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Május 26-án, vasárnap 10
órakor szép ünnepre, bérmá-
lásra gyűltek össze a hívek a
zsúfolásig megtelt pacsai Ke-
resztelő Szent János plébánia-
templomban.

A 11-11 pacsai és za-
laszentmihályi hetedik és nyol-
cadik osztályos gyermek mel-
lett két felnőtt is részesült a
bérmálás szentségében, amit dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek
szolgáltatott ki számukra.

Bérmálás Pacsán
Dr. Márfi Gyula szolgáltatta ki a szentséget

A szertartás kezdetén Szitás
József plébános köszöntötte a
főpásztort és kérte, hogy köz-
vetítse a fiatalok számára a
Szentlélek kegyelmét, majd a
bérmálkozók nevében Magyar
Réka Dancsák Dénesés verssel
és virággal köszöntötte érsek atyát.

Tanításában Márfi Gyula a
szeretet fontosságára hívta fel a
jelenlévők figyelmét. A szent-
beszéd után a bérmálkozó

A felvétel a szentmise után készült.

Zalaszentmárton, Esztergály-
horváti, Egeraracsa, Dióskál,
Kerecseny, Pacsa települések
közösen elnyerték a Magyar
Tájdíjat, egyben első helyezést
értek el az Európa Tanács Táj-
díjára történő felterjesztésre
kiírt pályázaton.

Így ez a pályázat képviseli
Magyarországot az európai
versenyben, amelyre 23 ország
pályázott.

A díjat és minden település-
nek az oklevelet a kormány és
két minisztérium nevében Nagy
István agrárminiszter adta át
2019. május 24.-én Budapesten.

* * *

Magyar Tájdíjat kaptak
Hat zalai település közös sikere

Tájrevitalizáció a Zala me-
gyei Pogányváron

A 2018. évben kiírt nem-
zeti tájdíj pályázat első he-
lyezett pályaműve, amely ha-
zánkat képviselte az Európa
Tanács Táj Díja 2019. évi pá-
lyázatán.

Pályázó szervezet: Zala-
szentmárton Község Önkor-
mányzata, Egeraracsa Köz-
ség Önkormányzata, Eszter-
gályhorváti Község Önkor-
mányzata, Dióskál Község
Önkormányzata, Kerecseny
Község Önkormányzata, Pa-
csa Város Önkormányzata

Balról Rácz András államtitkár, Dancs Zoltán, Zalaszentmárton
polgármestere, Kun Marcell, Dióskál polgármestere, Nagy
István agrárminiszter, Réti Alfréd, Kerecseny polgármestere,
Dancs László, Egeraracsa polgármestere, Kelemen Tamás,
Pacsa polgármestere és Jelinek Orsolya, Esztergályhorváti pol-
gármestere.

A program célja
„Kultúrtáj” az a hely, ahol

az ember és a természet együtt-
élése már rég kezdődött, és ma
is tart”

A program céljául azt tűz-
tük ki, hogy a Pogányváron egy-
kor jellemző zártkertes, mozai-
kos tájat, melyet számos helyi
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fiatalok megújították kereszt-
ségi fogadalmukat, majd bér-
maszüleik kíséretében a bérmá-
lás szentségében részesültek.

Szentmise végén, a bérmál-
kozó fiatalok szüleinek képvi-
seletében Lázárné Kovács Ka-
talin Simon Szilviaés , valamint
Végh Ferenc, az egyházközség
elnöke köszönték meg az érsek
atya szolgálatát, aki pedig kö-
szönetet mondott mindazoknak,
akik a megbérmáltak hitének

Bérmálás Pacsán
eddigi útját egyengették, illetve
akik munkájukkal és szolgá-
latukkal hozzájárultak a bér-
málási ünnep szebbé tételéhez.

Szitás József plébános atyá-
nak, káplánnak ésSzabó Zoltán
Csikós Zoltánné hitoktatónak
áldozatos munkájukért virággal
és jelképes ajándékkal is kö-
szönetet mondott a bérmál-
kozók nevében ,Jakabfi Jázmin
Magyar Réka és .Lázár Máté

Simon Szilvia
szülő

földtulajdonos által gondo-
san művelt szőlők, gyümölcsö-
sök és kiskertek alkottak, a
hegyre vezető utak mentén
szépen rendben tartott feszü-
letekkel, hétvégenként zenés-
táncos mulatságoknak is helyt
adva, visszaállítsuk. A mozai-
kos szerkezetű dombok csodá-
latos tájképi egységet alkotot-
tak, a helyiek számára biztosít-
va a tisztes megélhetést és
tartalmas életet. Szerettük vol-
na újra fölerősíteni a „hegy”-nek
ezt a szerepét, és elősegíteni
azt, hogy a helybeliek – fia-
talok és idősebbek egyaránt –
újra gazdálkodni kezdjenek, és
a rég felhagyott földeket újra
művelés alá vonják.

Célunk, hogy olyan komp-
lex, működő táji rendszer jöjjön
létre, ami a termesztési, élet-
viteli hagyományokon alapul,
ugyanakkor alkalmazkodik a
mai társadalmi-gazdasági vi-
szonyokhoz, így hosszú távon
is működőképes, mind környe-
zeti (pl. vonzó táj, fenntartható
módszerek), mind társadalmi
(pl. boldogulásukat helyben
megtaláló fiatalok), mind gaz-
dasági (pl. megélhetési lehető-
ségek javulása) szempontból.

Eredményeink
� Közös törekvéseinket

2017-ben Zalaszentmárton kez-
deményezésére a Pogányvári
Karta (hazánk első „tájkartá-
ja”) aláírásával erősítettük meg.

� A Pogányvár, mint szak-
rális táj természeti és kulturális
örökségének megőrzéséért és
fenntartható módon történő
hasznosításáért végzett tevé-
kenységünk egyfajta keretét
adja a tervezett Zalai-domb-
hátak-Balaton Natúrpark léte-
sítése. A környező települések
önkormányzatai, az ott működő
civil szervezetek és társas
vállalkozások részvételével,

Magyar Tájdíjat kaptak
Hat zalai település közös sikere

összesen 28 taggal 2018. április
19-én megalakítottuk a terve-
zett natúrpark munkaszervezeti
feladatait ellátó egyesületet.

� Az egyes önkormányzatok
saját tulajdonú területeiken, a
közmunka program és a zárt-
kerti revitalizációs pályázatok
támogatásával, összehangoltan
indítottuk el tájrevitalizációs
programunkat. Vásárlással újabb
földek bevonására is sor került,
összesen ,Zalaszentmárton Eger-
aracsa Dióskál Pacsa, és te-
lepülések közigazgatási terüle-
tén összesen mintegy 17,1 hek-
tár kiterjedésben – folyamatban
van további 5 hektár betelepíté-
se – állítottunk helyre zártker-
teket. A hagyományosnak szá-
mító szőlő-, gyümölcs- zöld-
ség-, fűszer- és gyógynövény-
termesztés, méhészeti tevékeny-
séggel célunk a Pogányvár új-
bóli termelésbe állítása, a he-
lyiek emlékezetében élő kultúr-
táj visszaállítása, a gazdálkodás
társadalmi és gazdasági szerepé-
nek visszaadása a saját eszkö-
zeinkkel. A felhagyott földeket
a gyomvegetáció eltávolítását
követően a szőlőhegyeken álta-
lunk még fellelt és gyűjtött ha-
gyományos tájfajtákkal ültettük
be. A kapcsolódó beruházások
(pl. vadkerítések) esetén is töre-
kedtünk a tájba leginkább illesz-
kedő megoldások alkalmazására.

� Az egykori művelt terüle-
teken felnőtt, idegenhonos fa-
állományokat kiirtottuk, he-
lyükre tájfajtákból álló szőlős-
kerteket, gyümölcsösöket tele-
pítettünk, legnagyobb részt he-
lyi szőlő, illetve alma, körte,
meggy és cseresznye (stb.)
tájfajtákkal. Emellett ezekből a
fajtákból szaporítóanyag-tele-
pet hoztunk létre, ahonnan más
szervezetek is önköltségi áron
vásárolhatnak.

� A térség humán erőfor-
rásának fejlesztése érdekében

minden évben oktatási-képzési
programot is szervezünk. Ezek
során a helyi közösségek tagjai
számára bemutatjuk e szőlő- és
gyümölcsfajtákat, sajátos ter-
mőhelyi és kezelési igényeiket,
felhasználhatóságukat. Tanfo-
lyamokat szerveztünk zöldség-
gyümölcs termesztő témakör-
ben is, amiknek keretében száz-
nál is többen szereztek ké-
pesítést.

� A szőlőhegyi táj és a sző-
lőhegyi élet szerves részei vol-
tak egykor az út menti feszü-
letek, kiskápolnák és harang-
lábak, valamint az ősi hajlék-
építési elemeket őrző gerenda-
vázas, tapasztott sövényfalú
présházak. A kisemlékek egy
részét a fellelt fényképek és
helyben élő idős gazdálkodók
emlékezete alapján, hagyo-
mányőrző módon felújítottuk. A
számos kereszt mellett példa-
ként említhető a pacsai szőlő-
hegyen álló, Szent Márk tiszte-
letére szentelt „mároki” kápolna,
valamint a pacsatüttösi és a
dióskáli haranglábak megújulása.

� Több régi présházat meg-
vásároltunk, és a szükséges ál-
lagmegóvó munkálatok elvég-
zését követően – a „használva
megőrzés”, mint szemléletünk
egyik irányelve jegyében –
újbóli használatba fogtuk őket.

� Törekszünk a háztáji-kis-
üzemi állattartás újbóli elter-
jesztése is, amelynek során az
ősi magyar fajták tartását he-
lyezzük előtérbe. Az egeraracsai
biocsirke-farmot a fogolyszínű
magyar tyúk tartására rendez-
tük be. A csibekeltetés követ-
keztében a kistáj települései-
nek lakói kapnak a kisállatok-
ból, és udvaraikban már min-
denütt elszaporodott az ősi fajta.

� A szőlőhegyi komplex
szemléletű tájrevitalizáció kulcs-
fontosságú eleme, hogy az itt
előállított terményeket helyben
dolgozzuk fel, ezzel is elkerül-
ve a szállításból adódó környe-
zetterheléseket. Ennek érdeké-
ben Zalaszentmártonban és
Egeraracsán közösségi zöldség-
feldolgozó és gyümölcsléké-
szítő kisüzemet létesítettünk,
ahol mindenki feldolgozhatja
saját terményeit. Az előállított
termékek és feldolgozott élel-
miszer jellegű termékek a szo-

ciálisan rászorultak és hátrá-
nyos helyzetűek jobb ellátásá-
hoz is hozzájárulnak.

� A pogányvári táj gazdái-
nak életét a maga teljességében
látva törekszünk a hagyomá-
nyos szőlőhegyi rendezvények
felélesztésére, újragondolására
is. 2017. őszén elkezdtük a pa-
csai szőlőhegy táji örökségét
bemutató tanösvény kialakítá-
sát. Az elmúlt években már
sok százan vettek részt az
egyház által szervezett „máro-
ki” búcsún. A rendezvény si-
kerét segítendő a szőlőhegyi
kápolna környezetét rendeztük,
ott tájba illő pihenőhelyet ala-
kítottunk ki.

� Tervezzük egy, a teljes
Pogányvárra kiterjedő tájegysé-
gi értéktár létrehozását, egysé-
ges formátumban rögzítve a
helyszín GPS-koordinátáit, a
helyi tudásőrzőktől összegyűj-
tött ismereteket és az állagra
vonatkozó aktuális információ-
kat. Terveink szerint ez lesz az
alapja annak az örökbefogadási
programnak, amelynek kereté-
ben az önkormányzatok mellett
cégeket és magánszemélyeket
is bevonunk a tájérték-helyre-
állítási programba.

� Tájséta-sorozatot indítot-
tunk a helyi közösség érdek-
lődő tagjainak részvételével.
Az első tájsétára a pacsai sző-
lőhegyen került sor 2018. má-
jus 12-én, olyan emblematikus
helyek bejárásával, mint a le-
gendákat őrző Csobakút (Csa-
ba-kútja), a 2018-ban „Az év
fája” címre felterjesztett 350
éves hárs vagy a felújított sző-
lőhegyi kápolna. A rendezvény-
sorozattal a tervezett natúrpark
minden településére el kívá-
nunk jutni, segítve ezzel a na-
túrparki célok szélesebb körű
megismertetését is.

� Talán már az önkormány-
zatok ez irányú tevékenysége is
szerepet játszik abban, hogy egy-
re több fiatal pár lát fantáziát a
szőlőhegyi életben és gazdál-
kodásban, s vesznek birtokba
újra évtizedekkel korábban fel-
hagyott földeket. Velük rendsze-
resen igyekszünk tartani a kap-
csolatot, hogy szőlőhegyeink a
hagyományok innovatív módon
történő megújulásában is pél-
daként szolgálhassanak.
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Pacsa Önkormányzata Gyenesdiás Önkormányzataés közt
létrejött megállapodás alapján 2019 nyarán is lehetőségük van
a pacsai lakosoknak 30 %-os belépődíj kedvezménnyel láto-
gatni a gyenesdiási strandokat.

A Napos Zala kártyát ingyenesen kiváltani a Pacsai Közös Ön-
kormányzati Hivatalban lehet, lakcím igazolvány bemutatásával.

Kedvezményes belépő a pacsaiaknak

Négy település közel 3000
lakóját ellátó víztisztítómű
megújítása kezdődött el a kis-
városban a KEHOP projekt
keretében. A nettó 276 millió
forintos beruházás 100 %-ban
támogatott. A kivitelező kivá-
lasztása közbeszerzési eljárás
keretében megtörtént, a nyer-
tes ajánlattevő .-Szabadics Zrt
vel a vállalkozási szerződés
aláírása került. 2019. március
27-én hatályba lépett a kivi-
telezési szerződés. Jelenleg a
vállalkozó a kiviteli tervek
készítését végzi. A projekt be-
fejezési határideje: 2020. szep-
tember 27.

A fejlesztés célja a pacsai
vízbázisról ellátott települések
ivóvízminőség javítása és a
vízellátás fejlesztése (korszerű
nyersvíz kezelő technológia
kiépítése és a vízigény kielégí-
tése érdekében új kút fúrása),

Megújul az ivóvízellátás Pacsán és környékén
ezzel a vízbázisról ellátott
Pacsa Zalaszentmárton, Zala-,
igrice Szentpéterúrés települé-
sek ivóvíz igényének hosszú
távú, fenntartható és egészsé-
ges ivóvíz biztosítása.

A pacsai vízműrendszerhez
tartoznak Pacsa, Szentpéterúr,
Zalaigrice, Zalaszentmárton te-
lepülések. A vízmű vízbázisa 4
fúrt kútra épül, melyek üzemi
átlagos vízhozama 40 m /h. A3

kutakból kitermelt nyers víz
vas, mangán, és ammónium
tartalma túllépi a 201/2001
(X.25) kormányrendeletben meg-
határozott paramétereket, ezért
a gépházban található Ferma-
sicc rendszerű vastalanító szű-
rőtartályokra került a kutak vi-
ze. A légoxidációs technológia
két különböző méretű és kapa-
citású szűrőtartályból állt, me-
lyek üzembehelyezése 1960-ban
és 1973-ban volt.

A kezelt víz a 100 m -es3

térszinti tárolóba kerül, ahon-
nan a hálózati átemelő szi-
vattyúk juttatják el a magas-
tárolókba a tisztított vizet (Pa-
csa 200 m víztorony, Szentpé-3

terúr 100 m magaslati tároló).3

Általános üzem mellett a
rendszer 2016-ig megfelelően
működött, azonban mivel a
szűrők műszaki állapota a ko-
ruknak megfelelő, az egyre
gyakrabban előforduló meghi-
básodások, karbantartások ese-
tén nyers víz került a hálózatra.
2015 vége óta a vízellátó há-
lózaton baktériumszám növe-
kedést, majd 2016 májusában
nitrit határérték túllépést ta-
pasztalt az üzemeltető. A prob-
lémák átmeneti megoldása ér-
dekében a pacsai ivóvíz telepre
telepítettek egy aktívszén tölte-
tű szűrőtartályt. Ennek üzembe
helyezésével törésponti klór-
adagolással a termelt vízben
lévő ammónium eltávolíthatóvá

vált, és ezzel a nitritképződés
lehetősége megszűnt a rend-
szeren.

Az Európai Unió által tá-
mogatott projekt lehetővé teszi
Pacsa és térsége vízellátásának
önálló fejlesztését, a helyi víz-
műben biológiai ammóniamen-
tesítéssel történő vízkezelés ki-
alakítását, ami a jelenlegi épü-
let bővítésével jár, illetve a
vízmű védterületén belül 1 új
mélyfúrású kút létesítését.

A fejlesztés a vízmű terüle-
tét érinti. Az új technológia ki-
alakítása után az ellátott telepü-
léseken mechanikai hálózattisz-
títás történik annak érdekében,
hogy az új tisztított víz tisztább
vezetéken jusson el a fogyasz-
tókig, ezzel is biztosítva a meg-
felelő vízminőséget.

A lakosságot a kivitelezési
munkák során a mechanikai tisz-
títás, vagy az azzal kapcsola-
tos csomópont átalakítások so-
rán forgalomkorlátozás érintheti.

Időszerű volt a beruházás. (A táblán szereplő összeg csak a
kivitelezésé, nem tartalmazza a járulékos költségeket.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Ezzel a jelmondattal került
megrendezésre idén immáron
harmadik alkalommal Felső-
rajkon a Táncfesztivál május
24-én. A rendezvény fő szer-
vezői a Suli Harmónia Ala-
pítvány T Dance Alapfokúés a
Művészeti Iskola.

A fiatalok délután 14 órakor
indultak a Rajki Zsigmond
Művelődési Házból a pajtához,
ahol rögtön a legelején egy
közös produkciót tanultak meg
és adtak elő együtt a várkert-
ben. A diákok főként a Suli
Harmónia Alapítvány tagisko-
láiból, és a környékbeli telepü-
lésekről érkeztek: Felsőrajk,
Zalaszentmihály, Pölöske, Nagy-

„Tánccal a Hazámért”
kapornak, Szentpéterúr, Zala-
egerszeg, Keszthely; valamint
két Vas megyei faluból: Káld-
ról Egervölgyrőlés . A köszön-
tők után kicsik és nagyok fog-
lalták el helyeiket a színpadon,
bemutatva az egyedileg vagy
az órákon tanult koreográ-
fiájukat. A produkcióknak a
fantázia sem szabott határt,
hiszen többféle témát dolgoz-
tak fel moderntánc, társas-
tánc, ritmikus gimnasztika, és
néptánc formájában. Láthat-
tuk többek között Harry Pot-
ter bécsi keringőjét, az
Oroszlánkirály birodalmát, a
Gengszterek utca táncát, Fred-
die Mercury és a Queen

előadásában a Bohém rap-
szódiát és a Vámpírok bálját. A
tanulók mellett a Press Dance
TSE, a ésKerka Táncegyüttes
a keszthelyi EMotion Tánc-
stúdió tagjai hangulatos elő-
adásaikkal és színes ruháik-
kal szórakoztatták a nézőkö-
zönséget.

– Az alapítványhoz befolyt
támogatásokat törekszem mind
a gyermekek részére fordítani.
Célom a hazafias nevelés, hogy
a tanulás mellett olyan szabad-
idős tevékenységekben is elis-
merjék tanulóink munkáját,
mint például a tánc – mondta
Kósa Istvánné, a Suli Harmónia
Alapítvány elnöke. A szervezők
munkáját támogatta Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő, a
felsőrajki önkormányzat, a fel-
sőrajki és a többi iskola szülői
munkaközössége, a Pölöskei
szörpüzem.

Felsőrajkon a táncoktatás a
T Dance Alapfokú Művészeti
iskola keretein belül, heti 4
órában valósul meg, tánctaná-
ruk , aMeretei-Simon Beáta
Press Dance TSE elnöke.

A fesztivál sikeresnek bi-
zonyult, mert idén több diák és
érdeklődő volt, mint az eddigi
években. Nagyon jól érezték
magukat és készülnek a további
megmérettetésekre. A sok moz-
gás és meleg miatt hűsítő ita-
lokat kaptak, valamint szend-
vicseket. A nap fénypontja – a
remek táncosok mellett – az
óriás torta volt, amelyet a nap
végén szeleteltek fel és fo-
gyasztottak el a gyerekek. Aki
idén lemaradt volna, az ne
búsuljon, mert a szervezők már
tervezik a jövő évi fesztivál
programját, ahova minél több
fellépőt és érdeklődőt várnak.

Zobb Eszter

A közös produkció.

Harry Potter bécsi keringője.

Pötrétén évről évre meg-
rendezésre kerül a bor és bor-
korcsolya verseny. A borokat
Simon Zoltán, a Zalai Borvidék
Hegyközségi Tanácsának el-
nöke, borász,Kovács Gyula
Varga Éva településünk védő-
nője bírálta. A borkorcsolyát
Kiss Ferencné (Teri néni) is
minősítette.

Az idei évben összesen 20
minta érkezett, melyek közül
12 volt a fehérbor, 8 a vörös. A
fehérborok közül 3 kapott
arany minősítést, 3 ezüstöt, 5
bronzot, s egy lett okleveles. A
vörösborok közül 1 volt az
aranyérmes, 4 az ezüst, bronz
minősítés nem született, 3 pe-
dig oklevelet kapott. Megvá-
lasztották Pötréte község borát
is, melyet fehérVinkó Károly
vegyesbora érdemelt ki.

Bor és borkorcsolya verseny Pötrétén
Nem csak helyi szőlősgaz-

dák mérettették meg boraikat,
hanem a szomszéd település
gazdái is. A mintákat szín,
tisztaság, illat, zamat, valamint
összbenyomás alapján pontozta
a zsűri, majd kitértek azokra a
hibákra, apróbb hiányosságok-
ra, amelyeket elkerülve a jö-
vőben még ízletesebb borokat
készíthetnek a gazdák.

A borkorcsolyára összesen
6 nevezés érkezett. Első helyen
kolbászos párnával Polák Anett
végzett, második túrós rudacs-
kával és har-Lőrincz Béláné
madik diós-sajtos pogácsával
ifj. Gáspár Károlyné.

A rendezvényt kulturális mű-
sor is színesítette, amelyen a Za-
laszentmihályi Nóta- és Népdal-
kör szórakoztatták a közönséget.

P.A.

A Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör fellépése fokozta a jó
hangulatot.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Eseménydúsan telt a május
Zalaigricében. A hónap elején a
helyi fiatalok több évi hagyo-
mány szerint májusfát állítottak
a hivatal elé és most, az utolsó
vasárnapon a gyerekeké volt a
főszerep.

Május 26-án, szombat dél-
után 14 órakor kezdődött a
gyermeknap a közparkban. A
helyi asszonyok és fiatalok a
Zalaigrice Községért Közala-
pítvány Kilimán Golden In-, a
vest Török Pékségés a tá-
mogatásával igyekeztek szebbé
tenni ezt a napot. Élőzenés
műsorral indult a programok
kavalkádja, amiben állandó
hangosítójuk, Németh Szabolcs
segített: Micimackó és Nyuszi
látogatott el a községbe. Emel-
lett lehetőség volt az arcfes-
tésre, légvárakban játszani, lo-
vagolni, buborékfocizni, paint-
ball pisztolyokkal célba lőni,
tűzoltóautóval utazni. A gyer-

Gyermeknap Zalaigricén
Eredményes volt a május

mekek mellett a felnőttekre is
gondoltak a szervezők: Zalaeger-
szegről a Sportolj Magadért
pályázat keretén belül települ-
tek ki, különbféle ügyességi és
sport feladatokat próbálhattak
ki: lengőteke, kötélhúzás. A prog-
ram célja, hogy a szülők gyer-
mekeikkel együtt mozogjanak.

A környező településekről
és messzebbről is érkeztek:
Szentpéterúrról, Pacsáról, Gel-
séről, Zalaegerszegről és Szom-
bathelyről. Az uzsonna több-
féle ízesítésű palacsinta és
zsíros kenyér volt, valamint
vattacukorot, pop-cornt is kap-
tak a gyermekek. A tapasz-
talatok alapján évről évre töb-
ben vannak, és a szervezők
szorgosan készülődnek a követ-
kező hónapokra, ahol többek
között olyan rendezvényeket
terveznek, mint a májusfa
kitáncolás és a búcsú.

Zobb Eszter

Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat a szórakoztató
programokon.

A kötélhúzás szülői segítséggel mindjárt könnyebb volt.

Fotó: Photo by SzaszaFotó: Photo by Szasza

„Leveles a május, virágos a
rét,

majálisra menni jaj, de csu-
daszép…”

Az édesanyákat és nagyma-
mákat köszöntötték május 3-án
a gyerekek a csoportokban
megrendezett anyák napi ün-
nepségünkön. A versek, dalok,
körjátékok bemutatója után
adták át saját kezűleg készített
ajándékaikat.

„Madarak és Fák Napja”
ünneplése hagyományosan az
óvodai kirándulásunk ideje. A
szülői munkaközösségünk pénz-
adományából juthattunk el óvo-
dásainkkal a Keszthelyi Va-
dászati és Modellvasút kiállí-
tásra, valamint a Gyenesdiási „
Természet Ház”-ba. Az esős
idő ellenére sok élménnyel
gazdagodhattak a gyerekek.
Köszönet azoknak a szülőknek,
akik segítségünkre voltak.

Május a Pacsai Napsugár Óvodában
Május 18-án a városi „Hor-

gász Egyesület” által szervezett
tóparti Civil Napon képviseltük
óvodánkat a dolgozóink és
szülőkből álló főzőcsapa-
tunkkal.

Köszönjük a pincepörkölt
sikerességét az alapanyagok
felajánlóinak és a szaká-
csoknak!

Május 24-én pénteken a
gyerekeket ünnepeltük. Váro-
sunk önkormányzata ajándé-
kaként óvodásaink a Napsugár
együttes gyereknapi koncertjén
vehettek részt a művelődési ház
színháztermében. A hangulat
fergeteges volt, az iskolások,
óvodások maguk is bekapcso-
lódtak énekkel, tánccal az
előadásba.

Óvodásainkkal fagyizni is
voltunk, majd az óvodába
visszatérve rövid pihenő után
az udvaron folytatódtak a gye-

rekbarát programok: ugráló vár,
játszóvár, csillámtetoválás, lu-
fihajtogató bohóc várta a szülői
munkaközösség jóvoltából a
gyerekeket, no és az ajándék
kapott „fészek-hinta”.

A Városszépítő Egyesület
egy nagy tálca palacsintával
lepte meg óvodásainkat.

Ezúton szeretnék minden
szervezetnek és magán tá-
mogatónak köszönetet monda-
ni a tartalmas élményekért,

melyeket a kicsiknek nyúj-
tottak!

Május utolsó napjaira még
bőven maradtak tennivalóink,
hiszen 31-én volt óvodánk év-
záró ünnepélye, melynek végén
elbúcsúztunk az iskolába menő
nagycsoportosoktól.

Munkatársaimnak, óvodásaink-
nak, szüleiknek ezúton kívánok
jó pihenést a nyári hónapokra!

Vági Gabriella
óvodavezető

A Napsugár együttes koncertjén.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Minden évben a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár biztosít választható
programokat az általuk ellátott
települések számára. Idén az
óvodásoknak kértünk gyermek-
programot. 2019. május 14-én
a vezetteGaál Péter Tarsoly
együttes tartott színvonalas
programot a gyerekeknek. Elő-

Gazdag program a szentpéterúri gyermekeknek

ször egy népies hangulatú báb-
előadást láthattak, ezután be-
mutatták a népi hangszereket a
gyerekeknek, majd népi gyer-
mekjátékokat tanulhattak.

Az agyagozó foglalkozáson
már csak a nagycsoportosok
vettek részt. Megnézhették,
hogy kell a korongon alakítani
az agyagot, ezután ők ké-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

„Ki a kádár? Mivel fog-
lalkozik?” Hányan tudjuk ezek-
re a kérdésekre a választ? Ma-
napság már nem sokan értik, ha
valaki azt mondja, hogy el-
megy a kádárhoz a hordóért.
De mi köze lehet a hordó-
hoz? Ebben a kis riportban
bevezetjük önöket a hor-
dókészítés titkaiba Kincses
Ferenc nemesrádói lakos se-
gítségével.

– Mióta készít hordókat?

A nemesrádói kádár
Szögre akasztott szerszámok

– 1979-től dolgozok ebben
a szakmában, de nemcsak hor-
dókat készítek, hanem más
faedényeket is.

– Milyen céllal választotta
ezt a pályát?

– Gyerekkoromban volt a
faluban egy öreg kádár, a Völ-
ler Gyula bácsi, nála szoktam
dolgozni. Nagyon megszeret-
tem ezt a munkát, és végül
magam is elkezdtem hordókat
csinálni.

– Akkor tőle tanulta a mes-
terséget?

– Igen tőle is, de Zalaeger-
szegen a Szolgáltató Szövet-
kezet továbbképzésein belül
végeztem el a szakot, mert az
eredeti foglalkozásom asztalos.

– Főállásban vagy mellék-
állásban dolgozott ebben a
szakmában?

– Nagyon sokáig maszek
voltam és itthon végeztem ezt,
mindig volt állásom a hordó-
készítés mellett.

– Van kereslet a munkájára,
készít új hordókat?

– Ma már csak hobbi szin-
ten foglalkozom vele, több-
nyire javításokat végzek.

– Milyen alapanyaggal dol-
gozik?

– A legnemesebb fafajjal, a
tölggyel, annak is a törzsével.

– Meddig kell állni és szá-
radni a hordónak, amíg hasz-
nálatba helyezhető lesz?

– A fát 100-130 éves korá-
ban vágják ki. Miután elké-
szítem a hordót, az még 4-5
évet áll és növényi olajjal van
lekezelve.

– Hogyan készül a hordó? Ho-
gyan kell ápolni, tisztán tartani?

– Ez hosszú munkafo-
lyamat, de a lényege, hogy az
előtte kifaragott dongára he-
lyezzük a méretre vágott
faanyagot, belül tűz ég, hogy a
fából kiégesse a gombákat, az
anyag hajlani fog, összehú-
zatjuk, beleillesztjük a fene-
keket és a legvégén kerül rá az
abroncs. A hordó karbantartása
már a gazdák feladata: forrá-
zás, kénezés.

– Hány évig tudunk hasz-
nálni egy hordót?

– Ha vigyázunk rá, akkor
egy életre szól. Nekem van
itthon egy 1895-ben készült
hordóm is, nagyon jó álla-
potban van.

– Mit gondol, van jövője a
szakmának?

– Régebben még megélhet-
tünk ebből, de manapság már
nincs kereslet a hordóra, eset-
leg dísztárgyként. Rengeteg
szőlő kerül kivágásra, a gaz-
dák már nem foglalkoznak
vele; az ipar gépesítése és
fejlődése által a krómhordók
és a műanyaghordók kiszo-
rították a faalapanyagúakat a
piacról.

Zobb Eszter

Kincses Ferenc épp az utolsó simításokat végzi a fadézsán.

szítettek maguknak kis tálká-
kat. Ezeket a kiégetés után
megkapják a gyerekek.

A délelőtt nagyon jó han-
gulatban telt el, örömmel ját-
szottak népi játékokat, de leg-
jobban az agyagozás tetszett
nekik.

Zobbné Szummer Mónika

2019. június
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2019. május 20-án a szál-Lentiben, Thermal Hotel Balance
lodában került megrendezésre az INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.

A projekt a vezetésével és aZala Megyei Önkormányzat Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal Nowa Graz, a (Steiermark) illet-
ve a (Burgenland) szervezetek partnerségével valósulDAFF
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi hely-
zetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intéz-
mények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.

Pácsonyi Imre, Zala Megyei Közgyűlésa alelnöke nyitóbe-
szédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és köz-
szférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos len-
ne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában ki-
alakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentiká-
polnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termál-
fürdő környezetével, kapcsola-
tot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán , a me-dr. Pál Attilát
gyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állá-
sáról kérdeztük.

– A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

közlekedés feltételeinek javí-
tására. A „fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés” cí-
met viselő felhívás olyan be-
ruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgál-
tatások és a közösségi köz-
lekedés csomópontjainak meg-
közelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közle-
kedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat
a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés”. Az ide tar-
tozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetősége-
ket a természeti értékek, ne-
vezetességek jobb megközelít-
hetősége révén. Önkormányza-
tunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros cé-
lokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Ker-
kateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződ-
tek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hama-
rosan olyan fejlesztések való-
sulnak meg, amelyek egyszer-
re javítják a helyi közlekedés
és a biciklis turizmus felté-
teleit. Önkormányzatunk a

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban ki-
dolgozott kerékpáros koncep-
ciót: fontos, hogy az új sza-
kaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.

– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az

EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyom-
vonal, amely a szlovén-ma-
gyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzet-
közi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszt-
hely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A har-
madik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e há-
rom fő nyomvonal részét ké-
pezik, illetve úgynevezett rá-
hordó útként hozzájuk kapcso-
lódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető ke-
rékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé vezető
bicikliútnak.

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

Dr. Pál Attila

Pacsa és Környéke
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A hetedikeseipacsai iskola
pályázat révén jutottak el Hor-
vátországba, programjuk mot-
tója: „Dráván innen Száván túl-
Történelmi, földrajzi és bio-
lógiai barangolások Horvátor-
szágban”.

A diákok történelmi em-
lékhelyeket kerestek fel, többek
között a , aZrínyi-családhoz
Frangepán-családhoz Juri-és
sics Miklóshoz köthető váro-
sokban. Természetesen a ten-
gerpart sem maradhatott ki az
úticélok közül, s ellátogattak a
Plitvicei Nemzeti Parkba is.

A Pacsai Általános Iskola
immár ötödik éve, május végén
gálára invitálta vendégeit. A
meghívottak a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ, Pacsa
Város Önkormányzata, önkor-
mányzati képviselők, pedagó-
gusok, szülők, rokonok, bará-
tok, cégek és vállalkozások
képviselői.

A műsor részeként vissza-
tekintettünk az elmúlt tanév ese-
ményeire, programjaira. Zsig-
mond Istvánné intézményve-

Horvátországban jártak
zető-helyettes beszámolt a tan-
év során elért tanulmányi-kul-
turális versenyek eredményei-
ről, valamint a színpadra szó-
lította a legkiemelkedőbb ered-
ményeket elért tanulókat. A
fellépő diákok verssel, énekkel
és színdarabbal tették színe-
sebbé e koraesti gálát. Büsz-
keségeink listáját kifüggesztet-
tük, így mindenki megtalálhatta
gyermekét, hol és milyen ver-
senyen vett részt, milyen ered-
ménnyel zárt. A közönség fény-
képekkel színesített beszámolót
hallhatott a tanév sporttevé-
kenységéről és az intézményi
programokról is.

Pacsa városvezetése jóvol-
tából meghívást kaptunk a
Napsugár együttes gyermekna-
pi koncertjére. A kicsik élve-
zettel táncoltak és játszottak a
zenészekkel együtt, nagyobb
tanulóink pedig élvezettel hall-
gatták az előadást. A műsor
végezetével a kultúrházból
visszasétáltunk az iskolába,
ahol várt ránk a többi program.
Külön köszönet illeti a szülői

munkaközösséget. Sokrétű te-
vékenység fűződik nevükhöz,
többek között ennek eredmé-
nyeként valósult meg az iskolai
gyermeknap is. Óriás és mini
ugráló vár, darts, foci, csillám-
tetoválás várta tanulóinkat az
iskolaudvaron, május 23-án,
pénteken. A Pacsai Városvédő
és Szépítő Egyesület tagjai több
száz palacsintát sütöttek a gyer-
mekek és pedagógusok örö-
mére. A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal zalaegerszegi munkatár-
sai bemutatót tartottak a csem-

pészáru kereskedelemmel kap-
csolatosan, valamint kutyás ke-
resést is szimuláltak. Mindezek
mellett a gyermekek szórakoz-
tatására pedagógusaink több-
féle játékos sportprogramot
bonyolítottak le. A nap zárá-
saként megtekintettük a Pacsai
Haladás SE kézilabda szak-
osztályának utánpótlás tagozat
edzését, melyet ,Tamás Tamás
az Egerszegi Kézilabda Klub
elnöke, a csapat edzője tartott.

Pálos Henrietta
intézményvezető

A tengerpart sem maradhatott ki a programból.

Az alsórajki Kisfaludi
Stróbl Zsigmond Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület má-
jusban is színes programokkal
várta az érdeklődőket.

A Napsugár Gyermekkuckó
és Játszóház által szervezett
pikniken Családi Szerencse-
kerék játékaiban, feladataiban
mérhették össze tudásukat a
családok. A Kisfaludi Egyesü-

Gazdag program Alsórajkon

let tagjai a Zala Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Ház
munkatársaival együtt várták
kicsiket és nagyokat egyaránt.

A helyi fiatalok az egyesület
férfi tagjaival együtt májusfát
állítottak a faluházhoz. Az egye-
sület hölgy tagjai nagy örömmel
fogadták eme kedves gesztust.

Május 5-én Anyák napi ün-
nepséget szervezett az egyesü-

let. az egyesületMarton Nóra,
elnöke mondott köszöntőt,
majd az alsórajki gyermekek
szavalatát hallhatták a vendé-
gek. Táncokkal is készültek a
helyiek, illetve a Confi-Dance
XXL tánccsoport adott műsort.
A vendégeket egy szál virággal
köszöntötték, az egyesületi
tagok pedig süteménnyel is
vendégül láttak mindenkit.

Május 11-én került megren-
dezésre az I. Játékest az al-
sórajki faluházban, hagyo-
mányteremtő szándékkal. Az
első alkalom jó hangulatban
telt. A résztvevők sokféle tár-
sasjáték közül választhattak.
Kisebb szigeteket építettek ki,
amelyeken különböző társasjá-
tékkal ismerkedhettek, játszhat-
tak kicsik és nagyok egyaránt.
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Dancsák Dénes, a nagyka-
nizsai Batthyány Lajos Gimná-
zium 7.A osztályos tanulója
sokoldalú tehetségét, kitartó
szorgalmát mutatja, hogy évek
óta több tantárgyból is kiemel-
kedő eredménnyel szerepel a ta-
nulmányi versenyeken: matema-
tika, fizika, informatika, föld-
rajz és kémia tantárgyakból.

Az idei tanévben országos
1. helyezést ért el a három
fordulós Varga Tamás Matema-
tikaversenyen, ezt követően
kapott meghívást a VI. Nem-
zetközi Magyar Matematika Ver-
senyre, ahol III. díjat szerzett.

Pacsai kisdiák kiemelkedő tanulmányi sikerei
A Soós Természettudo-

mányi Tehetségműhely és a
Batthyány Lajos Gimnázium
által országosan meghirdetett
Szebenyi Mária Kémia Emlék-
versenyen szintén 1. helyezett
lett. Az öt levelezős fordulót
követően a helyben megoldan-
dó elméleti és gyakorlati fel-
adatsor eredményei alapján ala-
kult ki a végső sorrend.

A Debrecenben megrende-
zett Less Nándor Földrajzver-
seny országos döntőjében 8.
helyezett lett.

Az Abacus Matematikai
lapok 10-14 évesek részére
kiírt országos levelezős verse-
nyén fizikából 3., matemati-
kából 8. helyezést ért el.

A Bendegúz Tudásbajnok-
ság országos döntőjébe is be-
jutott, melyet 2019. június 1-
jén rendeznek meg Szegeden.

Néhány további verseny-
eredménye: LOGO országos
13. hely, Kenguru országos 16.
hely, Péterfy Tanulmányi Ver-
seny - Zemplén Győző Fizika-

verseny megyei 1. hely, Cso-
konai Alapműveleti Verseny
megyei 1. hely, Megyei Fizi-
kaverseny 3. hely.

Az egyéni versenyeken túl
osztálytársaival a matematikai
csapatversenyeken is jól sze-
repeltek (Bolyai Csapatverseny
országos 8. hely, Kecske Kupa
Csapatverseny országos 9.
hely).

Dénes a kiváló teljesítmé-
nyéhez az alapokat a Pacsai
Általános Iskola alsó tagozatán
szerezte, elsősorban Horváthné
Czoma Csilla tanítójától. A fel-
ső tagozaton, már a Batthyány
Gimnáziumban a tanárai szin-
tén biztatják, támogatják és
segítik felkészülését a ver-
senyekre.

A nyári szünetet sem csak
pihenéssel tölti majd, hiszen
versenyeredményei alapján két
matematika táborban is részt
vehet.

Dancsák Dénes kiemelkedő
tanulmányi munkája és az or-
szágos versenyeken elért sike-

rei elismeréseként 2017-ben a
városnapi ünnepségen Polgár-
mesteri Elismerő Oklevél ki-
tüntetést vehetett át.

Gratulálunk a nagyszerű
eredményekhez!

Bokor Ferencné

Dancsák Dénes

Az Egészség Klub szív- és érrendszeri megbetegedések téma-
körével foglalkozó rendezvénysorozata áprilisban és májusban is
folytatódott.

A Kiss Dénes Városi Könyvtárban április 9-én Végvári Viktó-
ria „Éte-, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház vezető dietetikusa
led az életed” címmel tartott tájékoztatót az életmódváltoztatás
lehetőségeiről, táplálkozási tanácsadással kiegészítve. Beszélt ar-
ról, hogy a táplálkozási szokások, az elhízás, a magas kolesz-
terinszint milyen kockázati tényezői lehetnek a szív-és érrendszeri
betegségek kialakulásának. A helyes bioritmus kialakításához
szükséges a napi 6-8 óra alvás, a 4-5 étkezés során a reggeli a
legfontosabb, a meleg ebéd és a korai, könnyű vacsora. Felhívta a
figyelmet a táplálkozás fő szabályaira, a napi 2-5 liter folyadék
fogyasztására, a magas zsírtartalmú ételek, a telített zsírok káros
hatásaira, illetve a telítetlen zsírsavak jótékony hatásaira. „Okos-
tányér” segítségével mutatta be a tápanyagbevitel helyes arányait
és az étrend összeállításához adott hasznos tanácsokat, majd a
program végén kérdésekre válaszolt.

Május 7-én gyógytornász volt aDancsné Balogh Kornélia
vendég, aki „Rendszeres testmozgással a szív- és érrendszeri meg-
betegedések megelőzéséért” címmel tartott előadást. Mozgás-
piramis segítségével mutatta be a különböző korosztályok részére
megfogalmazott ajánlásokat a mindennapi tevékenység (pl. séta)
illetve az állóképesség fejlesztése kapcsán. Beszélt a fizikai akti-
vitás előnyeiről, jótékony hatásairól, valamint a komponenseinek:
az állóképesség, az egyensúly, a hajlékonyság és az izomerő

Egészség Klub Pacsán

fejlesztéséről. A mozgásterápia különböző formáiról is tájé-
koztatta a jelenlévőket.

Az Egészség Klub következő rendezvényén, 2019. június 4-én
15 órakor a stresszoldás lehetősége és jelentősége témában Gaál
Boglárka mentálhigiénés szakember a meghívott előadó, valamint
dr. Lekszikov Gábor gyógyszerész a szívgyógyszerekről ad
tájékoztatást.

Az ötödik foglalkozás július 2-án lesz, ekkor alváshigiénés
szakemberrel az alvás fontosságáról konzultálunk.

A klub nyitott bárki számára, minden érdeklődőt és család-
tagot szívesen látunk, aki szeretne többet tenni egészsége megőr-
zéséért, illetve az egészségi állapota javulásáért.

Bokor Ferencné Póka Márta-

Sokan voltak kíváncsiak az előadásokra.

Fotó: Egészségfejlesztési Iroda (EFI)Fotó: Egészségfejlesztési Iroda (EFI)

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

Több tantárgyban is bizonyított



11Pacsa és Környéke2019. június

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
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
Göcsej Nyomda Kft.,Készült:

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017 | 08 | 17.

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Alsópáhok Község Önkormányzata a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül
kiírt, „Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-
ZA1-2016-00018 kódszámú pályázattal 58 053 727 Ft
támogatásban részesült az alsópáhoki Dr. Szántó
Imre Általános Iskola és tornaterem felújítására

A projekt megvalósításának fő célja az alsópáhoki iskola,
illetve az ehhez tartozó tornaterem hő technikai jellem-
zőinek a javítása. Az iskola 2 épületrészből áll. Az egyik,
régebbi épületrész 1920-ban, a másik, újabb épületrész
pedig 1987-ben épült és 2011-ben történt egy felújítása.
A tornaterem 1989-ben épült, majd 2010-ben került fel-
újítás alá.
A beruházás során sor kerül a nyílászárók cseréjére, kül-
ső hőszigetelésre és hőszivattyú beépítésére. A fejlesz-
tések előtt a régi iskolarész energetikai besorolása HH,
az új iskolarész energetikai besorolása DD és a torna-
terem energetikai besorolása EE. A felújítás után várt
energetikai besorolása a régi iskolarésznek BB, az új
iskolarészé BB és a tornateremé DD. A korszerűsítésnek
köszönhetően az iskola működési költségei jelentősen
csökkennek. Az energiahatékonysági fejlesztések közvet-
lenül hozzájárulnának a vidéki népesség életminősé-
gének javításához.

TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00018

ALSÓPÁHOKI ISKOLA ÉS TORNATEREM
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

Pacsai sikerek Május 17-én került sor a
Környezetismeret, környezet-
védelem országos csapatver-
seny döntőjére Miskolcon a
Szirmai Református Általános
Iskolában, ahol intézményünk
4. osztályosokból álló csapata
első helyezést ért el.

A versenyt huszonegyedik
alkalommal hirdették meg a
szervezők 2-6. évfolyamosok szá-
mára. A döntőbe három levele-
zős fordulót követően évfolya-
monként a legeredményesebben
teljesítő hat-hat, három főből
álló csapat kaphatott meghívást.

Miskolcon a versenyzők
szintén három fordulóban mér-
ték össze tudásukat. Egy „Vil-
lámkérdések” nevet viselő játé-
kos szóbeli, valamint két írás-
beli fordulóban, amelyek egy-
egy feladatsor megoldását je-

lentették. Ezek pontszámának
összesítésével alakult ki a
döntő rangsora.

Mivel csapatunk holtverseny-
ben a hatodik helyen jutott a
döntőbe, a felkészülés során
különösen nagy hangsúlyt fek-
tettünk a megjelölt témakörök
ismeretanyagának minél alapo-
sabb elsajátítására, gyakorlásá-
ra, amely – az évfolyam teljes
környezetismeret tananyagán túl
– hazánk valamennyi nemzeti
parkjának, azok növény-és
állatvilágának alapos ismeretét,
képről történő felismerését is
magában foglalta.

A győztes „Tüskevár vité-
zei” nevet viselő csapat tagjai:
Németh Gréta, Zsobrák Dorka,
Dancsák Dávid.

Szommerné Simon Mária
felkészítő

Elől Dancsák Dávid, Zsobrák Dorka, Németh Gréta 4. osztályos
tanulók, hátul Zsigmond Istvánné intézményvezető-helyettes és
Szommerné Simon Mária felkészítő pedagógus.

A Pacsai Napsugár Óvoda
és a Pacsai Általános Iskola
szülői munkaközössége, hagyo-
mányosan a városi önkormány-
zat támogatásával pedagógus-
nap alkalmából idén is ün-
nepséget szervezett. Megkö-
szönve a bölcsődés, óvodás és
iskolás gyerekeket nevelő, ok-
tató pedagógusok egész éves
fáradságos, lelkiismeretes mun-
káját. A már nyugdíjba vonult
óvónők, tanítók, tanárok is

Pedagógusnap Pacsán
mindig örömmel fogadják meg-
hívásunkat.

Kelemen Tamás polgármes-
ter köszöntője és a gyerekek ver-
ses műsora után egy-egy szál
virággal és az önkormányzat
konyháján készült finom vacso-
rával léptük meg az ünnepelte-
ket, majd egy jó hangulatú be-
szélgetéssel zárult rendezvényünk.

Simon Szilvia
szülői munkaközösség elnöke

Pacsai Általános Iskola
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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

Pacsán több évtizede tar-
tanak horgászversenyeket. Má-
jus 18-án a dr. Fülöp Valter

emlékére tartott megmérette-
tést ötödik alkalommal ren-
dezték meg. A rendezvény
házigazdája a Pacsai Horgász-

egyesület volt, amely 1976-ban
alakult.

Gyermek és felnőtt kategó-
riában versenyezhettek az egye-
sület tagjai. 58 horgász kezdte
meg a kora reggeli órákban a
versengést a pacsai horgásztó-
nál. A versenyen több mint 110
kilogramm halat sikerült kifog-
niuk, legnagyobb részt pontyot,
melyeket mérlegelés után
visszaeresztettek a vízbe. A
díjakat , a horgász-Fülöp Attila

egyesület alapító elnöke és
Kelemen Tamás polgármester,
horgászegyesületi elnök adta át
a nyerteseknek.

A verseny gyermek kategó-
riában elért eredményei: 1. Ma-
gyar Marcell 5,70 kg, 2. Lázár

Civil nap és horgászverseny Pacsán

Máté 1,44 kg, 3. Kiss Ferenc
Kristóf 1,35 kg, 4. Farkas
Klaudia 0,90 kg. A felnőtt ka-
tegória díjazottai: 1. Szabó La-
jos 15,10 kg, 2. Horváth And-
rás 14,80 kg, 3. Horváth László
12,75 kg, 4. Bokor Tamás 8,90
kg, 5. Póczak Béla 5,04 kg.

A legnagyobb hal fogásáért
járó díjat vetteNémeth Patrik

át. A kifogott ponty 4,90 kg-os
súlyt ért el. Díjat adtak még a
legfiatalabb versenyzőnek, Kiss

Ferenc Kristófnak, és a legidő-
sebb horgásznak, Mihály Fe-

rencnek.
Több mint egy évtizede

nem csak horgászversenyt, ha-
nem is tartanak.Civil napot

Különböző egyesületek bemu-
tatóval, főzéssel képviseltették
magukat a rendezvényen. Az
ebédről a Pacsai Horgászegye-
sület, a Pacsai Városvédő és
Szépítő Egyesület, a Pacsai
Napsugár Óvoda pedagógusai
és a szülői munkaközösség tag-

jai, Nemesrádó önkormányzata,
a Pacsai Közös Önkormányzati
Hivatal képviselői, Zalaigrice
Önkormányzata, a Nőszirom
Kulturális Egyesület, a Pacsai
Polgárőrség, az önkéntes tűz-
oltók, a Pulykajava Kft., a
Pacsán működő baromfifeldol-
gozó gondoskodott. Az egyesü-
letek változatos ételekkel járul-
tak hozzá a közös ebédhez.
Halászlevet, disznópörköltet,
pincepörköltet, pulykapörköl-
tet, csilis babot, tökprószát, lán-
gost, bolognai makarónit és in-
diai ételeket készítettek többek
között.

A rendezvényen köszöntöt-
ték az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület tagjait és a Magyar Hon-

védség képviselőit. A bemuta-
tón katonai teherautókkal is-
merkedhettek az érdeklődők és
lézeres fegyvereket lehetett ki-
próbálni.

Ebéd után sorversenyekkel
folytatódott a program, külön-
böző sport- és ügyességi fel-
adatokat kellett teljesíteniük a
résztvevőknek. A gyerekeket ug-
rálóvár várta. A kellemes dél-
után zenei aláfestéséről a pa-
csai gondoskodott.Retro Band

Trojkó Tímea

A horgászverseny díjazottjai.

A Pacsai Horgászegyesület halászlevet készített.


