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Felsőrajk, közös
önkormányzati hivatal

Kiemelkedő eredmények a pacsai borversenyen
A Városvédő- és Szépítő Egyesület, valamint Pacsa Város Önkormányzata március végén már
17. alkalommal tartotta meg a borversenyt. Kelemen Tamás polgármester köszöntőjében kiemelte,
hogy ez a rendezvény is része a
Pacsa várossá nyilvánításának
10. évfordulóját ünneplő programsorozatnak. Köszönetet mondott az egyesületnek, hogy ilyen
régóta megszervezi és házigazdája a versenynek, a bortermelőknek pedig, hogy évről évre
elhozzák és megmérettetik boraikat.
Dr. Pálfi Dénes – aki kezdettől fogva a zsűri elnöke – elmondta, hogy a tavalyi év kritikus volt, hiszen új veszély je-

lent meg, a szőlők fekete rothadása. A gazdáknak az időjárás
okozta problémák mellett már
erre is figyelni kellett. Ennek
ellenére az idei borok minősége
megközelítette a tavalyi kiemelkedő eredményt. A 31 fehérbor
értékelése során 17 arany, 9
ezüst, 4 bronz és egy oklevél
született. A 26 vörösbor – köztük 4 rosé – még szebb eredményt ért el, megfogadva Horvat Janez zsűritag tavalyi tanácsait, a bátrabb kénezés alkalmazásáról. A 16 arany (mely
61 %-a a vörös boroknak), 8
ezüst és 2 bronz minősítés a
gazdák jó munkáját dicsérte.
Az est vörösbora Lugosiné Szekeres Katalin Cabernet Sauvig-

Balról Kelemen Tamás, dr. Pálfi Dénes, Horvat Janez, Kelemen
Józsefné, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Zuggó
Zoltán és Gombos László.

non bora, az est fehérbora Gombos László Henrik Cuvée bora
lett. Pacsa város borává a zsűri
Zuggó Zoltán vegyes fehérborát választotta.
A zsűritagok a következő
évre bő szőlőtermést kívántak a

gazdáknak, kérve őket, hogy továbbra is szívvel-lélekkel gondozzák a szőlőjüket és kiváló minőségű borokat „alkossanak”.
Bokor Ferencné –
Varga-Kulcsár Barbara
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Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével
Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építésére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meghirdetésre kerültek már pályázati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházásokkal, illetve a megkötött szerződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még folyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.
– Melyek a legfontosabb
prioritások?
– Valamennyi pályázati terület iránt nagy volt az érdeklődés. A gazdaság szempontjából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzésével és a vállalkozások bérköltségeinek csökkentésével

teremtenek kedvező körülményeket. A megépített kerékpárút-szakaszok nemcsak a biciklis turisták közlekedését könynyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szempontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szociális szolgáltatások rendelkezésre álljanak. Kiemelt fontosságú az energiafelhasználás racionalizálása, mely a településüzemeltetés költségeit csökkenti és hozzájárul a széndioxid kibocsátás csökkentéséhez, az olcsó energiák előállításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja néhány járásközpontban jelenthet lehetőséget a településfejlesztésre. A helyi közösségek sok helyen kulcsszerepet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájárulnak az életminőség javításához.
– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pályázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támogatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus folytatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben lehetőséghez jutnak a megyénkben nagy számban lévő kistelepülések is. Mivel hazai forrás felhasználásáról dönt a kiíró, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az önkormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesülnek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.
– Mit kell tudni a lebonyolításról?
– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítását koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlapján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati lakások fejlesztésére, eszközbeszerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

Dr. Pál Attila: – Az önkormányzatoktól nem várnak el
önerőt.

zött lehetőség lesz utak felújítására, illetve szilárd útburkolattal való ellátására, járdaépítésre, a polgármesteri hivatalok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő intézmények újranyitása - bővítése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályázatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselőtestületnek a célokat rangsorolni és ütemezni.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénkben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével beszélgettünk.
– Hogyan alakult a szervezet megyénkben?
– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedolgozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző munkát értéktár bizottságok végzik, melyek létrehozása önkéntes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több település tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A következő szintet a megyei értéktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését végzik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érdemeseket. Ezt a munkát az önkormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Magyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meghatározó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy település értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használható, megtanulható).
– Melyek voltak az idei javaslatok?
– Ez évben is számos értékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsítésre. Ilyenek például a Tüskeszentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegerszegi „Földönjáró toronyóra”.
– Milyen tanácsokat fogalmazna meg a javaslattevőknek?
– Az értéktár nem „magának való”, nem öncélú katalógus. Hivatását akkor tudja betölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az értékek tulajdonosai is használják az elnevezést, hivatkozzanak rá és a fogyasztói/felhasználói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi felterjesztések készüljenek. Folyamatosan visszatérő probléma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó mellékelése a javaslatokhoz.
– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?
– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „agrár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben jelenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A különböző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje annál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A megyei értéktár meghatározó elemei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszarvas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.
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Zalaszentmárton megújuló településképe
mxm lakberendezés rovata

a tervezőknek figyelembe kell
venni e helyi elvárásokat.
Öröm, hogy eddig csak jók a
tapasztalatok. Mind az építtetők,
mind pedig a tervezők elfogadják,
hogy olyan házakat kell tervezni,
amelyek a jövő számára megőrzik a falu hangulatát. Így a
helyi, ősi építészet értékként
jelenik meg a mai köztudatban,
és öröklődik a jövő számára.
Fő kérdés: a szalagtelkeken
elhelyezkedő, régi stílusú há-

zak felújítva lakhatóak-e a mai
ember számára? Az új házak,
régi stílusban megépítve, alkalmasak-e a mai lakáskultúra
befogadására? A válasz: igen,
mindenképpen! Sőt, kezdenek
divattá válni!
A puding próbája az evés:
nézzünk néhány régi és új falusias házat, tervet, ami akár
100 év múlva is megmaradó
eleme lesz Zalaszentmárton utcaképének!

Szívélyes fogadtatás…

„Romantikus, idillikus üdülőfalu” – ez a szlogenje a községnek, de ez ma még inkább
még csak vágy, mint széleskörű
valóság lenne. De a leghoszszabb út is az első lépéssel
kezdődik!
Nagy völgyek közt, kanyargós horgoson át kacskaringózva érjük el a falut. Régi,
100 évet is megért házak közt a
legtöbb lakott, és gazdái igye-

keznek erejükhöz mérten rendben tartani a portákat.
A turizmusban az egységes,
vonzó utcakép elérése kívánatos, de nem könnyű. Az önkormányzat, a településkép védelme, megőrzése érdekében, szabályzatot alkotott. Ebben, a lehetőségeihez mérten, igyekezett rugalmasan eljárni.
Most már az építkezőknek
be kell mutatniuk a terveket, és

Régi falusi házból átalakítással és bővítéssel: „közösségi tér”,
mely megőrzi a ház falusias jellegét, de befogadja az új funkciót is (tervező: Farsang László).

Nőnapi ünnepség Pötrétén

A nemzetközi nőnap a hölgyek iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja,
amelyet minden év március 8án tartanak. Ennek jegyében a
pötrétei önkormányzati képvi-

selő-testület férfi tagjai minden
évben egy-egy szál vörös rózsával és nőnapi képeslappal
köszöntik fel a település női
lakosait.
Az önkormányzat és a közalapítvány közös szervezésében
évről évre megrendezésre került a nőnapi bál is, melyen
baráti társaságok és családok
vesznek részt. Gáspár Károly
polgármester köszöntője után
egy szál szegfűvel kedveskedtek a hölgyeknek, majd a vendégek hideg tálas vacsorát fogyaszthattak.
A bál keretén belül értékes
tombola tárgyak kerültek kisorsolásra.
A jó hangulatról Gál Csaba és Kaszper Attila gondoskodott.

Nagy a falu zöldterülete.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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Egészség Klub Pacsán

Fotó: Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
Nagy érdeklődés kísérte az előadást.

A Zalaegerszegi Járási
Egészségfejlesztési Iroda kezdeményezésére, Pacsa Város
Önkormányzata és a Pacsáért
Alapítvány együttműködésével
egészségügyi rendezvénysorozat indult Pacsán. Az Egészség

Klub programjain a szív- és
érrendszeri
megbetegedések
témakörével foglalkozunk. A
Kiss Dénes Városi Könyvtárban 6 alkalommal, havonta
tartandó összejöveteleken az
iroda munkatársai és meghívott

szakemberek adnak tájékoztatást és beszélgetnek a résztvevőkkel.
Az első programon 2019.
március 12-én, dr. Basa Annamária, a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház kardiológus főorvosa tartott tájékoztatót,
„Szívvel a stroke ellen!” címmel, tehát a fő témakör a stroke
volt. A főorvos asszony kiemelte, hogy legfontosabb a megelőzés, a betegség megjelenését
ki lehet tolni. A szívritmuszavar következménye 25 %ban a stroke. Beszélt a ritmuszavar előzményeiről, kialakulásáról, tüneteiről, valamint a lehetséges kezelési módokról.
Majd a stroke tüneteiről, melynél legfontosabb a felismerése
és az azonnali segítségnyújtás,
hiszen itt nincs késlekedés, az
idő nagyon sokat számít!
A továbbiakban a magas
vérnyomásról, annak kialakulásáról és következményeiről

2019. április
tájékoztatta a jelenlévőket. A
legoptimálisabb a 120/80, ennél magasabb értékek már odafigyelést igényelnek. Az érfalakra nehezedő nyomás meszesedést idézhet elő, az érszűkület pedig okozhat oxigénellátási problémát. A szívinfarktus tüneteiről, az azonnali teendőkről és kezeléséről is részletesen beszélt a főorvosnő.
A program végén kérdésekre válaszolt, a szív-és érrendszeri problémákkal érintett lakosokkal személyesen is konzultált.
Az Egészség Klub következő rendezvényén, 2019. április 9-én 15 órakor dietetikus
szakember a meghívott vendég.
A harmadik program május
7-én, kedden délután lesz,
melyre gyógytornász érkezik.
A klub nyitott bárki számára, minden érdeklődőt és
családtagot szívesen látunk, aki
szeretne többet tenni egészsége
megőrzéséért, illetve az egészségi állapota javulásáért.
Bokor Ferencné Póka Márta

Szemétgyűjtés Pacsán
Pacsa városa is csatlakozott
a 2019. 03.18 - 03.24 között
zajló TeSZedd! - Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akcióhoz. A regisztráció utáni első
feladat a lakosok toborzása
volt. A visszajelzések alapján
tudtam, hogy a minimum 10
fős csapatlétszámot könnyedén
tudjuk teljesíteni. Március 20-án
csodálatos napsütésre ébredhettünk. 10:30-kor találkoztunk a
résztvevőkkel a Művelődési
Ház előtt.
Az önkéntesek köszöntése
után megismertük a munkavédelmi szabályzatot, aláírtuk a
jelenléti ívet, majd kiosztásra
kerültek a szemétszedéshez
szükséges eszközök: kesztyűk,
zsákok és gyorskötözők.
Ezt követően együtt indultunk útnak, majd a buszmeg-

állónál 3 csapatra váltunk és 3
különböző irányba kezdtük
gyűjteni az eldobált hulladékot.
Előzetes egyeztetést követően a
játszótér volt a befejező találkozási pont helyszíne. Itt megbeszéltük, hogy ki hol hagyta a
lezárt tele zsákokat. Megköszöntem mindenkinek, hogy
hozzájárult a TeSzedd! akció
sikeréhez és mindenki jó szájízzel, jó kedvvel folytatta a
napot. Ezt követően Kelemen
Tamás polgármester közreműködésével az önkormányzat
munkatársai egy helyszínre
szállították a szemeteszsákokat.
Külön büszkeséggel tölt el,
hogy jómagammal együtt 3
kismama is tagja volt a csapatnak, mi a picikkel és babakocsikkal magunk előtt töltöttük a zsákokat.

A szorgos csapat.

Segítség a horgászoknak
A Haladás Horgászegyesület Pacsa kéri, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület
tevékenységét.
Adószámuk: 19-959012-1-20

Elfáradtak…

Még egyszer köszönöm a
nyugdíjasoknak, a Pacsai Napsugár Óvodának és a kisma-

máknak is a részvételt! Jövőre
találkozunk!
Varga-Kulcsár Barbara

2019. április
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Pacsai diákok sikerei Emlékezés az 1848/49-es forradalomra
A közelmúltban két pacsai diák is kiemelkedő eredményt ért
el országos tanulmányi és szakmai versenyen.
Csóka Vivien, a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
10/E. osztályos tanulója a László Gyula Országos Középiskolai
Történelemversenyen az 5. helyet szerezte meg.
Szalai Sándor, a Széchenyi István Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulója a WorldSkills 2019 - szakmák világbajnoksága
verseny magyar nemzeti döntőjében, víz-, gáz- és fűtésszerelő
szakmában a 2. helyen végzett.
Csóka Vivi nagyon szereti a történelmet, így nem is sokat gondolkodott, amikor az iskolában felhívták a figyelmet a versenyre,
azonnal jelentkezett. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium által szervezett, három fordulóból álló verseny témája
Luxemburgi Zsigmond kora (1382-1437). Az őszi első forduló az
iskolai elődöntő volt, minden intézményből a két legjobb jutott a
középdöntőbe. A második forduló során egy 10 oldalas feladatlapot kellett kitölteni és beküldeni a szervező intézménybe. Ezek értékelése alapján a versenybizottság 13 diákot hívott meg a döntőbe, Zala megyéből hárman kerültek be. A verseny során a felkészülésben Vivinek a történelem tanára, László Judit segített. Mivel
ez a témakör a tananyagban nem szerepel részletesen, nagyon sok
kutatómunkára és az ajánlott szakirodalom, forrásanyag részletes
tanulmányozására volt szükség. A döntőt a bikali Puchner Kastélyszállóban rendezték meg, március 13-án. Írásbeli és szóbeli
részből állt, a végső sorrend az összpontszám alapján alakult ki.
Mindhárom zalai diák a mezőny első felében végzett, Csóka Vivien az előkelő 5. helyen. Gratulálunk a szép eredményhez!
Szalai Sándor a WorldSkills 2019 - szakmák világbajnoksága
verseny hazai megmérettetésén jutott a legjobb 12 közé, víz-, gázés fűtésszerelő szakmában. A verseny többfordulós volt, a magyar
nemzeti döntő 2019. február 14-én a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolában került megrendezésre. A lebonyolítás módjának értelmében az első
fordulóból a teszt feladatlap kitöltése után négy versenyző jutott a
végső döntőbe, ahol összevont elméleti és gyakorlati vizsgán kellett számot adniuk a tanulóknak. Közülük az első helyezett jut ki
az oroszországi világbajnokságra. A fiatal szakemberek bajnokságán Sanyi nagyon szép teljesítményt nyújtva a 2. helyen végzett.
Gratulálunk a nagyszerű sikerhez!
Büszkék vagyunk fiataljaink szorgalmára, az elért eredményeikre!
Bokor Ferencné

Budai Sándorné mondott ünnepi beszédet.

2019. március 15-én reggel
kellemes tavaszi napsütésben
tartottuk ünnepségünket Pacsán
a Szoborparkban. Először a
Pacsai Általános Iskola diákjai
idézték fel a forradalmi eseményeket, majd Budai Sándorné, a Kiss Dénes Városi
Könyvtár vezetője mondott ünnepi beszédet. Az ifjúság erejét,
összetartozását emelte ki, s '48
üzenetére hívta fel a figyelmet.
Legyünk büszkék a hősökre, az

ő példájukat követve összefogással, egymást segítve haladjunk előre, s küzdjünk céljainkért. Kötelességünk a forradalom és szabadságharc emlékét
megőrizni, ápolni.
Az ünnepség végén Pacsa
Város és Zalaigrice Község
Önkormányzata, intézmények
és civil szervezetek képviselői
helyezték el koszorúikat Petőfi
Sándor szobránál.
Bokor Ferencné

Ezüst Évek Klub Pacsán

Pacsai
programajánló
Pacsán április hónapban a következő rendezvényekre
látogathatnak el:
2019. április 9. 15:00; Kiss Dénes Városi Könyvtár:
Egészségdélután rendezvénysorozat második előadása
2019. április 12. 17:00, Kiss Dénes Városi Könyvtár:
Költészet napi műsor
2019. április 13-14. 10:00, Pacsai Horgásztó: II. Pacsa kupa
- Hajómodell verseny
2019. április 28. Kápolna: Szent Márk hegyi búcsú
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!
Varga-Kulcsár Barbara
szakmai vezető - Helyi identitás és kohézió erősítése,
közösségfejlesztés megvalósítása Pacsa városban és
Zalaigrice településen

Két hónappal ezelőtt a pacsai Kiss Dénes Városi Könyvtárban megalakult az Ezüst
Évek Klub.
Célunk, hogy a helyi asszonyoknak lehetőségük legyen
baráti összejövetelre, emberi
kapcsolatok ápolására. Igyekszünk csatlakozni a helybeli

rendezvényekhez is, legyen
az egészségügyi vagy kulturális esemény. A foglalkozásokon sor kerül tapasztalatok átadására, ami a háztartáshoz, sütés-főzéshez, kertészkedéshez vagy életmódhoz
köthető.
Budai Sándorné

www.zalatajkiado.hu
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Méz és málna…
A misefai gazdaasszony nem bánta meg a váltást
Németh Virágék háza Misefa Fő utcáján, a falu déli végén
található. El sem lehet téveszteni, hiszen a kerítésen felirat
hirdeti: méz kapható.
Tizenegy évvel ezelőtt költöztek Vas megyéből e barátságos kis zalai faluba. Két éves
szünetekkel született a három
gyermek, a 11 éves kislány,
valamint a 9 és 7 éves kisfiú.
– A férjem Zalaegerszegen
jutott jó álláshoz, ezért is döntöttünk a megyeszékhelyhez
közeli Misefa mellett – mondja.
– Magam olyan munkára, elfoglaltságra gondoltam, amit
bizonyos határok között szabadon itthon végezhetek. A szomszéd bácsi méhészkedett, ez adta az ötletet a tanuláshoz, ezért
elvégeztem a méhész iskolát. A
nulláról indultunk, saját erőből
oldottunk meg mindent. Noha
voltak hullámvölgyek, ez nem
szegte a kedvünket. Aztán rájöttünk, hogy a méz önmagában nem tartja el a vállalkozást, ezért pályáztunk, földet
vásároltunk, és málnást telepítettünk.

Mint Virág mondja, az adta
az ötletet a folyton termő málnához, mert ennek a gyümölcsnek magas a nektározó képessége, vagyis ideális méhlegelő,
jól kiegészíti az akácot. Ráadásul a málna is értékesíthető,
noha ezzel korábban voltak
gondjaik. Aztán ezt is megoldották. Segítségre elsősorban a
családban számíthat. Bár férje
Egerszegen felelősségteljes állásban dolgozik, a családi gazdaságban is derekasan helytáll.
S most már a hat serény
gyermekkéz munkájának is van
látszata. A munka dandárjakor
pedig a tágabb família is
besegít.
– Nem bántam meg a váltást – összegzi az elmúlt tizenegy év tapasztalatait. – A
semmiből csináltunk valamit.
Kezdetben csak a lelkesedés
volt, ma már tudásról, tapasztalatról és kapcsolatrendszerről
is beszélhetünk. Nem szabad
abbahagyni, ráadásul újabb
terveink is vannak.
A tizenegy misefai esztendő
nem csak munkából állt. Mint

A méhészettel kezdődött…

… és a málnással folytatódott.

Közösen emlékeztek

mondja, hamar beilleszkedtek az
itteni közösségbe, sokat jár a környékbeli iskolákba, óvodákba,

méhészeti előadásokra népszerűsíteni a méz jótékony hatását.
E.E.

Húsvétra hangolva

Méltó módon ünnepeltek.

Alsórajkon az 1848/49-es
forradalom és szabadságharcra
való ünnepi megemlékezésre
2019.03.14-én került sor.
A felsőrajki Suli Harmónia
Általános Iskola diákjai színvonalas műsorral készültek.
Köszöntőt Marton Nóra
alpolgármester mondott. Beszé-

dében kihangsúlyozta, hogy
egy nemzet összetartása leggazdagabb erkölcsi, szellemi,
érzelmi erőforrásunk 1848 óta.
A megemlékezés után koszorúzás következett. Felsőrajk, Pötréte és Alsórajk községek közösen, együtt, egy nemzetként
emlékeztek őseinkre.

Hagyomány Zalaigricén, hogy a különböző ünnepek előtt aktuális díszbe „öltöztetik” a falut. Húsvéthoz közeledve a gyerekek a
tojásokat részesítették előnyben.
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Közmeghallgatás Nemesrádón
Nemesrádó képviselő-testülete március 13.-án számolt
be a hátrahagyott évben elvégzett munkáról, az éppen aktuális tennivalókról és a jövőbeni
tervekről, az idei közmeghallgatás alkalmával. A Gönczi
Ferenc Közösségi Házba idén
is szép számmal érkeztek érdeklődők.
Amint azt Gazdagné Gecse
Anna polgármester asszony
lapunknak elmondta, a közmeghallgatás mindenkori célja
egyrészt, hogy a képviselőtestület beszámoljon az elmúlt
év gazdálkodásáról, másrészt,
hogy beszéljen a tárgyévi terveiről. A közmeghallgatás egyben jó alkalom arra, hogy a
képviselő-testület reagáljon a
felmerülő lakossági problémákra, igényekre. Az itt világot
látott javaslatokat, ötleteket pedig az önkormányzat igyekszik
beilleszteni munkatervébe.
A polgármester asszony köszöntője után, bemutatta a közmeghallgatás két vendégét,
Tóth József történész szociológust, valamint Jakabfy Krisztinát, akik a Búcsúszentlászló,

Nemesrádó, Nemessándorháza,
Nemesszentandrás által elnyert
TOP- 5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című
pályázat mentoraiként voltak
jelen. Ezt követően a mentorok
tájékoztatást adtak a projektről.
A képviselő-testület gazdasági és a közösségért végett
2018.évi munkájának ismertetése után Gazdagné Gecse
Anna kiemelte, hogy a 2019-es
év őszén önkormányzati választások lesznek. A képviselőtestület pedig mindent megtesz
azért, hogy az öt évvel ezelőtt
tett vállalásait teljesítse a ciklus
végére.
Ezzel összefüggésben még
idén elkészül a térburkolatú út
a temetőben, megrendelésre került a harang, és a „Pipiti ház”
vendégházzá alakul még ebben
az esztendőben. Szigetelést kap
a közösségi ház födém szerkezete, melynek munkálataihoz
kérték a lakosság segítségét
március 30.-ra. Ily módon az
egykor jól működő kaláka
munkában korszerűsítenék a
közösségi élet egyik emblematikus színterét. Tollár Tibor he-

Váltás Szentpéterúron
Lemondott a polgármester

Gazdagné Gecse Anna polgármester adott részletes tájékoztatást.

lyi szakember pedig vállalta,
hogy a sokak szívének oly kedves, a falu közepén álló keresztet helyreállítja, így ezzel az
ígéretével sem marad adós a
testület – húzta alá a polgármester asszony.
Gazdagné Gecse Anna kiemelte még, hogy fontos lenne
a postának, orvosi rendelőnek,
a Szentháromság tárlatnak és a
polgármesteri hivatalnak helyt
adó ingatlan felújítása. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy a
Magyar Falu programban lehetőség nyílik pályázni, melynek
előkészítésével kapcsolatban a

testület már megtette a szükséges lépéseket.
Ezt követően Kövécsné
Kozma Györgyi, a település
jegyzője elmondta, hogy az
elmúlt években sok fejlesztés
valósult meg, mely jól látható a
falu arculatán, hiszen közösségi
épületek, közterületek újultak
meg. Mindemellett az elmúlt
évekhez hasonlóan a falu vezetése erre az évre is költséghatékony, takarékos költségvetést
állított össze, így van pénzügyi
fedezet a pályázati önrészek finanszírozására, fejlesztésekre.
Gellén Szilárd

tatta lapunkat dr. Kiss Attila, a
Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. Dr.
Kiss Attila elmondta, hogy
Pálfi József lemondását nem
indokolta. A döntés nem befolyásolja a képviselő-testület
munkáját, az továbbra is működőképes.
Lakatos István megjegyezte, hogy a településnek elfogadott költségvetése van, a ter-

vezett programokat hiánytalanul megtartják. Legközelebbi
nagy rendezvényükre június
8-án, szombaton kerül sor,
ekkor rendezik a Szentpéterúrról elszármazottak találkozóját a civil szervezetek bevonásával. Ennek részletes
programját lapunk következő
számában találják majd olvasóink.
E.E.

ik
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Lakatos István (jobbról) és dr. Kiss Attila.

Pálfi József, Szentpéterúr
polgármestere március hetedikén benyújtotta lemondását,
ami másnap hatályossá vált.
– Mivel a lemondás és a
következő önkormányzati vá-

lasztás közötti időszak tartama
már nem teszi lehetővé az időközi voksolást, ezért az októberi szavazásig az eddigi alpolgármester, Lakatos István
irányítja a települést – tájékoz-

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

• Bérfőzés

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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Saját dala lesz Egeraracsának
Július 6.-án, a falunapon
mutatják be Egeraracsa dalát,
amelyet Kiss Tibor, vagy ahogy
jobban ismerik, Sláger Tibó készít. Őt kérdeztük a részletekről.
– Hogyan került kapcsolatba Egeraracsával?
– Közel 10 éve vagyok kapcsolatban Egeraracsa polgármesterével, Dancs Lászlóval,
akit ambiciózus, céltudatos, szorgalmas embernek tartok. Már
több alkalommal volt szerencsém szerepelni az általa szervezett rendezvényeken, falunapi műsorokon, ahol kedves, lelkes közönség vár, ott mindig
szívesen éneklem a dalaimat!
– Írt e már más településnek is dalt?
– Több alkalommal készítettem felkérésre dalokat, ezeket „speciális” számoknak nevezem, mert teljesen egyediek
és valójában műfajilag is nehéz
lenne meghatározni őket. A
szombathelyi Savaria női kosárlabda-csapatának írtam elő-

ször felkérésre dalt, nagy sikere
lett, sokáig ment a helyi rádióban, ez több mint tíz évvel
ezelőtt történt. Írtam dalt a
négycsillagos hajdúszoboszlói
„Hotel Silver”-ről, ezt a mai
napig is szívesen hallgatják a
szálloda vendégei. Készítettem
sportindulót a Vas megyei Telekes focicsapatának. Szintén a
Vas megyei Csehi község polgármesterének felkérésére a falu 800 éves fennállására is írtam „800 év” címmel egy jubileumi dalt, melyet a település
dalkörével együtt adtunk elő,
ez már a közelmúltban történt.
– Ilyen esetben az adott település kívánsága és az Ön fantáziája hogyan kapcsolódik?
– Természetesen figyelembe veszem az adott település
óhajait, kívánságait, hogy mit
szeretnének hallani a dalban,
ami fontos számukra. Mindig
kérek néhány mondatot, ami
jellemző, amire büszkék és ami
különlegessé teszi őket. A többit igazából rám bízzák, hiszen

A népszerű előadó készíti a dalt.

kitűnő referenciákkal rendelkezem, ugyanis több mint 300
dalt írtam és ebből több tucat
sláger lett, innen ered az én
művésznevem is, hogy Sláger
Tibó. Megjegyzem, csak akkor
készítek dalt felkérésre, ha markáns ötlettel, jó zenei elképzeléssel is párosul. Profi zenészekkel, stúdióval és minden
szükséges technikai háttérrel
rendelkezünk.
– Van már elképzelése arról, hogy mi lesz a dal fő mondanivalója, vezérfonala?
– Megragadott a hely földrajzi szépsége. Történelmi ese-

ményekre sajnos nem hivatkozhatunk, de van egy érintetlen
ökológiai varázsa, gazdag állatvilága, a Kis-Balaton közelsége, Dancs László által egy szorgos, lelkes közösség a tenni, alkotni akarásban, ez manapság
mindenképp dicséretes és példaértékű jelenség! Én is szeretnék a dalom által hozzájárulni
(jó lokálpatriótaként is) ehhez a
csodához. A legszebb reményeink szerint a dal július 6.-án
15.00 órakor fog először nyilvánosan elhangozni a helyi amatőr művészeti csoport, a „Sziporkák” közreműködésével.

Idősek napja Egeraracsán

Március kilencedikén tartottuk Idősek napi rendezvényünket.
Fellépőink voltak a bókaházi Boróka népdalkör, a szentpéterúri Fürge ujjak népdalkör
és az Egeraracsai Sziporkák

(képünkön) színvonalas műsorral.
Minden idős korú egy bögrét kapott „Egeraracsa Idősek
napja 2019” felirattal.
Hernics Tímea
IKSZT munkatárs
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Tavaszi témahetek a pacsai suliban
A hónap első hetében a
PÉNZ7 szakmai program zajlott. Az Európai Unió számos
országában folyó, pénzügyi ismeretek fejlesztő tematikus
program többek között az általános iskolás korú gyermekeket
célozza meg. Sajátossága e
különleges ismeretátadási módnak, hogy önkéntes szakemberek segítik a pedagógusok
munkáját. Évről évre más a
központi téma, az idei évben ez
a befektetések témaköre volt.
Ötödik éve vagyunk részesei e
pénzügyi tudatosságra nevelő
szakmai témahétnek, melyen
korábban külső szakemberek is
tartottak tanórákat. Idén önkéntesként látogatott el iskolánkba
Joó Hilda, a NAV Zala Megyei
Igazgatóságának sajtószóvivője, aki aktív részese volt két
foglalkozásnak. Előre kidolgozott, lektorált szakmai programterv alapján zajlottak a tanórák, melyet közösen tartottak

a pedagógusok és az önkéntes
segítő. Az 5. és a 6. osztályosok
együttműködésben tevékenykedtek a pénzügyek világában,
a foglalkozásokon előadás és
csoportmunka formájában dolgozták fel az új ismeretanyagot.
A hónap második felében
zajlott a 2016-óta megrendezésre kerülő Fenntarthatósági
témahét. A környezet védelme
és a fenntarthatóság érdekében
intézményünk két évvel ezelőtt
csatlakozott a szemléletváltásra
ösztönző programhoz. Minden
évben a 3. és a 4. osztályosok
vesznek részt ebben az iskolai
akcióban, környezetismeret tanórákon a tanítók segítségével
tanulnak egyénileg, párban és
csoportban. Idén a tanórai tevékenység nem csak az iskolapadban zajlott, a negyedikesek
a Pacsai tó partján is gyűjtöttek
élményeket és tapasztalatokat.
Szintén a Fenntarthatósági
témahéthez kapcsolódva, de im-

Ez derék munka volt.

már intézményi szinten vettünk
részt a TeSzedd! országos szemétszedési akcióban. Célunk a szűkebb iskolai és a tágabb települési környezet tisztán tartása volt.
Alsósaink az udvaron és a játszótéren gyűjtötték a szemetet, fel-

sőseink pedig a település közeli
és távolabbi utcáit járták végig
kesztyűben és zsákokkal, közel
1 óra alatt összegyűjtve a kijelölt
területen az elszórt hulladékot.
Pálos Henrietta
intézményvezető

Március a Pacsai Napsugár Óvodában
ció városi programjába, a gyerekek lelkesen keresgélték a
fellelhető hulladékokat, s „elkeseredve” állapították meg, hogy
városunk utcáin egyre kevesebb eldobott szemetet találni.
Március 22-én a „Víz Világnapján” hagyományos tóparti sétánkra mentünk a gyerekekkel, megfigyelve a vízi és
víz parti növény és állatvilág
tavaszi ébredését.
Túránk során még a „Szentesi” szőlőhegyet is útba ejtettük. Gyerekek és kísérőik egyaránt élvezték a friss levegőt,
gyönyörködtünk a tavunkban, s
felejthetetlen volt számukra a
látvány, mikor a Szentes hegyhát tetejéről elnéztünk váro-

Túrázni is voltak.

„Jer, jer kikelet, seprűzd ki
a hideget,/ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!”
Március 5-én hagyományosan a „húshagyó kedden”
megrendezett óvodai farsangi
karneválunkkal igyekeztünk elűzni a telet és köszönteni a
tavaszt.
A farsangi időszakban felelevenített fiú-lány csúfokák
után meggyújtottuk a kisze bábunkat „elégetve” a telet és
örvendeztünk az új évszak-

nak. Persze a jelmezes tánc és a
fánkevés sem maradt el.
Az óvodás korú gyermekek
életkori sajátosságait figyelembe véve készültünk nemzeti
ünnepünk, március 15-e megünneplésére. Sétát tettünk városunk Petőfi szobrához, ahol a
gyerekek verselés kíséretében
tűzték ki a maguk által készített
nemzeti színű zászlókat, virágokat.
Bekapcsolódunk a „TeSzedd”
elnevezésű szemétgyűjtési ak-

sunk felé: olyan magasan voltunk, hogy a víztoronynak, templomnak csak a tetejét láthattuk.
Március 27-én „Húsvéti
mese” cím alatt környezet- és
egészségvédelmi tanmesét tekinthettek meg óvodásaink, mely
során kiemelten megjelent a víz
szerepe életünkben, kapcsolódva a korábbi napok programjaihoz.
Véget ért a tavasz első hónapja, a következő hetek már
arról fognak szólni óvodánkban, hogy milyen lehetőségek
vannak a mai gyerekek életében feleleveníteni a húsvéti néphagyományokat, népszokásokat.
Vági Gabriella
intézményvezető
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Zalaigricén is a hősökre emlékeztek
A Felsőrajki Közös
Önkormányzati Hivatalról
A falu emlékkővénél tartják
rendszeresen a nemzeti ünnepeinkről való megemlékezést Zalaigricén. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171.
évfordulóján Kovács Veronika,

A 2013. január 1-től hatályba lépett új önkormányzati törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
alapján, amely előírta, hogy legalább 2000 fő lakosságszámnak
kell egy hivatalhoz tartoznia – Alsórajk, Felsőrajk, Kerecseny,
Pötréte, valamint Orosztony községek 2013. január 1-től közös
hivatalt hoztak létre Felsőrajk székhellyel. Címe: Felsőrajki
Közös Önkormányzati Hivatal 8767 Felsőrajk, Kossuth u. 8.
Tel: 93/354 001.
A hivatal feladata röviden: a képviselő-testületek, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézése, a települések működésével és az ügyfelek kiszolgálásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Ezek az ügyek konkrétan: pénzügyek, gazdálkodási feladatok, általános igazgatás, nyilvántartások, igazolások, hatósági bizonyítványok, helyi- adó ügyek,
szociális ügyek, vagyis segélyek-támogatások, népesség-nyilvántartás és lakcím ügyek, anyakönyv, hagyaték, adásvételi és
haszonbérleti szerződések hirdetményi kifüggesztése, stb.)
A felsőrajki Hivatal illetékességi területe: Alsórajk, Felsőrajk, Kerecseny, Orosztony, és Pötréte községek közigazgatási
területe.
Állandó kirendeltséget tartunk fenn Orosztony és Kerecseny községekben, ami azt jelenti, hogy állandó ügyintézők
dolgoznak ezeken a településeken is 1-1 ügyintézővel, plusz
Orosztonyban egy felsőrajki adó- és szociális ügyintéző, valamint a jegyző is ügyfélfogadást tart, általában szerdai napokon.
Az ügyintézés és az ügyfélfogadás főként a Hivatal székhelyén, Felsőrajkon történik, – a Felsőrajk, Kossuth u. 8. sz.
alatti épületben, amit 2018. évben a felsőrajki önkormányzat
30 millió forintos pályázati támogatásból és 10 millió forint saját forrásból a 21. század követelményeinek megfelelően újított
fel, optimális körülményeket teremtve ezzel a hivatali munkához és az ügyfelek fogadásához. Nem említettem még, hogy
Pötrétén ugyancsak a közelmúltban felújított Pötréte, Kossuth
u. 40. sz. alatti szép önkormányzati épületben tart a jegyző és a
polgármester helyszíni ügyfélfogadást.
A közös önkormányzati hivatal személyi és dologi kiadásaira az állam normatív támogatást biztosít, ami már 2017-ben
nem volt elég a működési kiadásokra. Ilyen esetben az önkormányzati törvény alapján – ha másképpen nem állapodnak meg
–, a hivatalt fenntartó önkormányzatoknak lakosságszámuk
arányában kell biztosítani a működési költségeket, ami megint
csak Felsőrajk községre rója a legnagyobb terhet.
A Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása:
naponta 8.00-16.00-óráig, pénteken 8.00-12.00- óráig.
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalának ügyintézője egyébként hetente egy alkalommal helyszíni ügyfélfogadást tart a Felsőrajki Közös Önkormányzati Hivatalban szociális és egyéb ügyekben (gyógyszertámogatás,
mozgássérült igazolvány, ápolási díj, egészségügyi szolgáltatás):
A Járási Hivatal ügyfélfogadása Felsőrajkon: minden szerdán 12.30-15.30- óráig.
Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
jegyző

a Zalaigrice Községért Közalapítvány elnöke mondott beszédet, majd a falu gyermekei adtak az alkalomhoz illő műsort.
Az ünnepség koszorúzással
zárult.

Évente többször is…
Zalaigricén évek óta 2-3 alkalommal is szerveznek szemétgyűjtést. Március 30-án mintegy harmincan gyűltek össze, hogy megszabadítsák a falut a felelőtlen emberek által eldobált szeméttől.

– Mintegy 10 zsák szemét
gyűlt össze, aminek a zöme
műanyag, papír, illetve cigarettacsikk volt – mondta lapunknak Horváth Gyöngyi polgármester.
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