy
fába vágjuk a fejszénket, ami-
kor másfél hónappal a betle-
hem építése előtt nekiláttunk a
munkának – mondta Gazdagné

Új ruhát kaptak a „királyok”
Gecse Anna polgármester
asszony. Így idén már részben
paverpol technikával készült
szobrok kerültek betlehemünk-
be (képünkön). Ezúton is sze-
retném megköszönni Tollár-
Kránicz Renáta, Király Ernőné
munkáját. Zóka Ramóna és An-
gyal Zoltán közreműködésével
kaptak igazi személyiséget a
szobrok, hiszen ők festették az
arcokat. Bár nagy munka volt,
úgy tervezzük, hogy 2019-ben
további ember és állatfigurák-
kal bővítjük betlehemünket.

-r-

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Közgyűlés
múlt évi utolsó ülésén elsőként
dr. Brünner Szilveszter Kani-, a
zsai Dorottya Kórház főigazga-
tója adott tájékoztatást a képvi-
selőknek az intézmény műkö-
déséről és fejlesztéseiről. El-
mondta, hogy közel megyei
kórházi feladatokat ellátó nagy
városi kórházként működnek
490 finanszírozott ággyal és
olyan diagnosztikai háttérrel,
amely messze túlmutat egy vá-
rosi intézmény lehetőségein.
Kiemelte, hogy a számukra el-
érhető uniós pályázati lehetősé-
geket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fejlesz-
tést tudtak megvalósítani az el-
múlt időszakban. A gazdálko-
dást illetően elhangzott, hogy
az intézet működési eredménye
negatív volt, mivel a folyama-
tos költségnövekedéssel nem
tudott lépést tartani a finanszí-
rozás emelkedése. A helyzet
megoldása érdekében 2017. má-
sodik felétől összetett gazdál-
kodás javító intézkedéscsoma-
got vezettek be, melynek ered-
ménye már érezteti hatását. To-
vábbi cél a fekvőbeteg forga-
lom optimalizálása, ezen belül

Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt

az egynapos sebészeti ellátás
arányának növelése, valamint a
krónikus ágyak kihasználásá-
nak maximalizálása. Kiemelte,
hogy a jövőben is fenn kíván-
ják tartani azt a magas színvo-
nalú szakmai munkát, amely
napjainkban is jellemzi a kór-
házat.

Ezt követően a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház működé-
séről és fejlesztéseiről tájéko-
zódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta,
hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai
tervük szerint végzik, az elért
eredményeket és a kitűzött cé-
lok helyességét évente felül-
vizsgálva. Elhangzott, hogy a
kórház szerződött ágyszáma
1.016, melyből 22 fekvőbeteg
osztályon 700 aktív és 316 kró-
nikus ágy kapacitáson látja el a
betegeket. Kiemelt célként te-
kintenek a kardiológia, szívse-
bészet, érsebészet és a rehabili-
tációs szolgáltatások fejleszté-
sére, a daganatos betegségek
diagnosztikai és terápiás lehe-
tőségeinek bővítésére, valamint
a minimál invazív/egynapos
beavatkozások fejlesztésére. Az

éves betegforgalom évek óta
40.000 körüli fekvőbeteg ellá-
tását és 750-780 ezer közötti
járóbeteget jelent.

Az eredményeket illetően
kiemelte, hogy javult az ágyki-
használtságuk, a fejlesztések-
nek köszönhetően bővült az egy-
napos beavatkozások köre, de
további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdolgo-
zók körét illetően általános or-
voshiányról nem beszélhetünk
esetükben, de néhány szakmá-
ban kritikus hiánnyal küzde-
nek, illetve néhány osztályon
kedvezőtlen a korösszetétel.
Ugyanakkor eredménynek te-
kinthető, hogy az idei évben
valamennyi kilépő egészség-
ügyi dolgozót pótolni tudtak. A
humánerőforrás fejlesztése ér-
dekében tanulószerződést kö-
töttek szakképzésben résztvevő
tanulókkal, valamint a gyakor-
lati oktatás színvonalának eme-
lése érdekében önálló gyakor-
latvezetői munkakört hoztak
létre, valamint folyamatban van
erre irányuló EFOP projekt is
az intézményben.

A gazdálkodást illetően el-
hangzott, hogy a takarékos gaz-

dálkodásnak, a bevezetett in-
tézkedéseknek és a konszolidá-
ciós támogatásnak köszönhető-
en megszűnt a nagy összegű
szállítói tartozásállomány, s ma
a kórház minden számláját idő-
ben ki tudja már egyenlíteni. A
fejlesztésekről szólva elhang-
zott, hogy 2015-2018. között
több mint 9 milliárd forintot
tudtak pályázati források
bevonásával eszközbeszerzésre
fordítani, valamint számos fel-
újítást valósítottak meg épüle-
teiken is. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a rende-
lőintézet felújítása, valamint a
krónikus belgyógyászat végle-
ges elhelyezése a pózvai telep-
helyen.

Dr. Pál Attila elnök a köz-
gyűlés nevében köszönetet mon-
dott a két kórháznak a magas
színvonalú betegellátásért, ame-
lyet a megye lakosságának egész-
sége érdekében végeznek.

A következőkben a közgyű-
lés módosította 2018. évi költ-
ségvetését, valamint jóváhagyta
2019. évi belsőellenőrzési ter-
vét és elfogadta a következő
félévre szóló munkatervét. (For-
rás: )Zala Megyei Közgyűlés

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékozta-
tást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két
kórháznak.

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK

ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%

kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:

napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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A Pacsai Általános Iskola
rendezésében 20. alkalommal
került sor az Advent fényei
művészeti találkozóra 29 iskola
részvételével: versmondás, nép-
daléneklés, kézművesség, rajz-
pályázat kategóriában. A megje-
lent vendégeket , aKajári Attila
Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója és Kelemen
Tamás, Pacsa polgármestere
köszöntötte. Ezt követően a 20
éves jubileum kapcsán Laposa
Julcsi ifj. Horváth Károlyés
CD bemutató koncertjén vet-
tünk részt. Első kategória a
versmondás, a résztvevőknek
egy, a saját egyéniségükhöz
illő verset kellett előadni. A
tanulók három korcsoportban
vetélkedtek, melyek a 3-4., 5-6.
és a 7-8. osztályt foglalják
össze.

A népdaléneklő kategória
résztvevői két adventi dallamot
énekeltek el, Magyarország
számos tájegységének dalla-
mait hallhattuk tőlük. Az ér-
tékelés az 1-2, 3-4., 5-6. és a 7-
8. osztályosok korcsoportjában
történt.

Az évek során változó,
hogy mi a konkrét feladat a
kézműves kategóriában. Volt
már ünnepi ablakdíszítés, asz-
taldíszítés, karácsonyfadísz, ad-
venti koszorúkészítés, kará-

A jubileumi advent fényei
Immár 20. alkalommal került sor a rendezvényre

csonyfa és mécsestartó készítés
is; az idei évben karácsonyi an-
gyal készítése a feladat. Ebben
a kategóriában 2 fős csapatok
dolgoznak. A diákok igen krea-
tívak, mind a felhasznált anya-
gok, mind a kivitelezést ille-
tőleg. A rajzpályázatnál a téma
szintén Karácsony Angyala
volt, szabad technikával ké-
szültek az alkotások. Felhívá-
sunkra a beérkezett pályamű-
vekből iskolánk középső szint-
jén kiállítást rendeztünk. Az
idei évben 195 pályamű ér-
kezett, mely nagy siker.

Az elmúlt évek során a ver-
senyek helyezettjei értékes aján-
dékokat kaptak. A díjazás
tekintetében büszkék vagyunk
arra, hogy támogattak minket
az alábbi partnerek: Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ, Pa-
csa Város Önkormányzata, Pa-
csáért Alapítvány, Szülői Mun-
kaközösség, Városvédő- és
Szépítő Egyesület Pacsa.

Bízunk a további sikeres
együttműködésben. Tapasztala-
taink alapján a vidéki iskolákon
kívül szívesen jönnek hozzánk
nagykanizsai, hévízi és keszt-
helyi intézmények is, hiszen a
kezdetektől fogva részt vesznek
találkozóinkon.

Pálos Henrietta
intézményvezető

A díjátadás pillanata.

A kiállított alkotások egy része.

A 2018-as év utolsó napján
Kelemen Tamás polgármester
hagyományosan felkereste a
helyi szerveket, megköszönve
egész éves munkájuk mellett
azt, hogy az ünnepek alatt is

Hivatásosok köszöntése Pacsán
helyt állnak és szolgálatot telje-
sítenek, hozzájárulva ezzel a
település biztonságához.

Nyugalmas szolgálatot és
boldog új évet kívánva járt a
Zalaegerszegi Rendőrkapitány-

ság Pacsai Rendőrőrsénél (itt
Baranyák Norbert és Novák
Zoltán jobbról fogadta), az
OMSZ Pacsai Mentőállomásán
(Jakab Attila balról és Póczak
Zsolt jobbról fogadta).

A polgármester felkereste a
pacsai katasztrófavédelmi őrsöt
is, itt Bittó Péter tű.örm., Porko-
láb Imre tű.zls., Varga Alex tű.
örm., valamint Czefernek Bálint
tű. törm. (balról jobbra) fogadta.
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Alsórajk Község Önkor-
mányzata Kisfaludi Stróbla
Zsigmond Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület közremű-
ködésével 2018.12.09-én tar-
totta Mikulás-napi ünnepségét.
Az ünnepségnek a faluház
adott helyszínt.

A település gyermekei nagy
izgalommal várták Ribizli bo-
hóc zenés-verses színházát, aki
vidám pillanatokat okozott ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

A műsor végén a bohóc a
helyi gyermekekkel együtt éne-

Ünnepi rendezvények Alsórajkon
kelve várta a Mikulást. Minden
gyermeknek finomságokkal teli
csomag jutott. Az ünnepség
lezárásaként gyermekeket és
szülőket teasüteménnyel, itallal
kínálták. Beszélgetéssel, jó han-
gulattal zárult az ünnepség.

December hónapban több
programot is látogathattak a
helyiek. A Mikulás ünnepségen
kívül a Kisfaludi Egyesület ad-
venti gyertyagyújtásokat szer-
vezett vasárnaponként, illetve
szilveszteri bál is várta az ér-
deklődőket.

A Mikulás Alsórajkra is ellátogatott.

A 2018/19-es téli hónapok-
ban kultúr-Zalaszentmárton
házában programokat szervez
az önkormányzat. Hétfőnként,
egészség-megőrző, zenés tornát
tartanak, melyen szép számmal
vesznek részt fiatalok és fel-
nőttek egyaránt.

Januárban két újszerű prog-
ram is indul, heti egyszeri el-
foglaltsággal. Virágkötő és ko-
szorúkészítő ismereteket sajá-
títhatnak el a résztvevők. Meg-
tanulják a lakás díszítésének
fortélyait, és ünnepi, például
farsangi, húsvéti díszítéseket
készíteni.

Sokféle fűszer- és gyógynö-
vény termeszthető, szedhető.
Ezek a háztartásban jól hasz-
nálhatóak. Egy tanfolyam kere-
tében mélyebb elméleti és
gyakorlati ismeretekre tesznek
szert azok, akik vállalják, hogy

Téli napok Zalaszentmártonban
részt vesznek rajta. A termesz-
tési ismeretek mellett megta-
nulnak tinktúrákat, kenőcsöket,
szappanokat készíteni.

Könyvtári napokon köl-
csönzés van, melyet Cser Jó-
zsefné vezet. Munkájáért me-
gyei könyvtári igazgatói elis-
merésben részesült a közel-
múltban.

Az időjárás eddig kegyes
volt a kinti munkák elvégzé-
séhez. Így a közmunka prog-
ram keretében a szőlőhegyi
területek tavaszi előkészítő
munkálatai folynak, területek
tisztítása, gyümölcsfa ültetések
előkészítése, fóliázás. A lakos-
ság a következő hetekben a téli
rezsicsökkentés keretében, az
általa igényelt juttatásokat meg-
kapja, így a téli tüzelő mellett
gázpalack-utalványok kerülnek
kiosztásra.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

December 2-án gyújtották
meg az első adventi gyertyát
Szentpéterúron.

Ezt követően minden jelenlé-
vő – ahogy az szokás –, megkós-
tolhatta egymás süteményeit, kel-
lemes beszélgetések közepette.

Ünnepségek Szentpéterúron

December 22-én a karácsonyi
ünnepséggel együtt tartották meg
az idősek napját, melyen sok szép-
korú vett részt. Ezen az ünnepsé-
gen a helybéli gyerekek mond-
ták el szép karácsonyi verseiket,
megható pillanatokat szerezve.

Ezt követően a Fürgeujjak
népdalcsoport és a Lavender
tánccsoport együtt lépett a szín-
padra, tagjai régi magyar nó-
tákkal és tánccal közösen ked-
veskedtek az időseknek.

Míg a tánccsoport készült
következő fellépésére, ad-

dig a népdalcsoport kará-
csonyi dalcsokrot adott elő, ez-
zel teremtve ünnepi hangu-
latot.

Ezek után újra a színpadra
léptek a Lavender csoport tán-
cosai, akik gyönyörű keringő-
vel ejtették ámulatba a nézőket.

Őket követte az est vendége, a
zalaapáti táncegyüttes,Boróka
tagjai fergeteges produkcióval
tovább fokozták a jó hangulatot.

Végezetül mindenkit meg-
vendégeltek meleg étellel, ital-
lal, többek között forralt borral,
és teával.

Árva Viktória

Közösen ünnepeltek.

Gazdag volt a kulturális műsor.

2018. december
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Egeraracsán december 23-
án került megrendezésre a ka-
rácsonyi ünnepség, amelyen
nagyon sok helybéli lakos vett
részt.

Mielőtt elkezdődtek a mű-
sorok, , az Integ-Kiss Nikolett
rált Közösségi Szolgáltató Tér
munkatársa köszöntötte a részt-
vevőket, majd Dancs László,
Egeraracsa polgármestere tar-
tott tájékoztatót. Elmondta, hogy
2018-ban is sok pályázatot si-
került elnyerniük, és szólt a he-

Ünnep Egeraracsán

A legkisebbek is színpadra léptek.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Csaba nem értette, hogy
barátai miért a súlyukkal vol-
tak elfoglalva karácsony után.
Ő ehetett bármit és bármeny-
nyit, a súlya alig változott.
Azonban idén észrevette, vala-
mi megváltozott. A kedvenc
nadrágja mintha összement
volna, mert egyre nehezeb-
ben tudta begombolni. Ele-
inte nem foglalkozott ezzel.

De amikor ironikusan egy-
re többen megjegyezték – újab-
ban hasra gyúrsz? – be kel-
lett látnia, hogy véget kell vet-
ni „a bablevest eszek lekvá-
ros buktával” korszaknak.

Csaba a mozgásban látta
a megoldást, de túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolat-
menetét megerősítette a tv-ben
látott reklám ígérete, ami egy
edzőgép pár perces haszná-
latával csodákat ígért. Meg is
rendelte a gépet. Két izmos
szállító be is cipelte neki a nap-
paliba. Az elején még használ-
ta is, de a várt eredmény el-
maradt.

Biztos rossz gépet válasz-
tottam, – gondolta magában.
A nappalija kezdett már egy
konditeremre hasonlítani, de
újabb és újabb gépet rendelt.
Csabát már régi ismerősként
üdvözölte a két izmos szállí-
tó. Csaba nekik szegezte a
kérdést: ugye maguk is ezt a
gépet használják, vagy mi a
titok, mitől ilyen izmosak?

A két izmos szállító döb-
benten egymásra nézett, majd
az egyikük a már megrendelt
sok gépre nézve mosolyogva
ennyit mondott:

– Tudja Csaba, ezeket a
gépeket nem használni kell,
hanem cipelni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mi a titok…

Dancs László tartott tájékoztatót.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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lyi lakosok támogatásáról is. Ké-
sőbb az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér munkatársai kap-
tak ajándékot a polgármestertől
szorgalmas munkájukért.

Ezt követően a óvo-dióskáli
dások mondták el verseiket és
adták elő táncukat, ami min-
denkit mosolyra fakasztott. A
színpadról nem hiányozhattak a
Sziporkák sem, akik humoros
előadásukkal szórakoztatták a
gyerekeket és a felnőtteket egy-
aránt.

Továbbá vendégek voltak a
zalakomári citerások és népdal-
körösök, akik vastapsot kaptak
a nézőktől az előadásuk végén.

Ezt követően Dancs László
polgármesternek nyújtottak át
ajándékcsomagot, megköszön-
ve neki egész éves munkáját.

Az ünnepségről nem hiá-
nyozhattak a finom sütemé-
nyek, amelyeket a falu lakói ké-
szítettek.

Árva Viktória

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2018. december
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A Zala Megyei Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány legfőbb
feladata – mint ahogy a nevé-
ben is szerepel – a vállalkozá-
sok működésének segítése. En-
nek egyik nagyon fontos része
a mikrohitel folyósítása. A
2019-es konstrukciókról kér-
deztük , a ZMVANagy Andrást
ügyvezető igazgatóját.

– Az Országos Mikrohitel
Alap – (OMA) központi hitele-
zési mechanizmussal, hosszabb
átfutási idővel – az MVA által
előzetesen jóváhagyott ingat-
lanfedezet mellett – konstruk-
ció kondíciói mindezek mellett
nagyon kedvező évi 3,9%-os
fix kamat mellett folyósítható
és saját erő felmutatása sem
szükséges – említi elsőként az
ügyvezető.

– Milyen helyi konstrukciót
tud említeni?

– A Helyi Mikrohitel Alap
(HMA) 2006 óta a ZMVA si-
keres hitelterméke, de korláto-
zott forrásokkal rendelkezik,
2018 év végére mind a 370

Nem csak nevében vállalkozásfejlesztő
millió Ft kihelyezésre került. A
hitel kamata a ZMVA-nál ren-
dezett hitel múlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek ré-
szére pedig évi 4,5 %.

– További lehetőségek?
– A Fürge Hitel Program

2017-ben indult elsősorban ki-
sebb likviditási nehézségek át-
hidalására. E hitelkonstrukció-
nál nem szükséges ingatlanfe-
dezet biztosítása. A feltételek-
nek való megfelelés esetén elég
a vállalkozás tulajdonosának
kezességvállalása, melyhez a
ZMVA és Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt között létrejött meg-
állapodás alapján a tőkeösszeg
80 %-áig a Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt készfizető kezességet
vállal. Igénybe lehet venni be-
ruházási, illetve vállalkozásfi-
nanszírozási célra.

A Saját Forrásból Finanszí-
rozót Helyi Mikrohitel Alapot
(SFFHP) 2018. novemberben
hozta létre a ZMVA kurató-
riuma a növekvő vállalkozói

igények kielégítésére. A prog-
ramban széleskörű vállalkozói
réteg juthat finanszírozási for-
ráshoz, többek között a mező-
gazdasági vállalkozások, teher-
fuvarozók. A ZMVA nagy fi-
gyelmet fordít a vállalkozások-
ban végbemenő generációvál-
tással kapcsolatos finanszírozá-
si nehézségek megoldására. A
hitelkamat a ZMVA-nál rende-
zett hitelmúlttal rendelkező,
visszatérő ügyfelek esetében
évi 3,9 %, az új ügyfelek ré-
szére a futamidő első évében
évi 5 %, majd az követően pon-
tos törlesztés esetén évi 3,9 %.

Beruházási hitelek mellett
az OMA, HMA és az SFFHP
programok esetében maximum
3 év futamidővel forgóeszköz
hitelkonstrukció is igénybe ve-
hető (jellemzően árukészlet,
üzemanyag és alapanyagkészlet
vásárlásra igényelhető).

– Említene néhány statiszti-
kai adatot a ZMVA mikrohitel
programjából?

– A 2018. december 31-én
fennálló hitelállomány 475 ügy-
let, 1 milliárd 600 millió Ft
értékben. 2018-ban 52 ügylet
került finanszírozásra 268 mil-
lió Ft értékben, ez több mint a
duplája a 2017. évi folyósí-
tásoknak.

– Alapítványuk több projek-
tet is megvalósít…

– Ezek középpontjában is a
vállalkozások állnak. A B Light
projekt célja új, közös tech-
nológia, termék, vagy hozzá-
adott érték kialakítása a horvát-
magyar vállalkozások között,

Nagy András: – a Helyi Mikrohitel Alap 2006 óta a ZMVA sikeres
hitelterméke.

melyhez a zalai cégek 75 szá-
zalékos vissza nem térítendő
támogatást kaphatnak. A követ-
kező beadási időszak február-
ban nyílik. A REGIONET pro-
jektben az osztrák-magyar vál-
lalkozói együttműködéseket se-
gítjük elő Dél-Burgenlandban
és Kelet-Stájerországban, olyan
üzletágakban, mint a turizmus,
építőipar fémipar, illetve a he-
lyi termék. Novemberben in-
dult egy regionális egyetemi,
hallgatói verseny, amely során
innovatív ötleteket várunk ar-
ról: milyen lesz a határmenti
térség gazdasága 25 év múlva.

A Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktumban a Zala
Megyei Önkormányzat vezeté-
sével már több száz vállalko-
zással vettük fel a kapcsolatot
és nagyon sok álláskeresőt
helyeztünk el. Január 24-én
Zalaegerszegen, február 14-én
Nagykanizsán tartunk nagy
konferenciákat vállalkozókat
érintő aktuális kérdésekben:
foglalkoztatás, támogatások, fi-
nanszírozás, pályázatok.

A ZMVA továbbra is tagja az
Enterprise Europe Network háló-
zatnak, amely segíti a kis- és kö-
zépvállalkozások külföldi piacok-
ra való kilépését, finanszírozá-
sát és innovációs tevékenységét.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.


