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Nemesrádó,
közösségi ház

Nemesrádó,
közösségi ház

Február 15-én, pénteken ke-
rült sor a Településfejlesztési
Operatív Program 1.1.1 -15 -
ZA1- 2016 - 00001 azonosító-
számú „Ipari Park fejlesztése
Pacsán” című felhívás kereté-
ben megvalósult Pacsai Ipari
Park beruházás átadására.

A várostól keletre az Ipari
Parkba vezető úton a 2 300
méteres járdaszakasz kiépítése
biztonságossá tette a gyalogos
közlekedést – tudtuk meg Ke-
lemen Tamás polgármestertől. –
A Településfejlesztési Operatív
programban 2016-ban pályáz-
tunk a támogatásért. Az elnyert
54 millió forintból nem csak az
új járdaszakaszok építése való-

Avató a Pacsai Ipari Parkban
sult meg, de a gyalogutak meg-
világítását és a szennyvízháló-
zat bővítését is megoldották.
(Ez konkrétan 36 db napelemes
kandelábert és 170 m hosszú
szennyvízcsatornát jelent.) Így
további négy hektáron lett
közműszolgáltatás.

– A gyalogosok biztonságos
közlekedését jelentő beruházás
ugyan alapfeltétel, de a közmű-
hálózat fejlesztése egyben az
iparfejlesztés támogatását is je-
lenti – hangsúlyozta Manninger
Jenő országgyűlési képviselő.

Dr. Pál Attila, a megyei
közgyűlés elnöke elmondta,
hogy valamennyi a TOP által
támogatott fejlesztés a munka-

helyteremtést szolgálja. Azon
kívül, hogy az itt dolgozók
közlekedése biztonságosabbá
vált, a beruházás megvalósu-
lása új vállalkozások telepítését
is jelentősen megkönnyíti.

– Műszakváltáskor ugyan-
csak nagy a forgalom az em-
lített útszakaszon – emelte ki
Kántor Mária Veronika, a 220

főt foglalkoztató Baromfifel-
dolgozó ügyvezetője. – Vártuk
már a beruházás megvalósu-
lását, amely nem csak a város
lakosságának, de cégünknek is
nagy jelentőségű. Reméljük,
hogy továbbra is a város leg-
jobb adózói közé tartozunk és
ezzel is hozzájárulunk Pacsa
fejlődéséhez.

Az ünnepélyes szalagátvágás. Balról Kelemen Tamás, Kántor
Mária Veronika, dr. Pál Attila és Manninger Jenő.
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A Zalaegerszegi Járási Egész-
ségfejlesztési Iroda kezdemé-
nyezésére, Pacsa Város Önkor-
mányzata Pacsáért Alapít-és a
vány együttműködésével Egész-
ség Klubot szervezünk telepü-
lésünkön. A célcsoport elsősor-
ban a krónikus nem fertőző-
betegségek életmódbeli kocká-
zati tényezői által érintett la-
kosság: a szív- és érrendszeri gon-
dokkal küzdők, valamint a cu-
korbetegek.

Először a szív- és érrend-
szeri megbetegedések témakö-
rével foglalkozunk. Elsősorban
az e problémákkal küzdő lako-

Egészség Klub Pacsán
sokat várjuk, de a klub nyitott
bárki számára, minden érdeklő-
dőt, családtagot szívesen látunk.

A havonta tartandó összejö-
veteleken az iroda munkatársai
és meghívott szakemberek ad-
nak- tájékoztatást és beszélget-
nek a résztvevőkkel. Az első
program 2019. március 12-én,
délután 15 órakor lesz a Kiss
Dénes Városi Könyvtárban.

Várunk mindenkit, aki sze-
retne többet tenni egészsége
megőrzéséért, illetve az egész-
ségi állapota javulásáért!

Szervezők

Idén tizenegyedik alkalom-
mal került megrendezésre a ha-
gyományos Dely-napi kolbász-
töltő fesztivál . A ti-Nemesrádón
zenhat csapat verses, humorral
gazdagon fűszerezett színpadi
bemutatkozása után kezdetét
vette az érdemi munka.

XI. Dely-napi kolbásztöltő fesztivál Nemesrádón

Az igazi magyaros ízekben
bővelkedő, garantált kikapcso-
lódást nyújtó eseményre érke-
zők idén is megtöltötték a ren-
dezvény helyszínét. A program-
mal párhuzamosan a Dankó
Rádió a helyszínről közvetítette
élő kívánságműsorát. A kuliná-

ris remekek alapanyagát, a húst
és a belet idén is Nemesrádó
Község Önkormányzata Ku-és a
rázsi Egyesület, mint a program
szervezői biztosították.

A kolbászkészítés tekinteté-
ben ez alkalommal is szabadjá-
ra engedhették képzeletüket a
csapatok, így például Nagyka-
pornak körtét is csempészett a
fűszerezésbe.

Mint azt a rendezvényről
Gazdagné Gecse Anna, a tele-
pülés polgármestere elmondta,
egy híressé lett néhai lakos,
Dely Gyula becsületkasszás ven-
déglátó emlékét kívánják élet-
ben tartani a rendezvénnyel.
Emellett pedig egy olyan hagyo-
mányőrző jellegű program, mely
széles körben vonzza helyieket
és a környéken élőket.

Az egykori Dely Kocsma éte-
lei egyébként az országhatáron
kívül is ismertek voltak, 1976-ig
fogadta vendégeit Nemesrádón.

A Dely-család tagjai ez al-
kalommal is különdíjjal készül-
tek az általuk legfinomabbnak
ítélt kolbászt készítő csapatnak.
Dely Mária, a néhai vendéglá-
tós leánya lapunknak elmondta,
rendkívül megható és nagyon
jóleső érzés, hogy szülei em-
lékét több mint tíz éve önálló
rendezvénnyel élteti a település.

A nemesrádói Dely-napi
kolbásztöltő verseny helyezettjei:

1. Piás brigád (nemesrádói
fiatalokból álló csapat), 2. Mi-
sefai „kóbászolók” (ez a csapat
már a kezdetek óta részt vesz a
rendezvényen), 3. Kolbász Szer-
víz csapata (tavaly ők vitték el
a vándordíjat)

A Dely-napi vándordíjat, az
„Arany húsdarálót” a Nemes-
apáti Jóbarátok csapata vihette
haza. A Dely-család díját a
Nagykapornaki Gasztrobetyá-
rok kapták.

Gellén Szilárd

A fiatalok is vállalkozó kedvűek voltak.

A férfiak is kötényt kötöttek…

A misefai csapat.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sej-
tette, hogy Erika másnap az-
zal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javí-
tani. Elkezdte sorolni az ap-
ró változtatásokat:

A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal prakti-
kusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hoz-
záférni. Jó lenne, ha a kony-
ha közepére kerülne egy szi-
get, fiókos tárolókkal, pult-
tal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibor-
nak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a vil-
lanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a fes-
tő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Lát-
ványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…

Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Tibor szerencséje...

A szülőszobák és a kórter-
mek felújításával és átalakítá-
sával családbarát szülészetet
alakítanak ki a Zala Megyei
Szent Rafael Kórházban, hogy
az anyák, a gyerekek és a
családtagok is emberibb, ter-
mészetesebb és biztonságos
környezetben tartózkodhassa-
nak – közölte a kórház főigaz-
gatója sajtótájékoztatón.

Dr. Halász Gabriella el-
mondta: az Emberi Erőforrások
Minisztériumától csaknem 161
millió forintot nyertek a gyer-
mekágyas – benne a koraszü-
lött – részleg és a szülőszobák
felújítására, új eszközök be-
szerzésére.

Felidézte, hogy az intéz-
mény Magyarországon az elsők
között lett bababarát kórház, de
ehhez képest is jelentős ugrás a
jövő év júniusára befejezni ter-
vezett átalakítás. „Emberibb, a
21. századnak megfelelő” kö-

Családbarát szülészetet alakítanak ki

rülmények között lehetnek
majd együtt az anyák és a cse-
csemők, valamint akár a csa-
ládtagjaik is – jelezte.

Dr. Vajda György, a szülé-
szet-nőgyógyászat osztályveze-

tő főorvosa elmondta: évente
mintegy 1300 gyermek születik
a zalaegerszegi kórházban. A
szülések többségében kompli-
kációmentesen jönnek világra a
csecsemők, de az esetek egy
részében szükség van a kórházi
környezetre, amit ezzel a beru-
házással szeretnének úgy át-
alakítani, hogy az családbarát
legyen.

Dr. Gárdos László, a gyer-
mekosztály főorvosa ehhez azt
is hozzáfűzte, hogy a zalaeger-
szegi már most is azon kevés
kórházak egyike, ahol a kora-
szülött, 1500 grammnál kisebb
súlyú csecsemőkkel is egy
szobában lehetnek az édes-
anyák. Fontos, hogy ezt a kör-
nyezetet is modernizálják, il-
letve lehetővé váljon, hogy a
több hónapos tartózkodás ide-
jén akár az apák is bent le-
hessenek.

Vigh László, a térség fide-
szes országgyűlési képviselője
azt hangsúlyozta, hogy a kor-
mányzati szándék szerint sze-
retnék növelni Magyarországon
a születendő gyerekek számát,
amihez szorosan hozzátartozik,
hogy a kórházakban is 21.
századi körülmények fogadják
a kismamákat.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke (Fidesz-
KDNP) azt emelte ki, hogy az
aprófalvas, elöregedő megyé-
ben nagy kihívás, hogy növe-
kedjen a születések száma, eh-
hez pedig szükség van arra a
környezetre, ahol anyagilag és
egészségügyi szempontból is
biztonságban érezhetik magu-
kat az emberek.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) arról tett említést, hogy
a zalai megyeszékhelyen 2016-
ban volt egy forduló, azóta ki-
sebb mértékben ugyan, de újra
folyamatosan növekszik az új-
szülöttek száma. (Forrás: )MTI

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Magyarországon az elsők
között lett bababarát egészségügyi intézmény.
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az
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Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
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Hagyományőrző délelőttre
került sor 2019.Alsórajkon
02.09-én. A Kisfaludi Stróbl
Zsigmond Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület a Zala
Megyei Család, Esélyteremtő
és Önkéntes Ház együttmű-

Zsírsütés és kolbásztöltés
Hagyományőrző délelőtt Alsórajkon

ködésével hozta létre ezt a
napot.

Kolbásztöltő versennyel,
zsírsütéssel és rendhagyó tár-
lattal is találkozhattak az ér-
deklődők. A zsírsütés fortélyai
kerültek bemutatásra. A fiata-

lok megtapasztalhatták, hogy
nagyszüleik, dédszüleik hogyan
is készítették a töpörtyűt. A
rendhagyó tárlat a régi disznó-
vágási eszközöket mutatta be.

A kolbásztöltő versenyen öt
csapat mérte össze tudását.
Csapatok érkeztek Zalaeger-
szegről, a Civil Házból, Kolb-
ÁSZok névvel a Páterdombi
LSC csapata, egy baráti társa-
ság PálinkaJóga csapatnévvel.
Egervárról is jelentkezett tár-
saság, Katlankások nevet vá-
lasztotta a Mozgássérültek és
Fogyatékkal Élők Egyesületé-
nek csapata. Az alsórajki csapat
Helyi töltők névvel versenyzett.

A háromtagú zsűrinek nem
volt egyszerű feladata, több

szempontot is figyelembe kel-
lett venniük. Figyelni kellett a
töltés menetére, a csapatmun-
kára, az ízre és nem utolsó
sorban a sütés utáni összképet
is pontozták. A zsűri tagja volt
Lukács Józsefné, Vörösné Mi-
kolás Eszter Jug Rolandés . A
zsűri döntése alapján a verseny
győztese a Civil Ház csapata lett.

A délelőtt nem csupán a ha-
gyományok átadásáról szólt,
hanem a csapatok közös mun-
kája is hangsúlyos volt. A régi
disznóvágások nem múlhattak
el paradicsomos húsoskáposzta
leves nélkül, így ezzel a fogás-
sal látták vendégül a program
látogatóit az egyesületi tagok.

M.N.
Nem is olyan egyszerű az előkészület a kolbásztöltéshez.

Hasznos, de egyben szórakoztató volt a rendezvény a résztve-
vők számára.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2019. március
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• • •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

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A kultúrház téli programjai,
hasznos ismereteket hoztak a
falunkba. Így gyógynövény és
fűszer feldolgozást, virág- és
koszorúkötést tanulnak a he-
lyiek. Sportedzővel – heti egy-
szer – egészségmegőrző, fej-
lesztő program is zajlik.

Kifelé megyünk a télből és
itt az ideje a 2019-es év terveit
összefoglalni, a márciusi ön-
kormányzati testületi ülésen
elfogadásra kerülő költségvetés
megalapozásához. A polgári
kormány minden önkormány-
zat számára biztosítja a fej-
lesztési támogatás megszerzé-
sének lehetőségét, úgynevezett
„pályázatok” útján. Mi úgy
gondoljuk, nincsenek szegény
és gazdag önkormányzatok, a
lehetőség megvan, kitartó mun-
kával, és soha fel nem adva a
célokat előbb-utóbb mindenki
sikeres lehet.

Korábbi, már elbírált pályá-
zatok ebben az évben valósul-
nak meg. Így, elkészül nyárig a
„Kreatív Sport-Park”, amely
egy 3 km hosszú, felhagyott,
szép útvonalon megépülő ro-
mantikus turistaút, a hegyen, és
egyben, tanösvény. Ezen, sport-
eszközök és fitness gépek is
elhelyezésre kerülnek. „Botos-
túra” útvonalunk a turistáknak
is népszerű lesz. Sport-és játék-
eszközökkel megújul a játszó-
tér is. Mindezt saját erőnk
mellett a Balaton Fejlesztési
Tanács támogatja (A mi falunk
a legnyugatibb fekvésű tele-
pülés Zalában, mely a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzethez tarto-
zik. Most végre onnét is jön
támogatás számunkra.)

A faluban minden oszlopra
szerelt lámpabúrával megvaló-
sult az energia-takarékos közvi-
lágosítás, most a szőlőhegy irá-

Zalaszentmárton 2019. évi tervei
nyába lesz villamosítási fejlesz-
tés. Idén tavasszal kezdődik, és
több évig is eltart.

A beadott pályázataink el-
bírálását várjuk, melyek, az ön-
kormányzati épületek energe-
tikai megújítására vonatkoznak.
Ha a kultúrház és az orvosi
rendelő, fűtés és világítás rend-
szere megújul, akkor jelentős
energia megtakarítást érünk el,
és minden középületünk euró-
pai színvonalú lesz.

Egyházközségi pályázatunk
a kis Szent Márton műemlék
templomunk felújítását tűzte ki
célul. Évek óta most tudtunk
megfelelő kiírást találni. Egy
Szent Márton zarándoklat szer-
vezésére is pályáztunk. A
Leader-programunk a zöldség-
feldolgozónk továbbfejlesztését
tűzte ki célul, a falu önellátási
programjának teljes megvaló-
sítása érdekében. Ezen kívül,
szintén Leader-ből, egy kis he-
gyi miséző helyet, és mene-
déket alakítunk ki.

Minden kis település, így
mi is várjuk a Magyar Falu
Program kiírását, hogy arra is
pályázhassunk. Reméljük, ered-
ményes lesz a pályázatunk, és
jó célokat jelölünk meg, olya-
nokat, amik a lakosságot még
jobban szolgálják.

Közmunka programunk is
elindul tavasszal, a falu szépí-
tése és annak fenntartása jelen-
tős erőt követel meg. Min-
denki, aki akar, dolgozhat a
faluban, nem kell segélyen
élnie senkinek, ez a közmunka
programunk célja, és ez a célki-
tűzés a jövőre is vonatkozik. A
szentmártoni embereknek le-
gyen helyben kenyérkereseti
lehetőségük. A szőlőhegyen a
megvásárolt, korábban felhagyott
parcellák felújítását folytatjuk,

Kreatív Sport-Park: ilyen fitness eszközök kerülnek telepítésre.

Kora tavaszi napsugarak a romantikus szőlőhegyi tájban, Zala-
szentmártonban.

és erre is pályázunk további tá-
mogatásért, ha azt meghirdetik.

Mint minden évben, idén is
vannak jelentős, a falu méretein

és lehetőségein messze túlmu-
tató terveink, elképzeléseink.

Dancs Zoltán

polgármester
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Az ütemterv szerint zajlik a Zalai

Innovatív foglalkoztatási paktum

megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– a ésZalaegerszegen kis közepes

(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – aNagykanizsán mikrovállal-

kozások vezetői, képviselői hallgat-
hattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előreha-
ladtáról, a 2019. évi támogatási le-
hetőségekről, a magyar-horvát ha-
táron átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.

A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnökét kérdeztük, aki egy-
ben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.

– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tar-
tunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a ter-
vezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgál-
tatás területén is jobban állunk idő-
arányosan a tervezettnél.

– A célcsoportokat tekintve

miként alakulnak a bevonási

arányok?

– Az 50 év felettieknél kimagasló
a bevontak aránya, ami azért is ör-
vendetes, mert ennél a korcsoport-
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
ügyfél került bevonásra a program-
ba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértá-
mogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 száza-
lékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Vállalj szerződéses katonai szolgálatot
a magyar honvédségben!

Mutasd meg mire vagy képes
Kipróbálnád magad katonaként?

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra,
akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és

támogatják a honvédelem ügyét.
Vállald a kihívásokat, állj közénk és

válaszd a Bátrak Útját!

Bővebb információ:
www.iranyasereg.hu

www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

Információ:
Katonai Igazgatási és
Érdekvédelemi Iroda

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18.
Telefon: 06 (92) 510-225; 06 (92) 512-365

zala.toborzo@mil.hu

Kedves pacsaiak!

A helytörténeti gyűjtemény összeállításához a lakosság
segítségét kérjük!

Akinek a tulajdonában olyan régi berendezési tárgyak,
használati eszközök, írásos dokumentumok, archív fotók
vannak, amelyeket szívesen felajánlana a leendő gyűjtemény
számára, kérjük, bocsássa rendelkezésünkre.

A tárgyak összegyűjtésére a művelődési ház földszintjén az
üresen álló, volt irodahelyiségek állnak rendelkezésre, ahol az
alábbi időpontokban várjuk a lakosságtól a felajánlásokat:

• március 2-án, szombaton délelőtt 10-13 óra között
• március 9-én, szombaton délelőtt 10-13 óra között
• március 14-én, csütörtökön délután 17-19 óra között
• március 22-én, pénteken délután 17-19 óra között

Az átadás-átvétel a szükséges adatok, információk felírá-
sával együtt történik. A nagyobb, nehezen szállítható tárgyakról
fotót, leírást, illetve egyeztetett időpontban megtekintési
lehetőséget kérünk.

Az összegyűjt -ött anyagból múzeumi szakember segítsé
gével választjuk ki a bemutatható tárgyakat, dokumentumokat.

Kérjük a lakosokat, legyenek részesei tervünk megvaló-
sításának, helytörténeti kiállításunk létrehozásának!

Pacsa Város Önkormányzata

FELHÍVÁS! Szereted a kihívásokat,
ki akarsz lépni a mindennapokból?



7Pacsa és Környéke2019. március

Gyermekkoromból felsejlő
emlékképeket őrzök magamban
az iskolai, jelmezbáli előkészü-
letek hangulatáról. Szerencsére az
ünnephez kötődő kedélyesség a
napjainkban is érzékelhető. A té-
li napok végét jelző farsangi ren-
dezvény évtizedes hagyománya
vidám színfolt intézményünkben.

Ennek jegyében izgatott ké-
szülődés, jókedv és könnyed

„Az egész suli a szambát járja…”

zene töltötte be februárban
iskolánk épületét. Kipirult arcú
gyermekek meséltek egymás-
nak arról, milyen meglepetést
terveznek a mulatságra. A ren-
dezvények helyszínéül szolgáló
aulában folyamatosan próbál-
tak az osztályok a várva várt
fellépésre; mígnem február 22-
én elérkezett a nagy pillanat a
kicsik, az alsósok számára.

Már a délelőtti főpróba fer-
geteges hangulatúra sikerült,
amikor a tanulóink végre meg-
tekinthették egymás produk-
cióit. A délutáni előadásra a
szülőkkel és a vendégekkel
megtelt intézményünk. Lelke-
sítő taps fogadta a fél évvel
ezelőtt alakult zumba csoport
táncát, mellyel kezdetét vette a
bemutatók sora. Mókás jelme-
zekben ringtak az elsősök a
karneváli zenére, majd sok kis
„Mary Poppins” ropta, a nél-
külözhetetlen esernyővel. Be-
tekinthettünk a félelmetes bo-
szorkányfarsangra, végül húsz
lelkes pizzafutár tánca és akro-
batikus mutatványa zárta a fel-
vonulást. A közönség nem fu-
karkodott az előadásokat taps-
sal jutalmazni, melyet a gyer-
mekek elégedett örömmel fo-

gadtak. A jól sikerült, színvo-
nalas jelmezes bemutató meg-
alapozta a kötetlen farsangi
buli hangulatát. Modern zene,
versenytánc, nagyon sok nye-
reményt sejtető tombolasorso-
lás, móka következett ezután.
Valamennyi kisdiákunk, ha
nem is éppen a szambát, de a
táncot járta a diákönkormány-
zatnak köszönhetően. A jó
hangulat zárszóig kitartott. A
szülők lelkes munkája nyomán
az élményt számos finomság
tette teljessé.

A farsangi időszak ezzel
még nem ért véget. A kö-
vetkező péntek a felsősöké
volt, akik hasonló forgató-
könyv szerint, de már „felsős
módon” űzték el a telet.

Zsigmond Istvánné
Pacsai Általános Iskola

A lelkes pizzafutárok tánca.

Február 14-én közmeghall-
gatást tartottak a zalaigricei
kultúrházban. Horváth Gyöngyi
polgármester köszöntötte a
megjelenteket. Az új testület
2014. októberében alakult meg
és igyekeztek maradandót al-
kotni. A következő év márciu-
sában indult a Start munka-
program 100%-os állami támo-
gatással. Zalaigrice ebben aktí-
van részt vesz, de az eredeti
létszám lecsökkent, mert néhá-
nyan más munkahelyre távoz-
tak. Érvényesült a cél, vissza-
vezetni a munkanélkülieket a
munka világába.

A húsvéti kézműves fog-
lalkozást a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár támo-
gatta. Méltóképpen, műsorral
készültek a nemzeti ünnepekre,
ismét megtartották az Anna-
napi búcsút. Egy régi hagyo-
mányt elevenítettek fel a falu-
ban, az idén harmadik alkalom-
mal tartottak farsangi össze-
jövetelt.

Közmeghallgatás Zalaigricén
Az események sikere bizto-

sítja, hogy a rendezvényeket
évente megismétlik, csakúgy,
mint a szüreti felvonulást vagy
az elszármazottak napját.

Horváth Gyöngyi a testület
nevében külön megköszönte a
fiatalok munkáját.

– Nagyra tartom őket. Ha a
három gyermekes édesanyák
szívesen végeznek közösségi
munkát, akkor a következő
generáció is ezt a példát követi
– mondta a polgármester asszony.

Legtöbb pályázat elbírálása
még nem történt meg. A Pa-
csával közösen benyújtott TOP
pályázat viszont biztosan nyert.
Az összeget három éves idő-
keretben lehet felhasználni. A
csapadékvíz elvezetésére be-
nyújtott pályázat is nyertes lett.
Az önkormányzat segíti a falu-
ban letelepedőket – hangzott el.

Egy 2017-es rendelet szerint
a Zalaigricén az abban az évben
született gyermek 100 ezer forin-
tot kap ajándékba karácsonykor.

Megoldásra vár a szenny-
vízátemelő áthelyezése (erede-
tileg máshova tervezték), ez
nem lesz egyszerű feladat.

Befejezésül Kovács Vero-
nika, a Zalaigrice Község Köz-
alapítványának elnöke számolt
be tevékenységükről.

A faluban méltóképpen emlékeznek a nemzeti ünnepeken.

A közmeghallgatás a jelen-
levők kérdéseivel zárult. Szóba
került a Tarr Kft. szolgáltatá-
sának hozzáférhetősége, a ját-
szótér mellé egy vizesblokk épí-
tése, a villanyvilágítás korsze-
rűsítése és az idei rendezvény-
naptár jónéhány programja is.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Az is képvi-egeraracsaiak
seltették magukat a X. Fonyódi
Kolbásztöltő Fesztiválon feb-
ruár 10-én. A négytagú, Fülétől
a Farkáig nevű csapat (tagjai:
Harcz József, Bogdán János
csapatkapitány, Sinkovics Fe-
renc Vastagh Viktorés ) külön-
díjat nyert hagyományos kol-

Kolbásztöltő fesztivál, nyertes pályázatok
Egeraracsai hírmorzsák

bászukkal. A rendezvényen az
Egeraracsai Sziporkák is fel-
léptek egy vicces zenés je-
lenettel.

*
A BFT (Balaton Fejlesztési

Tanács) által kiírt pályázaton
nyertes lett a „Borút és Közös-
ségi Borház Egeraracsán” című

pályamű. A pályázat keretében
4 darab kültéri fittneszesz-
közből álló felnőtt játszótérrel
bővül a már meglévő helyi
gyermekjátszótér, ezzel lehető-
séget biztosítva a család min-
den tagjának az aktív szabad-
idős tevékenységre. A fittnesz-
eszközök a következők: cross-
trainer, evezős fittneszeszköz,
gyaloglógép, pillangó mellprés.

A második helyszín a Kö-
zösségi Borház és Borudvar,
ahol közösségi „Mulatság te-
rasz” kerül felépítésre. A telken
álló közösségi borház (pince)
bemutató présházként fog üze-
melni, új berendezési tárgyakat
kap, asztalokat, székeket, és
bortrezorokat helyeznek el ben-
ne. A település borászai által
készített helyi borok a névre
szóló bortrezorokban kapnak
helyet.

*
A Közép- és Kelet-európai

Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány által
kiírt pályázat keretében meg-
valósításra kerül egy I. világ-

háborús emlékmű felállítása a
templomkertben. Az emlékmű-
vőn a háborúban elhunyt 8
egeraracsai katona neve kerül.

*
Az Idősek napi műsort már-

cius 9-én tartják, amelyen fel-
lépnek az Egeraracsai Szipor-
kák Szentpéterúri Fürge Uj-, a
jak Népdalkör Bókaháziés a
Bokréta Népdalkör.

A képen Bogdán János, az
egeraracsai csapat kapitánya.

Pötrétén az eMagyarország
Pont új külsőt kapva Digitális
Jólét Hálózati Ponttá alakult át.
Ehhez pályáztak a Ginop 3.3.1
Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése projektre, amely pá-
lyázat célja a közösségi internet
hozzáférési helyek infrastruktú-
rájának fejlesztése. A DJP pon-
ton rendelkezésre áll a lakosság
számára a laptop, tablet, okos-
telefon használata, valamint
fénymásolásra, szkennelésre és
vetítésre is lehetőség van ked-
den és pénteken 18 órától.

Érdeklődő pötréteiek
A Digitalizáció az aktív idő-

sekért program is elindult a te-
lepülésen, melyre az első körben
a 65. életévüket betöltött lakoso-
kat várják az alapszintű digitá-
lis írástudás elsajátítására. Ennek
kapcsán került megrendezésre a
tájékoztató rendezvény is, me-
lyen kisebb lélekszámban vet-
tek részt. De elmondható, hogy
vannak lelkes, tanulni vágyó la-
kosok. Ők hétről hétre felke-
resik a DJP pontot, hogy elsajá-
títsák az eszközök használatát.

P.A.

Elindult a Digitalizáció az aktív idősekért program.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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K ö z é l e t i   h a v i l a p
Kiadó-főszerkesztő:

Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó

Készült:
Göcsej Nyomda Kft.,

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

A legtöbben gyermekek
fejlődésére és gyógyítására
vagy állatmenhelyeknek ajánl-
ják fel adójuk 1 százalékát. Az
szja 1+1%-áról idén is egészen
május 20-ig lehet rendelkezni.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, miközben a fel-
ajánlás csak néhány perc fi-
gyelmet igényel az adózóktól.

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) az szja-bevallás
webes felületének kezdőolda-
lán feltünteti a rendelkezés
lehetőségét az adó 1+1 száza-
lékáról azért, hogy minél töb-
ben a lehető legegyszerűbben
támogathassanak civil szerve-
zetet, egyházat vagy a Nemzeti
Tehetség Programot.

A rendelkezőnyilatkozat
elektronikusan, papíralapon vagy
személyesen is benyújtható a
NAV-hoz, akár a bevallás ré-
szeként, akár önálló nyilatko-

Sok kicsi sokra megy
zatként is a „18EGYSZA” la-
pon május 20-áig. Az szja 1+1
százalékáról rendelkezni leg-
egyszerűbben ügyfélkapus hoz-
záféréssel a NAV webes ki-
töltőprogramjával lehet.

A korábbi évek gyakorlatá-
val egyezően a munkáltatók
továbbra is összegyűjthetik a
munkavállalóik 1+1 százalékos
nyilatkozatát. Ebben az esetben
legkésőbb 2019. május 10-éig
lezárt borítékban – a boríték
ragasztott felületén a munka-
vállaló által saját kezűleg alárí-
va – kell átadni a munkahelyen
a nyilatkozatot. A munkálta-
tónak a nyilatkozatot tartalma-
zó borítékot sértetlen állapot-
ban, kísérőjegyzékkel együtt,
zárt csomagban 2019. május
20-ig kell továbbítania a NAV-
hoz.

Felajánlásokat kizárólag
azok a civil szervezetek kap-
hatnak, amelyek korábban re-

gisztráltak a NAV-nál, valamint
a technikai számmal rendelke-
ző, bevett egyházak és a ki-
emelt költségvetési előirányzat.
A NAV honlapján valamennyi
lehetséges kedvezményezett
megtalálható.

2018 óta a bevett egyház
technikai számára szóló, for-
mailag érvényes nyilatkozatot a
NAV mindaddig automatikusan
figyelembe veszi, amíg a fel-
ajánló újabb nyilatkozattal
nem jelöl meg másik technikai
számos kedvezményezettet, vagy
a korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza. A civil kedvez-
ményezett és a kiemelt költség-
vetési előirányzat számára vi-
szont – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – továbbra is évente
kell megtenni a felajánlást.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

A NAV zalaegerszegi székháza.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Pacsa és Környéke
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Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,

oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.

Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!

Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT

A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület
tevékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

Február 23-án kicsit szeles,
hűvös, de gyönyörű napsütéses
időben tartottuk meg farsangi
felvonulásunkat és mulatságun-
kat .Pacsán

A város főutcáján énekszó-
val végigvonuló jelmezesek a
művelődési házhoz visszaérve
elégették a kiszebábot, a ha-
gyományoknak megfelelően ab-
ban reménykedve, hogy ezzel
elűzik a telet.

Ezt követően a nagyterem-
ben 5 műsorszámmal is ké-
szültek a vállalkozó kedvűek.

Először a Városvédő- és
Szépítő Egyesület nyugdíjas pa-
ródiáját láthattuk. Majd az óvo-
dai dolgozók és a szülői mun-
kaközösség közös mulatós tán-
ca késztette tapsra a közönséget.

Vidám farsang Pacsán
A Nőszirom Kulturális Egye-

sület fiatalokból álló tagjai a „Bör-
tön ablakában...” c. produkci-
óban bankrablóknak és börtön-
őrnek öltözve táncoltak.

Egy baráti társaság „Térd-
balett” c. vidám, ritmusos
előadása következett, melyben
csak a lábak játszották a fő-
szerepet.

Végül a Nőszirom Kulturá-
lis Egyesület felnőtt tagjai kár-
tyáknak öltözve adták elő sze-
rencseváró táncukat. Az ötletes
produkciók nagy sikert arattak.

Az est további részében a
batyus farsangi mulatságon a jó
hangulathoz és a tánchoz a Pa-
csai Retro Band biztosította a
talpalávalót.

Bokor Ferencné

Pacsa Város Önkormányzata Pacsai Városvédő, valamint a
és Szépítő Egyesület ez évben is megrendezi a hagyományos
borversenyt.

Időpontja: 2019. március 30. (szombat).

Borverseny Pacsán

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Pillanatképek a városi farsangról.


