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Misefa, közösségi ház

Kibővült és megújult…
A közösségi ház átadása Misefán
A teljeskörűen felújított és
kibővített közösségi ház hivatalos átadására került sor április
12-én, pénteken Misefán. Sifter
Róbert polgármester büszkén
jelentette be, hogy a tavaly tavasszal megkezdett munkálatok
mostanra befejeződtek. Az önkormányzat a vidékfejlesztési
program keretén belül nyújtotta
be pályázatát, amelynek során
30 millió forintot kapott a település, ezen felül a körülbelül
10 millió forint önrészt saját
maguk biztosították a felmerülő
költségekhez.

A felújítással a mai kor előírásainak teljes mértékben megfelel az épület. A megújult közösségi házban számítógéptermet, könyvtárat, nagyobb közösségi teret, az előírásoknak
megfelelően mozgáskorlátozott
férfi és női mosdókat, WC-ket
alakítottak ki, mozgáskorlátozott parkolót létesítettek és a
mozgáskorlátozott közlekedést
segítő, elektromos ollós emelőt
biztosítottak az épületbe való
bejutáshoz. Az energiahatékonyság érdekében napelemeket szereltek fel, amelyek reA szalagátvágás ünnepélyes pillanata.

mélhetőleg az épület teljes
energiaszükségletét fogják biztosítani.
A polgármester köszönetet
mondott Manninger Jenő országgyűlési képviselőnek, miniszteri biztosnak a pályázat
során nyújtott segítségéért. A
képviselő gratulált a pályázat
elnyeréséhez és annak elkészítéséhez. Mint mondta, egy pályázat megírását nehezítik a
változó körülmények és a növekedő költségek. Véleménye
szerint egy településen feltétlenül szükség van egy helyre,
ahol a lakosság olyan közös

Az óvodások fellépése.

programokon vehet részt, amelyek erősítik a közösségi életet.
Ez a nap nem csak az épület
átadására adott alkalmat, hanem
a Költészet napjának megünneplésének is. Ennek alkalmából a
megújult épületben elsőként
megtartott programokkal várták
a megjelenteket. Az óvodások
előadását, a tavaly szeptemberben megalakult helyi Gyöngyakác Zenebarát Kör bemutatkozását, az általános iskola diákjainak produkcióját és Joós Tamás énekmondó Költészet napi
műsorát láthatta a közönség.
Trojkó Tímea
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Szent Márk napi hegyi búcsú

Szentmise a kápolnánál.

A pacsai szőlőhegyen álló
kápolnához kapcsolódó régi hagyományok ma is élnek településünkön, mely szerint Márk
napjához legközelebb eső vasárnapon a kápolna előtt istentiszteletet és búcsút tartanak.
Idén sem történt ez másként,
április 28-án délelőtt 11 órakor
Szabó Zoltán és Szitás József
plébános urak celebrálták a szentmisét.

Miért és hogyan alakult ki
ez a hagyomány?
A szőlőművelés története
nálunk is nagyon régre nyúlik
vissza. Azonban a növények
közül a szőlő volt leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak, sokszor elkeserítette a szőlőtulajdonosokat, ha az annyira
vágyott termést elverte a jég,
vagy a fagy tette tönkre a szőlőt. Éppen egy ilyen szomorú

eseménynek köszönhetjük a kis
hegyi kápolnánkat.
A helyi hagyomány szerint
ugyanis az 1760-as évek elején
a szőlőhegyet hatalmas fagykár
sújtotta, ez éppen Márk napján,
április 25-én történt. Ezután
egy magányos, gazdag nő, Vajdai Anna elhatározta, hogy a
maga módján hozzájárul a rendszeres bő szőlőterméshez. Szent
Márk segítségét kérte, az ő tiszteletére emeltette a kis kápolnát, hogy kérésének teljesítésére könnyebben rávegye. Azt
remélte, hogy elnyeri a pártfogását, s így többet nem éri a
szőlőhegyet hasonló természeti
csapás.
1763-ban épült a barokk kápolna, amely műemlékké nyilvánított épített örökség, ez azt
jelenti, hogy országos szintű
védettséget élvez. A tornyában
Grazban öntött harang van,
hangja a mai napig kitűnő.
Márk napjának közelében
lévő vasárnap emberemlékezet

óta hegyi búcsúval ünnepelt a
lakosság apraja és nagyja. Ilyenkor istentiszteleten rótták le a tiszteletüket a szőlőhegy védőszentjének nyilvánított Szent
Márk előtt. E hagyomány ma is
él kisvárosunkban. A búcsút
idéző sátrak, céllövölde és körhinta az utóbbi években elmaradtak ugyan, de a misét mindig megtartjuk, melynek a végén plébános úr a négy égtáj
felé fordulva megszenteli a határt, kérve az áldást a természeti csapások ellen. Tehát nemcsak a szőlő védelme, hanem a
kenyeret adó gabonatáblák védelme érdekében is fohászkodunk. Ez a búzaszentelés hagyománya.
A misét követően pedig a
szőlősgazdák a hegyi birtokukon családi, baráti összejöveteleken folytatják az ünneplést, az általuk készített
borok kóstolásával, kínálásával.
Bokor Ferencné

Körzeti rajzpályázat óvodásoknak
A húsvéti néphagyományok, jelképek a középpontban
„Húsvéti néphagyományok,
jelképek megjelenítése az óvodás gyerekek alkotásaiban” címmel hirdetett rajzpályázatot a Pacsai Napsugár Óvoda.
A felhívás a helyi óvodásokon kívül a felsőrajki, gelsei és
hahóti óvodásoknak szólt, akikkel a felsőrajki óvoda kezdeményezésére már harmadik éve tavasszal közös kiállítást rendeznek.
Az idei rendezvényre 55 gyermek 154 alkotást készített. A
név nélküli munkákat a zsűri
korcsoportonként értékelte. A
kiállítás megnyitójára április
15-én került sor a pacsai óvodában. Kiscsoportos kategóriában 1. helyezett Balázs Dalma, 2. Zuggó Dorottya, 3. Tőrösi Miklós pacsai óvodás lett.
Középső csoportosok közül:
1. helyezést Horváth Dorka
gelsei, 2. helyezést Pintér Hanna gelsei és 3. helyezést Horváth Dávid pacsai óvodás kapott.
Nagycsoportos díjazott: első helyezett Kovács Léna ha-

hóti, 2. helyezett Takács Regina
felsőrajki és 3. helyezett Francz
Gergő gelsei óvodás lett.
Pacsa különdíját a pacsai Lakatos Botond nagycsoportos vehette át Kelemen Tamás polgármestertől. A Pacsai Városvédő
és Szépítő Egyesület három gyermeknek ítélt meg különdíjat. Fata Enikő kiscsoportos, Sángli Dominik középső csoportos pacsai
és Jakab Anna nagycsoportos
felsőrajki óvodásnak.
A Pacsai Napsugár Óvoda
Szülői Munkaközösségének külödíjait Böőr Hanna kiscsoportos pacsai, Csécs Dorottya
középső csoportos gelsei és Gaál Laura nagycsoportos felsőrajki óvodások kapták.
A házigazda óvoda különdíját a Pacsai Önkormányzat
Családi Bölcsődéje kapta, hiszen az „apróságok” is bemutatták alkotásaikat.
A jelenlévőknek a Pacsai
Általános Iskola népdal éneklő
kisdiákjai kedveskedtek egy tavaszi dalcsokorral, majd a pa-

Műsorral is kedveskedtek a jelenlévőknek.

csai óvodások elevenítették fel
a húsvéthétfői locsolás hagyományát. A szép népi mondókák
után bizony nem sajnálták „a
legénykék a szagos vizüket a
leánykáktól!”
A kiállított munkák megtekintése után a rendezvényt

baráti beszélgetés követte sütizéssel, falatozással egybekötve.
Mielőtt a baráti óvodák elhagyták Pacsát, még megtekintették a Szoborparkban felállított húsvéti dekorációkat, és a
pacsaiak méltó húsvéti büszkeségét, az óriási tojásfát.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki
Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes keretek között adták át a 2019. évi Zala Megye Bora kitüntetést. Az
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként ifj. Horváth Károly és Rezes Gábor bordalaikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növekedésének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!
Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.
Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szokásokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.
Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:
– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, valamennyien győztesnek érezhetik magukat!
Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).
Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehérbora nyerte el a Zala Megye Bora címet.
A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, Beke Zoltánnak.

Ajándékozz élményt! Megemlékezés Szentpéterúron
Az alsórajkiak is csatlakoztak

A Zala Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház
Családok éve programsorozat
részeként jótékonysági felhívást tett a helyi szervezetek,
intézmények, magánszemélyek
részére „Ajándékozz élményt!”
címmel, hogy a Családok Átmeneti Otthonában élők számára élmény jellegű felajánlásokat gyűjtsön.
Az alsórajki Kisfaludi Stróbl
Zsigmond Kulturális és Hagyo-

mányőrző Egyesület is csatlakozott ezen programhoz, kézműves foglalkozást ajánlott fel
a Családok Átmeneti Otthon lakóinak. A foglalkozás időpontjának a tavaszi szünetet választották, így a gyermekek szüleikkel együtt alkothattak. A foglalkozás során húsvéti, tavaszi díszeket alkothattak a résztvevők,
illetve Anyák napjára is készíthettek ajándékot (képünkön).
M.N.

Szentpéterúron az általános
iskola szervezésében, a zsidó
hitközség vezetőinek részvételével, megemlékezést tartottunk
a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából.
Április 16-án 14 órától Siklósi Vilmos tartott interaktív
előadást a helyi iskolásoknak.
A hitközség delegációjában
voltak olyanok is, akik túlélték
a haláltáborokat és elmesélték
saját történetüket. 15 órától a
zsidó temetőben lévő emlékműnél az iskola diákjai Radnóti

Olajfát ültettek a sírkertben.

Miklós verseiből összeállított
műsort adtak elő, majd elhelyezték a megemlékezés köveit.
Az iskola és az önkormányzat
képviselői koszorút helyeztek
el. A sírkertben olajfát ültettünk, miközben élő hegedűszó
mellett elénekeltük a himnuszokat, melyeknek hangszeres
kíséretébe az iskolás gyerekek
is bekapcsolódtak.
A szereplő diákok sárga
csillagot viseltek szolidaritásból, az elhurcoltakra emlékezve.
K.I.
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Egy kis falu mindennapjai – a közösségek megtartó ereje
Az idei évünk – mint az ügyek, szociális ellátások téeddigiek is – a tél folyamán makörében. Március végén fesok jó programmal indult. A jeződött be egy szalmafonó
hagyományos farsangunkat egy tanfolyam, mely egész télen,
vidám hétvégén rendeztük hetente lehetőséget nyújtott e
meg. Tartottunk a gyermekek- szép, régi kézműveskedés elnek maszk-készítő délutánt, a sajátítására. Szakképzett oktaközösségi tereinket farsangi tót biztosított az NMI, s a faluhangulatba öltöztettük.
ból jónéhányan éltek e lehetőHumorral, vidámsággal telt séggel. Szép munkák készültek.
el a télbúcsúztató est, bő egy
Most, a jó idő beköszönórás vidám műsor szórakoztatta tével pedig túrázni szeretnénk,
a közönséget. Tánc, vidám je- felfedezve természeti kincseinlenetek, paródiák, – melyet a ket, a gyerekeknek megmutatni
helyi művészeti csoportunk, a néhány olyan forrást, ösvényt,
Bokréta Hagyományőrző Egye- melyet talán már elfeledtünk,
sület tagjai, – kibővülve még vagy benőtte a gaz és újból
néhány „vendég fellépővel” – feltárásra vár. Készülünk az
adtak elő. A kézimunka szakkör „Orbán napi hegyi partira” metagjai sütötték a finom, sza- lyet immár 12 esztendeje minlagos farsangi fánkot, így a den májusban megszervezünk.
vendéglátás sem maradt el. Az Ilyenkor a szőlőhegyen a gazestét fergeteges bál zárta. Más- dák rendbe teszik birtokaikat,
nap a Zalaapátiban megren- kinyitják pincéiket, vendégeket
dezett fánk-karneválon vendé- hívnak, majd a központi helyen
geskedtünk, ahol a fánk be- határmegáldás, borverseny, kulmutató mellett néhány vidám turális és gyerekprogramok,
jelenettel színesítettük a dél- közös főzés, kellemesen eltölutánt.
tött délután - este vár mindenA tavasz beköszöntével szé- kire. Az idén mindezt május
pítgetjük köztereinket, virágo- 18-án tartjuk, ahol a sztárfelsítunk, parkosítunk, húsvétra lépőnk Ihos József lesz.
igazi nyusziváró hangulat alaEzt a programot megelőzi a
kult ki a falu központjában. május 5-én, vasárnap megrenMárcius végén, mintegy kö- dezésre kerülő anyák napi ünszöntve a tavaszt, a természet nepély, amikor az édesanyák,
„feléledését”, köszöntöttük mi nagymamák köszöntése mellett
is településünk 60 év feletti településünk értéktára, „Értélakóit, az aranykorúakat. A keink háza” is téma lesz, venszentmisét követően, a helyi dég előadóval. De ugyebár érművészeti csoportokon túl a tékeink között a legértékesebb
Kehidai Pajtások adtak vidám az ÉDESANYA? Ezen gondoműsort, majd vacsora és szerény
ajándékozás után
köszöntünk el egymástól. Igaz, hogy
a mai világunkban
még 60 évesen
nem öreg az ember,
ezért is fogalmazunk óvatosan a
célcsoportot illetően. De ez egy szép
hagyomány, melyet
több mint két évtizede minden évben megtartunk, és
a továbbiakban is
szeretnénk folytatni.
A tavasz folyamán több előadás,
összejövetel is történt a Bókaházi Önkormányzat szervezésében, helyi köz- Nyusziváró hangulat a falu központjában.

Farsangi cowboy nyitótánc lányok, asszonyok előadásában.

A kialakítás alatt álló „Értékeink háza” épülete.

lat mentén igyekszünk a délutánt színessé, tartalmassá tenni, gazdagítva egy kiállítással,
melyen a helyi kézimunka
szakkörösök minden évben
megmutatják alkotásaikat.
És hogy a fejlesztésekről is
szóljak, az idén a Kossuth utcai
járdánk felújítása kerül sorra,
melyet pályázati forrásból, önerővel kiegészítve – remélhetőleg a nyár folyamán sikerül
megvalósítani.

Hiszem és vallom, hogy
egy kis falu megtartó ereje,
élhető volta nem csak a látványos fejlesztésekben nyilvánul meg, hanem a közösségek
erejében, az összetartó, családias, egy cél felé tartó emberek
áldozatos munkájában.
Ehhez sok erőt, megértést,
alázatot kívánok mindenkinek.
Lóth Eszter
Bókaháza település
polgármestere

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért
A napokban találkoztak Rijekában a Baltikumot és az Adriaitengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is részt vesz.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koordináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási megoldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Program keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével megvalósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszállításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.
A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Központja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.
Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szomszédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térségben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országainak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrációját – jóval elmarad a kívánt értéktől.
Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő hálózati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet közúti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.
Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a közlekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus és környezetvédelem.

Elszármazottak találkozója Szentpéterúron
Június 8-án, szombaton településünk eddigi legnagyobb
rendezvényét szeretnénk megvalósítani: a régi lakosokat,
elszármazottakat hívtuk haza
találkozóra. Óriási az érdeklő-

dés részükről, már több, mint
200-an jelezték részvételi szándékukat. E nap alkalmából a
régi iskolai tablókat is kiállítjuk
felújított állapotban, melyek az
1960-1979-ig végzett nyolca-
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• 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

dik osztályosokról készült. A
tablók mellett a régi fotószakkörösök által készített fényképek, a településről írt könyvek, a helybeli Fürge ujjak Kézimunka Szakkörösök
hímzett, horgolt munkái is
megtekinthetőek lesznek. Kis
műsorral is készülünk: nótáznak a kézimunkások, a Lavender tánccsoportunk, valamint a felnőttek táncát láthatják majd.
Ez a rendezvény rengeteg
munkát, előkészületet igényel,

de szerencsére az önkormányzat részéről, valamint a kézimunkások, táncosok, falubeli
segítők által nagy lelkesedéssel
készülünk, várjuk haza a rég
nem látott falubelieket.
Ezúton is szeretnénk értesíteni azokat a szentpéterúriakat,
akik még nem jelentkeztek,
vagy nem értesültek még a
rendezvényről, hogy jelezzenek, részt vesznek-e a találkozón, melyre szeretettel várjuk őket haza.
-m-

Ha elolvasta, adja tovább!
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III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

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

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

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

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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Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. április 18-i ülésén a
testület megtárgyalta a 2010ben elfogadott megyei területrendezési terv módosítása
céljából széleskörű társadalmasítás nyomán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az
államigazgatási egyeztetési eljárás megindításának alapjául
szolgál. A hivatalos egyeztetéseket
követően
várhatóan
ősszel kerülhet a közgyűlés elé
a terv módosításának végleges
változata.
Megtárgyalta a grémium a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító
Hatóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának tagjait,
valamint elfogadta a szervezet,
illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyűlés
rendeletet alkotott a Zala Me-

gyei Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította
2019. évi költségvetését, továbbá támogatási igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően döntés
született a következő 4 éves
időszakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási
és munkaügyi, valamint 2
pedagógus bírósági ülnök személyéről.
Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a
Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság
nemzeti tudata fennmaradásának és anyanemzethez való
kötődésének erősítése érdekében több mint két évtizede
évente megújított együttműködési megállapodás 2019. évre
szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi támogatást biztosít a szervezet által
előzetesen meghatározott programok lebonyolításához. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Fotók: Zalatáj
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok országgyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontosságát.

Rendkívüli ügyfélfogadás a központi ügyfélszolgálaton

Meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának zalaegerszegi, központi ügyfélszolgálata (Zalaegerszeg, Balatoni út
2.) a személyijövedelemadóbevallás közelgő határideje
kapcsán május 6. és 17. között
az alábbi meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadja
az ügyfeleket:
Hétfő: 8.30 - 18.00
Kedd: 8.30 - 18.00
Szerda: 8.30 - 18.00
Csütörtök: 8.30 - 18.00
Péntek: 8.30 - 18.00
Május 20-án, hétfőn, az
ügyfélfogadási idő 8 óra 30
perctől 20 óráig tart.
A 1819-es Infóvonalon hívható Általános Tájékoztató
Rendszer (TCC) munkatársai
május 6. és 17. között munkanapokon 8 óra 30 perctől 18

óráig, május 18-án (szombaton)
és 19-én (vasárnap) 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig, május
20-án (hétfőn) 8 óra 30 perctől
20 óráig fogadják a személyi
jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.
A szokásos nyitvatartási
időn túl intézhető adóügyek:
• szja-bevallással, bevallási
tervezettel kapcsolatos ügyintézés,
• csekkigénylés,
• ügyfélkapu-ügyintézés,
• bankkártyás fizetés.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
További információ:
Joó Hilda
sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795,
30/510-1163
E-mail:
zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu
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Egy lépéssel közelebb
A kormányablak-busz Zalaszentmihályon
Pontosan érkezett a kormányablak-busz a zalaszentmihályi önkormányzat épülete
elé május 6-án. A sajtó képviselői működés közben ismerkedhettek a mobil ügyfélszolgálattal.
A sajtótájékoztatót dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
tartották.
A menetrendről honlapokon
és plakátokon tájékoztatták a
lakosságot. Jöttek is szép számmal, vagy csak egyszerűen tanácsot kérni, de legtöbbször
konkrét ügyeket intézni. Az
ügyfeleket mindig annak a
járásnak a képviselői fogadják,
ahol éppen a busz tartózkodik.
A kormányablak-buszban
több mint kétezer féle ügyet
intézhetünk. A legtöbben személyi igazolvány, lakcímkártya
vagy jogosítvány miatt érkez-

nek, de ügyfélkapu regisztrációra is van lehetőség.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott elmondta, hogy a
Zala megyei kormányablakbusz 2018. október 02-án 6
járásban, összesen 38 településen kezdte meg működését. December 15-től március 05-ig
szüneteltették a működését, de
a kezdetektől április 30-ig
csaknem 700-an vették igénybe
a szolgáltatást, ez az adat pontosan mutatja a mobil szolgáltatás fontosságát. A buszban két
munkahelyet alakítottak ki teljes körű irodai szolgáltatásokkal.
– Az aprófalvas településeken különösen fontos, hogy a
szolgáltatások közel legyenek
az emberekhez – mondta Manninger Jenő országgyűlési képviselő. – Más területeken is
fontosnak tartják ezt (például a
banki szektorban), de büszkék
vagyunk rá, hogy a kormány-

Dr. Sifter Rózsa és Manninger Jenő adott tájékoztatást.

A buszban két munkahelyet alakítottak ki.

hivatal élen jár ebben, ezzel is
növelve a falvak életképességét.
A kormányablak-busz eddigi története egyértelmű siker. A

kormányhivatal célja, hogy a
mobil szolgáltatás a megye
valamennyi településére eljusson.
Samu László

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2019. május 18.-án,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

www.zalatajkiado.hu
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2. Pacsa Kupa hajómodellező verseny

A vándorkupa győztesei…

Immáron második alkalommal került megrendezésre a pacsai horgásztavon a Magyar
Modellező Egyesület „M” szek-

ciója országos bajnokságának
fordulója április 13-14.-én.
A versenyt 6 kategóriában
rendezte meg a Canissa Modellező Sportegyesület, Pacsa
város önkormányzatával karöltve. A versenyre az ország
minden részéből érkeztek versenyzők, többek közt Szolnokról, Budapestről, Debrecenből is.
A verseny első napján szeles, időnként esős időjárás nehezítette a résztvevők dolgát,
míg vasárnap a szélcsendes
időt egész napos esőzés tette
kihívássá. A Canissa MSE
sportolói két első, két második
és egy harmadik helyet szereztek a versenyen. Pacsa város
vándorkupáját megosztva nyerte dr. Lekszikov Gábor (eco
expert kategória) és Miklósi
István (mono 1 kategória).

Második alkalommal rendezték meg a versenyt.

A Költészet napja Pacsán
Április 12-én 17 órai kezdettel emlékeztünk meg a Költészet napjáról Pacsán, a Kiss
Dénes Városi Könyvtárban.
Felidéztük József Attila életét és költészetét, valamint Ady

Endre halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Külön érdeme a rendezvénynek, hogy a jelenlévők tolmácsolásában hangzottak el az említett költők versei.
Budai Sándorné
A díjak, amiért versenyeztek a résztvevők.

Kedves Olvasók!

A résztvevők tolmácsolásában hangzottak el a versek.

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

Pacsán szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők a
Civil napra és Horgászversenyre!
Időpont: 2019.05.18.
Helyszín: Pacsai tó
5:30: Horgászoknak gyülekező a buszmegállóban
6:00: Horgászverseny kezdete
9:00: Civil egyesületek főznek
12:00: Eredményhirdetés
13:00: Ebéd
Délután játékos feladatok a résztvevők számára.
Zenét szolgáltatja Retro Band Pacsa
Varga-Kulcsár Barbara
szakmai vezető - Helyi identitás és kohézió erősítése,
közösségfejlesztés megvalósítása Pacsa városban és
Zalaigrice településen
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Színes április a pacsai iskolában
Versmondó versenyt is rendeztek
A Pacsai Általános Iskola
diáksága és nevelőtestülete április hónapban is számos tanórán kívüli programon vett részt.
A hónap elején a Filharmónia Társaság Ifjúsági bérletes hangversenyének harmadik
előadását hallgattuk meg. A hangversenyeken együtt veszünk részt
a pacsai óvodásokkal, valamint
a tófeji és nagykapornaki iskolásokkal. Tanulóink nagy élvezettel vettek részt ezen a műsoron, ugyanis a fellépők is gyermekek és fiatal felnőttek voltak, az együttes neve is híven
tükrözi: Z-Generáció. Műsorukban magas színvonalon ötvözték a tanult zenei irányzatokat (autentikus népzene, klaszszikus zene, jazz), így jött létre
egy izgalmas, változatos hangzásvilágú koncert gyerekektől
gyerekeknek – amely motivációt, inspirációt jelentett és kedvet csinált a muzsikáláshoz.

A Költészet napja alkalmából megrendezésre kerülő Tavaszköszöntő versmondó versenyünk helyszíne ismét a Kiss
Dénes Városi Könyvtár volt. 34
fő alsós és 16 fő felsős tanulónk készült egy-egy költeménnyel, melyet nagy örömünkre sok szülő, nagyszülő és
egyéb meghívott vendég hallgatott meg. A zsűriben Budai
Sándorné, Horváthné Czoma
Csilla és Oláh Györgyné pedagógusok ültek. A negyedik osztályosok egy kis műsorral nyitották meg a rendezvényt, mely
a Pacsáért Alapítvány és a
Szülői Munkaközösség által felajánlott díjak kiosztásával zárult. A program szervezője
Szommerné Simon Mária tanítónő és Csóborné Ács Éva alsós munkaközösségvezető voltak.
Eredmények: 1. osztály: Dömötör Dániel (1.), Böőr Liliána
(2.), Sinka Anna (3.), Novák

Gombát osztottak
Zalaigricén húsvétra minden családnak élelmiszer csomagot osztottak, valamint minden gyermek kapott édességcsomagot.
A faluban a házak előtt,
illetve a közterületeken lenyír-

ták a füvet, ezzel is szépítették
a falut.
A napokban a családoknak kiosztották a munkaprogramban termesztett gombát. Ez volt az első
termés, folyamatosan osztják
majd, ahogy terem.

Nagy sikere volt a versmondó versenynek.

Lilla Luca (4.). 2. osztály: Tatár
Lázár Boldizsár (1.), Fehér Csongor (2.), Molnár Léna Réka
(2.), Kalányos Jázmin (3.), Horváth Nóra Eszter (különdíj). 3.
osztály: Szücs Valter Péter (1.),
Orsós László Benett (2.), Simon Jázmin Emma (3.). 4. osztály: Tollár Benedek (1.), Tatár
Zsófia Hanga (1.), Képes Hajnalka Márta (2.), Bali Panna
(különdíj), Novák Karolina Fruzsina (különdíj). 5. osztály: Dobor Panka (1.), Nagy Sándor
Botond (1.), Beke Benjámin
(2.), Zuggó Benedek (különdíj). 6-8. osztály: Bogdán Ramóna (1.), Horváth Cintia (2.),
Arzenovits Gvendolin (3.).
Felsős diákjaink Táncsics Erika tanárnő vezetésével ausztriai
kiránduláson vettek részt. Elutaztak Steiermark fővárosába, Grazba. Ezt követte egy rövid vá-

rosnézés, majd rövid sétára indultak a Mura folyó partján,
később a grazi mesevasúttal a
gyermekmesék birodalmába jutottak. Az Ezeregy éjszaka világát idéző látványt a Schlossberg gyomrában közlekedő kisvonattal járták be. A vonatozást
követően felvonóval felmentek
a Schlossbergre. Délután meglátogatták a Riegersburgban található Zotter Csokoládé Manufaktúrát, ahol egy 60 perces
program keretén belül ismerkedtek meg a csokigyártás folyamatával. A látogatás során a
finomságok korlátlan kóstolgatására volt lehetőség, így igazán édes pillanatokkal lettek
gazdagabbak. Késő este kimerülten, de egy élményteli nap
birtokában értek vissza Pacsára.
Pálos Henrietta
intézményvezető
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Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt.
Távoli vezérlés, beavatkozás is lehetővé válik
formatikai fejlesztések csak a töredékét képezték. A rendszer üzemeltetése havonta közel 1 millió forintos költséggel jár, a korábbinál lényegesen magasabb
színvonalon és nagyobb üzembiztonsággal – írták.
Az online berendezések adatainak hálózati továbbítása meggyorsítja a vízmű irányítási folyamatait, és hatékonyabbá is
teszi azokat. A felügyeleti és a
karbantartási tevékenységekhez
szükséges információk és adatok megszerzéséhez a szakembereknek nem kell személye-

A Zalavíz Zrt. 161 település ivóvízellátásáért és 99 település
szennyvízkezeléséért felel.

Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt., vízhálózatán és víztisztító telepein online kommunikációs eszközöket és jeladó
műszereket telepített, amelyek
a Telenor hálózatán keresztül
valós idejű adatokkal és hozzáférhetőséggel támogatják a
vízmű irányítástechnikai, karbantartási és üzembiztonsági feladatait.
A Telenor Magyarország és
a Zalavíz Zrt. közleménye sze-

rint a térség 161 településének
ivóvízellátásáért és 99 település
szennyvízkezeléséért felelős zalaegerszegi székhelyű cég szolgáltatási területén évente közel
7,5 millió köbméter ivóvizet
vételeznek, és több mint 7,5
millió köbméter szennyvíz kezeléséről gondoskodik.
Közölték: a vízszolgáltató digitális átalakítása és fejlesztése
közel félmilliárd forintos beruházást igényelt, ennek az in-

sen, egyenként a gépekhez elmenni, minden rendszerinformáció azonnal, online láthatóvá és mérhetővé vált, és a
megújult rendszer a központból távoli vezérlést, beavatkozást is lehetővé tesz. A digitalizált vízműtelepekkel kialakított valósidejű online
kapcsolat az üzemi területek
biztonságát is támogatja, például a behatolás-védelem
vagy az esetleges szabálytalan
vízvételezések azonnali észlelésében – közölték. (Forrás: MTI)

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

