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Megújult az egészségház Pacsán
A kisváros büszke lehet az alapellátásra
Az egészségügyi alapellátás
feltételrendszerének teljes rekonstrukciója jellemzi Pacsát.
Ennek a folyamatnak jelentős
állomása volt június 21-e,
amikor ünnepélyesen átadták a
megújult egészségházat.
Mint azt Kelemen Tamás
polgármester beszédében elmondta, az egészségügyi centrum az 1980-as években épült.
A háziorvosi, a fogorvosi és a
védőnői szolgálat mellett korábban itt kapott helyet az
orvosi ügyelet, a tetőtérben
pedig szolgálati lakások találhatók. A jelenlegi beruházás a
háziorvosi, a fogorvosi és a

védőnői szolgálat helyiségeit
érintette.
– Az épület külső felújítása
2014-ben már megtörtént –
mondta a polgármester. – Azóta
kerestük a pályázati lehetőséget
a belső felújításra. A 2017-ben
benyújtott pályázatunk sajnos
nem vezetett eredményre, viszont az elmúlt év januárjában
a kormányzati döntés alapján
számos önkormányzat kapott
támogatást, köztük Pacsa is.
Kelemen Tamás kitért a
felújítás részleteire is. Mint
mondta, a 31 millió forintos
költségvetés 25 millió forint
támogatásból és 6 millió forint
Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

önerőből állt össze. Nagyon
fontos volt, hogy a munkálatok
során egyetlen rendelés sem
szünetelt, az üresen álló orvosi
ügyeleti részre költözött az a
részleg, ahol a felújítás zajlott.
Nagy szerepe volt a zökkenőmentes összehangolásban a kivitelező cégnek is.
A belső felújítás során kicserélték a burkolatokat, korszerűsítették a víz- és csatornahálózatot, a fűtési rendszert. Új
nyílászárókat és energiatakarékos led fényforrásokat építettek
be. A födém vastag hőszigetelése is az energiatakarékosságot szolgálja.
Az ünnepségen Kelemen
Tamás elmondta, hogy három
évvel ezelőtt teljesen megújult
a mentőállomás, s az ideiglenes
elhelyezést az önkormányzat
biztosította. A kisvárosban egy
jól felszerelt, két évvel ezelőtt
magánerőből teljesen megújult
gyógyszertár is működik. A

polgármester kiemelte, hogy
Pacsán nincs szakemberhiány
egészségügyi dolgozókból, ráadásul a szakemberek fiatalok
vagy középkorúak. A település
büszke lehet az alapellátásra.
Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője kihangsúlyozta, hogy a kormány
továbbra is támogatja a kistelepüléseket. A nemrég meghirdetett magyar falu program
egyik legfontosabb célja, hogy
segítsék a kisvárosok, falvak
fejlődését, hasonló ellátást biztosítva, mint ami a nagyobb
városokban van, s ezzel az elvándorlást is csökkenteni lehet.
A képviselő megjegyezte: az
utóbbi években sokszor megfordult Pacsán, s ennek legfőbb
oka az volt, hogy számos beruházás, felújítás miatt is meghívót kapott a kisvárosból.
Az átadási ünnepség zárásaként a résztvevők megtekintették a felújított egészségházat.

www.zalatajkiado.hu
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Falunap és horgászverseny Pötrétén
ta, hogy az elszármazottak
megkeresése és az ő visszajelzésük a legnagyobb visszaigazolása Szent Pál gondolatainak: „Ne azt keressétek, ami
széthúz és megoszt benneteket,
hanem azt, ami összeköt.”
A falunapi műsort a 35 éves
jubileumát ünneplő 3+2 együttes nyitotta meg. Jókedvűen nézte a közönség, voltak, akik táncra is perdültek az ismerős dallamokra. A további fellépők mű-

Emlékoszlopot avattak a jubileum alkalmából.

Pötréte első, 1269-es írásos
említésének 750. évfordulójának alkalmából állított emlékoszlop ünnepélyes avatásán
nemcsak a lakosság, hanem az
elvándoroltak, elköltözöttek is
tiszteletüket tették. Gáspár Károly polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy
mit jelent az ember számára a
szülőfalu, a haza. Tamási Áron
író gondolatai olvashatóak az
emlékoszlopon, amely hűen
tükrözi a gyökereket: „Az ember a szíve mélyén örökké oda
való, ahol született.” Csonka
Nándor, a település plébánosa
köszöntője után megáldotta az
emlékoszlopot, valamint a megjelent ünneplőket.
A településen a falunappal
egybekötve második alkalommal került megrendezésre a

Területi jegyesek horgászversenye is, melyre szép számmal
jelentkeztek. Összesen 41 kg
halat fogtak, ebből 17 db pontyot. A horgászverseny helyezettjei: 1. Takács László 9,84
kg, 2. Koczfán Róbert 6,99 kg,
3. Tunkel Lajos 5,84 kg. A legnagyobb halat fogó szintén
Tunkel Lajos lett, 5,16 kg, így
ő nyerte a vándorkupát, melyet
az idei évtől indítottak útjára.
Valamint tiszteletbeli horgászjegyben is részesült, csakúgy,
mint a Takács László.
A halászlé főző versenyen 3
csapat indult. Az első helyen
Dombi Sándor és csapata végzett, másodikok a gelsei tűzoltók lettek, harmadik Gáspár
Gergely és csapata lett.
Gáspár Károly polgármester
megnyitó beszédében elmond-

Aktív zalaigricei fiatalok
Június 21-én harmadik
alkalommal rendezték meg a
zalaigricei fiatalok, immár
hagyomány jelleggel a májusfa kitáncolást. A jó hangulatról a Pulzus zenekar gondoskodott. A helyi lakosok
batyus bál jelleggel vettek
rész a rendezvényen.
2014 második felében alakult meg az Only Girls 4
fővel. Első fellépésük decemberben, a karácsonyi ünnepélyen volt. Egy év pihenés után
8 fővel tért vissza, szintén
karácsonyi műsor alkalmával.
2017 tavaszán a XIV. Közép Zalai Művészeti Fesztiválon
modern tánc kategóriában 1.
helyezést értek el. Nyáron pedig a III. Zalaigrice Kupa
Országos Mozgássérült Erő-

emelő versenyen léptek fel,
Németh Dávid közreműködésével. A következő fellépésen viccesebbé tették a
műsorszámukat. A fiatalok kipróbálták magukat a szépkorúak szerepében, egy nyugdíjas klub hangulatát idézték
elő. Újabb produkcióval készülnek a szüreti felvonulásra,
valamint aktívan részt vesznek a falu közösségi munkájában, szépítik a falut, a település rendezvényein, előkészületeiben segédkeznek.
Ezzel segítik a falu vezetésének munkáját. Nagy tisztelet és elismerés, illetve köszönet illeti őket, hiszen családjuk, gyermekeik és munkájuk mellett vesznek részt
aktívan a közéletben.

sorát – Zalaapáti Harmonika
Zenekar, Vadrózsák Néptáncegyüttes Cavinton Senior csoport, Hevesi Sándor Színház
Operett Gála, Tordasi Szivárvány Együttes – is jó hangulatban fogadták. Tűzzsonglőr showval zárult a falunapi rendezvény. Szorgos házigazda kezek
tejfölös répalevest, sült húst,
vadpörköltet készítettek a falunapon megjelentek számára.
Polák Antett

Szentháromság búcsú Nemesrádón
Keresztszentelés és elsőáldozás
Idén is elérkezett a községben a búcsú napja, június
16-án, vasárnap. Áldozatos munkával újítottak a hagyományokon.
Délelőtt fél tízkor keresztszentelésre került sor Nemesrádó központjában. Pánczél
Katalin helyi lakos elmondása
szerint ezt a homokkő keresztet
a Németh-család állíttatta körülbelül százhúsz éve. A ház
eladásra került, és az akkori
tulajdonosok lebontatták, így
huszonöt évet a sarokban hevert. Az ő kezdeményezésére
társadalmi munkában, polgármester asszonyuk, Gazdagné
Gecse Anna és Tollár Tibor
mesterember segítségével felújították és új helyet választottak. Azért ezt a napot választották a felszentelésre, mert a
kereszt funkcionális szerepet
játszott a búcsújáró helyek és a
körmenetek megállói között,
ezzel is hangsúlyozva egykori
célját a keresztény életben. Pozitív visszajelzést kaptak a
szervezők az ötletért, tetszik a

Az ötletgazda Pánczél Katalin
és a szobor rekonstruálója,
Tollár Tibor.

falu lakosságának is; úgy gondolták, legyen valami, ami az
érkezőket köszönti.
A keresztszentelés után tíz
órakor kezdődött a szentmise,
ahol három kislány elsőáldozó
lett. Ezután búcsúvásár volt a
központban.
Zobb Eszter

Keresztszentelés az elsőáldozókkal.
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Határok nélküli vásár
Gasztronómiai seregszemle Felsőrajkon
Már a rendezvény neve is
árulkodik arról, hogy ez nem
egy átlagos falusi program;
teljes nevén: Felsőrajki Nemzetközi, Térségi Kiállítás és
Vásár, Kulturális és Gasztronómiai Seregszemle. Immáron hetedik éve rendezik meg az Öttornyú várban a helyi specialitásokat bemutató rendezvényt.
– Régebben a falusiak állítottak elő minden olyan alapvető élelmiszert a városok számára, mint a zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, tej. A történelem során kikopott ez a tevékenység, s nekünk az volt az
elsődleges cél, hogy újra hagyományba, illetve szokásba
hozzuk a helyi termelők munkáit és szolgáltatásait – mondta
Vigh László, országgyűlési képviselő, a vásár főszervezője.
Segítségére volt a rengeteg
támogató: Bak Község Önkormányzata, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Felsőrajk Község Önkormányzata, Golden
Garden Invest Kft., Kanizsa
Hús 2000 Kft., Heni Cuki cukrászüzem, László Tímea, Né-

meth-Fa Kft., Pacsa és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás,
Zalai Hírlap, Zala-Jagd Vadásztársaság, és nem utolsó sorban
a sátrat állító csapat, a sütő,
főző asszonyok és férfiak, akik
több napja készültek, hogy a
helyi ételekből fogyaszthassunk. A rendezvényen tiszteletét tették a Zala megyei politikai élet neves képviselői is.
A vásáron őstermelők kínálták portékáikat: kézműves
ékszereket, mézeket, lekvárokat, zöldségpalántákat, agyagedényeket, kerámiákat, horgolt
díszeket, hentes árukat, tejtermékeket, szörpöket. Nemcsak a
helybeli, hanem a térségi, Zala
megyei termelőktől is lehetett
vásárolni, voltak, akik Szlovéniából érkeztek.
Közben a vendégeket, érdeklődőket egész nap kulturális
programok szórakoztatták. Fellépett a Press Dance, a Kanizsa
Salsa Táncegyüttes, a Dobronaki Kulturális Csoport (Szlovénia), Thai boksz csoport, a
Kerka Néptáncegyüttes. A
gasztroprogram keretein belül

Szent Orbán napi hegyi mise
Az eső ellenére idén is szép
számban gyűltek össze az
Orbán kápolnánál Szentpéterúron. Több éves hagyomány
szerint a szentmisét Szent
Orbánnak ajánlották, a szőlő és
szőlőművelők védőszentjének.
A mise után a közösségi ház
udvarán gyülekeztek, ahol Farkas László plébános megáldotta
a község címerét viselő zászlót,
a felújított Szent Péter szobrot
és a kopjafát, ami I. Szent
István királyunkat és feleségét,
Gizellát ábrázolja.
Z.E.

A pajta árnyékot adott a nagy melegben.

helyi specialitásokat kínáltak:
vadpörköltet, sertéspörköltet,
marhalábszár pörköltet, disznótoros húsoskáposztát, halászlét,
kürtőskalácsot, kenyérlángost.

Farkas László plébános megáldotta a kopjafát.

Szervezésre fordították a támogatást
Az alsórajki Kisfaludi
Egyesület tagjai június hónapban is tevékenykedtek. A Mol
Alapítvány Helyi Érték Program 2018. évi felhívására
nyújtottak be pályázatot sikeresen, hiszen 300.000 Ft tá-

A felsőrajki Bakonyi Méhészet méz, lekvár, aszalt gyümölcs
kínálata.

mogatást nyertek el. A pályázati összeget a II. Parasztolimpia megszervezésére fordították. A rendezvényre
lapzárta után került sor, így
erről következő számunkban
tudósítunk.

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

Az évente megrendezésre kerülő vásárnak mindig nagy sikere van, a szervezők már készülnek a jövő évi programokra.
Zobb Eszter

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
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Pacsaiak Kisudvarnokon Elsőáldozás Pacsán
Emlékezetes Pünkösdi Fesztivál

Elsőáldozás utáni csoportkép.

Pacsa város és a szlovákiai
Kisudvarnok község közötti jól
működő testvértelepülési kapcsolat révén már negyedik alkalommal vettünk részt június
16-án a Nemzetközi Pünkösdi
Népzenei Fesztiválon. A küldöttség tagjai – akik egyben
Zala megyét is képviselték – a
városvezetők és az intézmények vezetői, valamint az iskola kisdiákjai voltak (felső
kép). Délelőtt megtekintettük a
település nevezetességeit, a
tiszta, rendezett, virágos utcáit,
valamint a helyi óvoda és
iskola működéséről is tájékoztatást kaptunk.
Kora délután a meghívott
egyesületek, népdalkörök közös felvonulásával vette kezdetét a fesztivál, zenés kísérettel, énekszóval sétáltunk végig
a kijelölt útvonalon, a helyiek
szíves vendéglátását élvezve.

Természetesen mi is vittünk
magunkkal egy kis hazait, melyet az út során kínáltunk a
lakosoknak.
Majd a faluház szabadtéri
színpadán fellépésekkel folytatódott a program. Településünket a Pacsai Általános Iskola Népdalstúdiója képviselte:
Bali Panna, Kovács Olívia, Németh Odett, Tatár Zsófia Hanga és Tóth Regina muravidéki,
zalai és felső Tisza-vidéki dallamokat adott elő (alsó kép). A
diákokat Pálos Henrietta intézményvezető készítette fel.
A házigazdák nagyvonalú
vendéglátása mellett tartalmas,
színes programokkal, élményekkel gazdagodva tértünk
haza. Köszönjük a meghívást
Kisudvarnok Község Önkormányzatának és a Pünkösdirózsa Vegyeskarnak.
Bokor Ferencné

Június 2-án, vasárnap reggel 8 órakor szép ünnepre, elsőáldozásra gyűltek össze a hívek a zsúfolásig megtelt pacsai Keresztelő
Szent János plébániatemplomban.
Tizenkét negyedik és kettő ötödik osztályos gyermek újította
meg keresztségi fogadalmát, amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük, amikor a keresztség szentsége által Isten
választott gyermekei lettek.
Az elsőáldozás az Oltáriszentség első alkalommal történő
vételét jelenti, amit az első szentgyónás előz meg.
A szertartás kezdetén Szitás József plébános köszöntötte az
egybegyűlteket, majd az elsőáldozó gyermekek verssel mondtak
köszönetet a szülőknek és keresztszülőknek, hogy támogatták,
segítették őket az idáig vezető úton.
A szentbeszédben elhangzott: „Számotokra most érkezett el az
a nap, amikor az Úr oltárához járulhattok, és az Oltáriszentségben
Jézust vehetitek magatokhoz.”
A gyermekek első szentáldozásuk előtt és után közös imával
kérték, hogy Jézus térjen be szívükbe és maradjon velük.
A gondosan felkészített, kellő ismerettel rendelkező gyermekek Szitás József plébános atyának, Szabó Zoltán káplánnak és
Csikós Zoltánné hitoktatónak áldozatos munkájukért virággal és
jelképes ajándékkal is köszönetet mondtak.
Az ünnepi mise után az elsőáldozókat finom kalács és kakaó
várta a plébánián, amit közösen fogyasztottak el. A reggeli
befejeztével plébános atyától minden gyermek az emléklap mellé
egy imakönyvet is kapott ajándékba.
Simon Szilvia
Szülő

Játszótér felújítás kezdődött

Itt a nyár, pacsai lakosként
fürödjön a kedvezményekben IS!
– A Zalakarosi Gránit Gyógy
-, Élmény és Strandfürdőben
csupán a lakcímkártyáját kell
bemutatnia a pénztárnál és máris 10% kedvezményben részesül az aktuális jegyárakból!
– A gyenesdiási strandokon 30% kedvezményben
részesül a belépőjegy árából,
ehhez kérje az ingyenes Na-

pos Zala Kártyát a Pacsai
Közös Hivatalban!
– Amennyiben a szabadstrandot választja, már negyedik éve megnyílt újra a
lehetősége, fürödjön a Pacsai
Tóban! Vízöblítéses WC, rendezett környezet várja!
Pacsa Város
Önkormányzata

Pacsán, a József Attila utcában lévő parkban megkezdődött a játszótér felújítása.
Ennek keretében többek között
a régi, már nem korszerű
elemek helyét folyamatosan új,
a mai kor igényeinek és előírásainak megfelelő játszóeszközök veszik át és újak is
kerülnek telepítésre.

A parkban továbbá kialakításra kerülnek pihenőpadok, hulladéktárolók is.
A
munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak, melynek
idejére
türelmet,
fokozott
figyelmet kérünk a szülők
részéről.
Kelemen Tamás
polgármester
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„Értéket gyűjtünk, értéket őrzünk”

Ilyen volt...

S ilyen lett.

Bókaháziként mindig érdekelt a falum
múltja, a régi öregek
történetei, tárgyi emlékei. De ezzel biztosan
sokan vannak így mások is. Nekem megadatott az a lehetőség,
hogy ezeket összegyűjtsem, rendszerezzem és kiállítsam.
Az önkormányzat
2012-ben megvásárolt
a községháza és a
templom telekszomszédságában egy kicsi
ingatlant, melyen egy
rossz állapotban lévő
ház állt romos melléképületekkel. Akkor még
nem volt konkrét el- Továbbra is várják a régi tárgyakat, beképzelés, hogy mi le- rendezéseket.
gyen belőle, csak azt tudtuk, got gyűjtöttünk össze, hogy
hogy valami szépet, értékeset 2017-ben mindezt könyv forszeretnénk ott létrehozni. Kö- májában is megjelentette az
vetkező tavasszal anyagi forrás önkormányzat. Az elmúlt két
hiányában első lépésként rend- év alatt is számos értékkel bőbetettük az udvart a lakosság vült az értéktárunk.
Az épületet jelentős anyagi
közreműködésével, és egy közösségi kertet alakítottunk ki, forrás hiányában szépen lassan
mely akkor még nem volt olyan javítottuk, alakítottuk. Mostanelterjedt dolog, mint manapság ra került olyan állapotba, hogy
elkezdődhetett a kiállítások be– ma is működik.
Az önkormányzat kérésére rendezése. Két helyiségbe a
2014 nyarán megalakult a múlt század első felének tárgyi
Bókaháza Települési Értéktár emlékeit helyezzük el, illetve
Bizottság. Ekkor kezdődött az egy szobába a 70-es, 80-as, és a
igazi gyűjtőmunka. Az évek 90-es évek retro tárgyait álalatt rengeteg régi fotót és ira- lítjuk ki. A termek berendezése
tot kaptam a lakosságtól di- folyamatban van, de már most
gitalizálásra, illetve az utókor- félkész állapotban is rendkívül
nak való megőrzésre, esetleges látványos és érdekes. A gyűjtőkiállítás reményében. Össze- munka soha nem fejeződik be,
gyűlt nagyon sok tárgyi emlék, mert mindig kerülnek elő
az 1900-1960-as évekből. Annyi „kincsek”. Szubjektív dolog,
emléket, történetet, értéket, és a hogy kinek mi az érték. Sokan
bókaháziak számára fontos dol- úgy vannak vele, hogy számuk-

ra az adott fénykép vagy tárgy
annyira természetes emlék,
hogy nem is gondolja, hogy az
mások számára is érdekes. Továbbra is örömmel fogadjuk a
régi eszközöket, használati tárgyakat, iratokat, fotókat (akár
„csak” digitalizálásra).

Itt Bókaházán nem tájházat
hoztunk létre, hanem Értékeink
házát. Értéket gyűjtünk, értéket
őrzünk magunk és az utókor
számára.
Grabiczáné Németh Zsuzsanna
falugondnok
Értéktár bizottság elnöke

Pünkösdi családi nap Zalaszentmihályon
Pünkösdhétfőn délután 14
órakor a közösségi ház udvarán
kezdődtek a programok Zalaszentmihályon. A helybeliek
saját kezdeményezésével valósult meg a családi nap. A helyi
hitoktató, Csikós Zoltánné köszöntőjében szólt Pünkösd ünnepéről, népi hagyományairól,
majd környékbeli fellépők műsorát láthattak a vendégek.
A felsőrajki Szent Anna
kórus énekesei zalai népdalokat
adtak elő, a szentpéterúri Fürge
Ujjak Kézimunka Szakkör énekesei ismert slágerekkel és népdalokkal léptek fel citera kíséretében, a szentpéterúri La-

vender Tánccsoport charleston
koreográfiáját mutatta be. A
műsort Borbély Helén operett
dalokkal zárta.
Egész délután a vendégek
ingyen prószát ehettek, amit a
szervezők és családtagjaik sütöttek. Emellett a környékről érkezők kirakodó vásárt is tartottak: kézműves ékszereket, fafaragásokat, foltvarrásokat, rongyszőnyegeket, kerámiákat, édességeket kínáltak. Hímzésekből
álló kiállítást is megtekinthettek
az érdeklődők. Felnőtteket és
gyerekeket is ügyességi játékokra invitálták a szervezők.
Zobb Eszter

Fotó: Mészáros Márk
Borbély Helén operett műsora alatt nagyon vidám volt a hangulat.
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Nyitott kapuk várnak a hazajövőkre
Elszármazottak találkozója Szentpéterúron

Régi, iskolás fényképek várták a vendégeket a tablók mellett.

„Mindenkit hazavárunk!” A közösségi médiában elhangzott szlogen több száz embert vonzott haza szülőfalujába, Szentpéterúrra
június 8-án. Ezen a napon találkozhattak régen nem látott barátok, diáktársak és tanárok.
Délelőtt 10 órakor gyülekeztek a kultúrház előtt, ahonnan ünnepélyes menetben a közösségi ház udvarára mentek, ahol megnyitották a rendezvényt. Zobbné Szummer Mónika köszöntője után
Lakatos István alpolgármester beszélt a faluban elért eredményekről, végül Szálinger István mondott köszönetet az elszármazottak nevében a rendezvény szervezőinek. A program ismertetése után megnyitották a felújított tablókból és a Fürge Ujjak kézimunka szakkör horgolt munkáiból álló kiállításokat. A hazatérők
nosztalgiázhattak a régi képek és a kisdobos, őrsi és rajnaplók
között.
Fél tizenkettőkor kezdődött a szentmise. „Nyitott kapuk várnak a hazajövőkre, de sokak számára azok a kapuk már zárva
vannak” - mondta Farkas László plébános a szentbeszédben. Megemlékeztek régi tanárokról, osztálytársakról, barátokról, akik már nincsenek köztünk.
A kultúrházban ebéddel várták a szervezők a vendégeket: sertés- és vadpörköltet főztek. Ebéd után desszert is járt: sütemények,
torták sokasága lett felszolgálva. Újra megkóstolhatták a régi lakodalmas vert perecet, puszedlit, diótortát.

Délután két órakor fokozódott a hangulat, megkezdődött a műsor, amire a helybeli fellépők hónapok óta készültek. A Lavender
Tánccsoport kezdett, utána a Fürge Ujjak kézimunka szakkör
énekesei ríkatták meg a közönséget a szülőfaluhoz szóló szép énekekkel, majd a felnőtt táncosok angol keringője következett.
Ezután Németh Lajos zalaapáti tangóharmonikás húzta a nótákat,
aki sokak lakodalmában muzsikált a jelenlévők közül.
Rengeteg kedvező véleményt kaptak a szervezők. Az elszármazottak jelezték, hogy szívesen jönnének haza más rendezvényekre is. Egész nap regisztrációs pult üzemelt, ahol az összesítés
alapján 321 fő iratkozott fel, rajtuk kívül még a szervezők, segítők
is több mint ötvenen voltak.
Ezen a napon tapasztalhattuk, hogy nem csak fájdalom miatt lehet sírni, hanem örömünkben is, hiszen voltak, akik ötven éve
nem találkoztak. A találkozó adott erre lehetőséget, hogy felidézhették a régi emlékeket, barátokat, ismerősöket. Felújított,
szép kis községükben lehetőségük volt falubusszal körbe utazni,
megnézni, hogy vajon áll-e az a ház, ahol egykoron ők éltek. Az
első alkalommal megszervezett találkozó jól sikerült, és a szervezők felhívták az elszármazottak figyelmét arra is, hogy ez a falu mindig mindenkit hazavár.
Zobb Eszter

Ezen a napon ismét megtelt a templom, a mise kezdetekor
már ülőhely sem maradt a későn érkezőknek.

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás
„Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” elnevezésű projekt „Adj egy ötöst” hálózatépítő konferenciasorozat
munkacsoport hatodik találkozójára került sor június 19-én
Lentiben.
A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktualitásait:
– Időarányosan jól állunk, a
vállalkozóvá válás 40 főnél megvalósult, ennyien alapítottak vál-

lalkozást a szakmai támogatottak közül. A megyei paktum
2021-ben fejeződik be, időarányosan addig kell teljesítenünk az
indikátorokat.
Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munkavállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató szempontjából is előnyös volt, hiszen a foglalkoztatottaknál az állam támogatja a bért és a járulékokat. Kiderült továbbá, hogy

Pácsonyi Imre ismertette a
projekt aktualitásait.

új elemként megtörténik a projektben a helyi termelők, kézművesek felmérése, róluk adatbázis készül, amely elősegítheti
a vevők és termelők közötti kapcsolatok kialakulását.

Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány projektmenedzsere a találkozón a Széchenyi program keretében megjelent támogatásokat részletezte.
Filó Gabriella, a vállalkozásfejlesztési alapítvány lenti irodavezetője kiemelte a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
10 millió forint keretösszegű
támogatását, ahol opció, hogy 1
és 10 év között milyen futamidőre veszik igénybe ezt a vállalkozók, melyet 3,9 %-os kamattal adnak. Másik lehetőség
saját forrásból adott hitelük,
amely ugyancsak 10 millió forintig igényelhető.
dj
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Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában
A Zala Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataikról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megrendítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonságérzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jó.
Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese felszólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.
Ezt követően Egri Gyula igazgató tájékoztatta a grémiumot a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevékenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább előtérbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kommunikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyében szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.
Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében végzett munkájáért.
Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek középpontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcsolatok erősítése áll.
A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak ingyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.
Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyűlésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Szépkorúak köszöntése Misefán
A megújult közösségi házban ünnepeltek
szepetki Őszirózsa Dal és Színjátszó Kör.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után baráti beszél-

Az újjávarázsolt és kibővített közösségi házban került sor
Misefán június 7-én az idősek
napi ünnepségre.
Sifter Róbert polgármester
örömmel nyugtázta (felső kép),
hogy nagyon sokan ellátogattak
az ünnepségre, amit Misefán már
hosszú évek óta megtartanak.
Az ötéves ciklus végéhez köze-

ledve a falu vezetője tájékoztatta a szépkorúakat a fontosabb
eseményekről és beruházásokról.
Ezt követően a szórakozás,
a gondtalan kikapcsolódás percei következtek. Színpadra léptek a misefai óvodások (alsó
kép) és általános iskolások,
műsort adott a misefai Gyöngyakác Zenebarátkör és a póka-

getés kezdődött, ami fokozatosan közös nótázásba váltott át.
A kíséretet Markó Krisztián
harmonikás szolgáltatta.

www.zalatajkiado.hu
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Emlékmű avatása Egeraracsán
Az első világháborúban elesettekre emlékeztek

2019. július

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

Az emlékmű mellett balról jobbra: Farkas László, Dancs László, Manninger Jenő és Strázsai Zoltán.

Új szoborral bővült az Emlékpark Egeraracsán. Az 1956os hősök és a Gulágra elhurcoltak emlékfala mellé az első
világháborúban elesettek névsorát viselő emlékmű is felállításra került. Ez az emlékmű
nem csak az Egeraracsáról
elhurcolt hősöknek, hanem az
ország többi tájáról származóknak is emléket állít.
Mindez a Közép-és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete révén az
első világháború centenáriumi

rendezvénysorozata keretében
valósult meg. Az intézet által
meghirdetett pályázaton nyert
az önkormányzat. Az emlékmű
átadásán Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Strázsai
Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés tagja és Farkas László
plébános is részt vett.
Dancs László polgármester
beszámolt a következő programokról is: a közeljövőben tartandó hegyi miséről, a lélekharang
felújításáról és átadásáról, valamint a bormúzeum megnyitásáról.
Zobb Eszter

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

2019. július
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Energiaudvar létesült Lentiben

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.
Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és takarékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a projekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.
Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m2 déli tájolású felületre a nyári
hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasznosítani. 1 m2 napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek
0
50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható napenergia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m2 hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.
2
A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt
hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.
Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos energiát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üzemeltetni vele.
A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte korlátlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasztót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.
A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil növényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm3-es
mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.
Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhasználóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Évzáró és ballagási ünnepély
– a Pacsai Napsugár Óvodában
„Kedves óvodám, sok víg
nap után, itt a búcsúnap, indul
a csapat…”
Szülők, testvérek, családtagok, meghívott partner szervezeteink képviselői előtt adtak
számot az évközben tanultakról
óvodásaink.
A Süni csoport műsorával
egy „tarka nyári rétre” invitálta a jelenlevőket, míg a
Katica csoport egy óvodai
napot mutatott be műsorán keresztül.
Az ünnepség befejezéseként
a nagycsoportos gyermekek búcsúztak el óvodánktól versek-

kel, dalokkal, az udvaron égbe
szálló lufikkal (képünkön).
Ezt követően hagyományos
zsúrt tartottunk a ballagóknak,
családtagoknak,
dolgozóinknak, ahol szendvics, sütemény
üdítő italok mellett kötetlen
beszélgetéssel búcsúztunk a
távozó gyerekektől és családtagoktól. A zsúr fénypontja volt a
hatalmas torta, Szekeres Katalin
szülő felajánlása. Köszönet érte!
Kívánok ezúton is minden
kedves óvodásunknak vidám
nyarat!
Vági Gabriella
intézményvezető
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Ünnepi június a pacsai iskolában
2019. június 15-én, szombaton reggel a kora nyári napsütésben búcsúztunk el nyolcadikosainktól. Hetedikeseink és
pedagógusaink szorgos keze
nyomán ünnepi díszben pompázott intézményünk, érzelmekkel telve köszöntünk el
diákjainktól és az őket patronáló szülőktől. Tanulóink zenés-verses műsor keretein belül
idézték fel az elmúlt nyolc
évet, annak örömeit és bánatait.
Ballagóink útravalóul a tarisznya mellé a Pacsáért Alapítvány jóvoltából kaptak egy-egy
példányt Mészáros Ferenc Történetek régi pacsaiak című
kötetéből.
Ballagási ünnepségünket a
tanévzáróval folytattuk, melyet
az ötödik osztályosok dráma
csoportja nyitott meg egy nyárköszöntő verses összeállítással.
Zsigmond Istvánné intézményvezető-helyettes asszony
értékelte a 2018-2019-es tanév

Ballagási ünnepség és tanévzáró a pacsai iskolában.

munkáját. Könyvjutalomban és
oklevélben részesültek a kiváló
és a jeles tanulmányi eredményt elérő, a tanulmányi- kulturális- és sportversenyeken kiemelkedően díjazott, valamint
a közösségi életben nagy sze-

APogányváriTelepülésszövetség elismerése
Lezárult a Magyarországi Falumegújítási Díj - 2019. bírálata. A pályáztatást – az őszi önkormányzati választások miatt –
a szokásostól eltérően, gyorsított ütemben kellett lebonyolítani.
A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság
a belügyminiszter által kinevezett, a BM, a Miniszterelnökség,
az állami főépítészek, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozatának és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből, összesen 9 főből állt.
A bizottság – a pályaművek áttanulmányozása mellett –
helyszíni bejárások, konzultációk révén is vizsgálta a legjobb
pályázatokat benyújtó települések falumegújítási tevékenységét.
A jogosultsági kritériumokat a pályázók egy kivételével
teljesítették, azaz rendelkeztek megfelelő minőségű településfejlesztési koncepcióval, illetve jogszabályoknak megfelelően
készült, hatályos településszerkezeti tervvel és helyi építési szabályzattal. Ezt részükre az illetékes állami főépítész igazolta.
A pályázók közt volt agglomerációs, periferiális, csökkenő,
stagnáló és növekvő népességű, 275 fős és közel 8000 lelkes
egyaránt. Különböző helyzetből indulva, eltérő módszereket
választva váltak mindannyian sikeressé.
Az ünnepélyes díjátadóra és falumegújítási konferenciára
Iszkaszentgyörgyön (Fejér megye), a 2017. évi kiírás győztesénél kerül sor. A pályázati kiírásban meghirdetett falumegújítási
díjak mellett további különdíjak is kiosztásra kerülnek.
A Magyarországi Falumegújítási Díjat kapta a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért 2019-ben
Környe (Komárom-Esztergom).
Magyarországi Falumegújítási Díj elismerést a falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért kapta többek között a Pogányvári Településszövetség: Egeraracsa, Esztergályhorváti, Dióskál, Zalaszentmárton (Zala).

repet vállaló tanulóink. Az „Év
Alsósa” díjat Dancsák Dávid 4.
osztályos, az „Év Tanulója”
díjat Farkas Bálint 8. osztályos
tanuló, a „Társaimért iskolámért” díjat Tollár Natasa
Katalin 8. osztályos tanuló vehette át.
Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, határozata alapján oklevéllel és
könyvutalvánnyal díjazta az
alábbi tanulókat: Fehér Csongor 2. osztály, Németh Gréta és
Zsobrák Dorka 4. osztály,
Arzenovits Gvendolin 6. osztály, Belső Csongor és Horváth
Cintia 8. osztály.
Az ünnepség zárásaként
énekkarosaink a Legyetek jók,
ha tudtok közismert dalt énekelték el. Az osztályfőnökök
kiosztották a bizonyítványokat,
majd kellemes nyarat kívánva
elköszöntünk egymástól egy
időre.
Diákjaink közel egy harmada nem vett tőlünk búcsút, hiszen hétfőtől újra iskolába jött
két héten keresztül. Június utol-

só két hetében Nyári Napközis
Tábort tartottunk. Pedagógusaink részvételével számos
program valósult meg ebben az
időszakban is. A táborozó gyermekek sportoltak (foci, tollas,
pingpong, csocsó, kerékpár,
hullahopp, tűzharc…), kézműveskedtek (rajzolás, vágás-ragasztás, ékszerkészítés, origami), filmet néztek, logikai és
társasjátékot játszottak és túráztak. Kellemes, üdítő gyermekzsivajtól volt hangos az épület.
Pacsa város jóvoltából ebben
az időszakban is kedvezménynyel étkeztek tanulóink.
Újabb táborba készülünk a
nyáron, ugyanis az Erzsébet
Program keretein belül 40 fő
tanulónk nyaral Zánkán augusztusban.
Köszönjük mindenkinek a
tanév során nyújtott együttműködő részvételét, gratulálunk a
bizonyítványhoz! Pihentető, aktív nyarat kívánunk Mindenkinek!
Pálos Henrietta
intézményvezető
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Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• 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

30/378-4465

Ha elolvasta, adja tovább!
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Telefon: 92/596-936,
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zalataj@zelkanet.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
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www.zalatajkiado.hu

