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Zalaszentmihály, templom

Közösség nélkül a fejlesztés hiábavaló
Pacsát 10 évvel ezelőtt,
2009-ben várossá nyilvánították, 59 évvel járási rangjának
elvesztése után. Eme jeles ünnep évfordulóján Kelemen Tamás polgármester a művelődési
házban köszöntötte azokat a
vendégeket, akik megtisztelték
jelenlétükkel az összejövetelt.
Nyitóbeszédében elhangzott:
Pacsának ez a cím azt jelentette, hogy elismerték a térségben betöltött szerepét. Annyi
bizonyos, csak összefogással,
aktívan, egymást segítve és
tisztelve lehet tovább haladni a
fejlődés útján, amin Pacsa elindult. Közösség nélkül a fejlesztés hiábavaló. Közös gon-

A kitüntetettek a vezetőkkel.

dolkodás, együttműködés, amire
szükség van – fogalmazta meg.
Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke osztotta meg
ünnepi gondolatait a kisvárosok
és községek jelentőségéről a
mai élhetetlen nagyvárosokkal
szemben. Pacsa is jó úton halad, amit a népességszám nö-

vekedése is tükröz. Ehhez van
szükség a megfelelő infrastruktúrára, a szolgáltatások elérhetőségére.
Idén is megköszönték a településért kimagaslóan dolgozók munkáját, és felidézték az
előző évek díjazottjait is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Díjazták a PogányváriTelepülésszövetséget
2019. szeptember 12-13-án
Iszkaszentgyörgyön (Fejér megye) az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély művelődési
házában került sor a belügyminiszter által 8. alkalommal
kiírt „Magyarországi Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnepségére, falumegújítási konferencia keretében. A rendezvénynek
hagyományosan az előző kiírás
nyertese adhat otthont.
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. Minden díjazott településre eljutott.
Talán sosem volt még
ennyire kiegyenlített a beadott
pályaművek színvonala, ami
viszont jelentősen megnehezítette a döntéshozatalt. A pályázók közt volt agglomerációs,
periferiális, csökkenő, stagnáló
és növekvő népességű, 275 fős
és közel 8000 lelkes egyaránt.
Különböző helyzetből indulva,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közösség nélkül a fejlesztés hiábavaló
Pacsa városnapi ünnepsége

Kelemen Tamás polgármester mondott beszédet.

(Folytatás az 1. oldalról)
2019-ben Pacsa Város Önkormányzata Pacsáért díjat
adományozott dr. Pálfi Dénes
kertészmérnök, Zala megye
díszpolgára részére városszépítő és borászati szakmai tanácsadói tevékenységéért, virágosításban, borversenyek lebonyolításában, a helyi borász
gazdák támogatásában nyújtott
15 éve tartó segítségéért. Az
elismerés átvételekor a kitüntetett visszaemlékezett: 60 éve a

pacsai növényvédő állomáson
kezdett dolgozni, és itt kapott
lehetőséget felsőfokú tanulmányai megkezdésére.
Szintén Pacsáért díjat vehetett át a Pacsai Polgárőr Egyesület, mely 1992-ben alakult meg,
és nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy a városban stabil és szélsőségektől mentes a közbiztonság. Munkájukat megyei és országos szinten is elismerik. Már
két alkalommal nyerték el az
Év Polgárőr Egyesülete díjat.

Díjazták a PogányváriTelepülésszövetséget

Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott Póka Márta védőnő lelkiismeretes munkája
mellett kiemelkedő, a családokat segítő, egészségmegőrző, preventív tevékenységéért.
Egészségnevelési programok,
tanácsadások, szűrővizsgálatok,
kezdeményezője és aktív segítője.
Szintén Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át
Szommerné Simon Mária és
három diákja, Németh Gréta,
Zsobrák Dorka és Dancsák
Dávid. A Környezetismeretkörnyezetvédelem
Országos
Csapatversenyen a Tüskevár
vitézei néven szereplő negyedik osztályos tanulók felkészítő
tanáruk segítségével első helyezést értek el, amihez az
iskolai tananyagon túl szükség
volt hazánk nemzeti park-

jainak, azok állat- és növényvilágának alapos ismeretére.
A városnapon két nyugdíjas
pedagógust köszöntöttek jubileumi diploma átadásával. A
vasdiplomát a hatvanöt évvel
ezelőtt diplomázott Horváth
Nándorné vehette át, az aranydiplomát az ötven éve végzett
Góra Józsefné. Horváth Nándorné, Rózsi néni gyakornoki
éveitől kezdve pedagógusi pályája végéig a Pacsai Általános
Iskolában dolgozott.
A jelenlévők meghallgathatták a Pacsai Általános Iskola
népdalstúdiójának előadását.
Az ünnepély mellett pogácsasütő és főzőverseny, üvegfestés, színes programok kicsiknek és nagyoknak, sztárfellépők, tűzijáték színesítették
a napot.
- Panita -

Felújított emlékkereszt Alsórajkon
A nyár folyamán a Kisfaludi
Stróbl Zsigmond Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület tagjai felújították az alsórajki
Öreghegyen található, 1861-ben
készült emlékkeresztet.
Az egyesületi tagok az
emlék festésén, valamint annak
környezetének
rendbetételén
munkálkodtak. A kereszt 1890ben és 1997-ben már felújításra
került. A jelenlegi felújítás
munkálatait Vágó Annamária
sokoldalú alkotóművész örökítette meg, aki szintén aktív tagja az egyesületnek. Az emlékkereszt felszentelésére szeptember 29-én, vasárnap került
sor, ahol Vágó Annamária műve is megtekinthető volt.

Ha elolvasta, adja tovább!
Dancs Szilveszter Zoltán, Zalaszentmárton polgármestere átveszi az elismerést.

(Folytatás az 1. oldalról)
eltérő módszereket választva váltak mindannyian sikeressé.
Magyarországi Falumegújítási Díjat kapott a falumegújí-

tás több területén elért 2019-es
kiemelkedő teljesítményért a
Pogányvári Településszövetség,
amelyet Egeraracsa, Esztergályhorváti, Dióskál és Zalaszentmárton alkot.
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Idősek köszöntése Pacsán
Az Idősek Világnapja alkalmából Pacsa Város Önkormányzata szeptember végén köszöntötte a 60 év feletti lakosokat, akik
valójában nem is idősek, hiszen a meghívottak közül többen még
aktív dolgozók. Nagyon sokan elfogadták az invitálást, a majdnem 200 fő teljesen megtöltötte a művelődési ház nagytermét.
Elsőként Kelemen Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Rámutatott arra, hogy napjaink idősei sokkal aktívabbak,
a pihenéssel töltött időskor egyre későbbre tolódik. A nyugdíjasok
reggel már nem sietnek a munkahelyükre, de mindig van teendőjük, a hegyen, a ház körül, a gyerekeknek, az unokáknak, dédunokáknak segíteni, vagy a párjukat ápolni, gyógyítani. Kiemelte,
hogy ez a nap a tiszteletről, a háláról szól, és hogy megköszönjük
szüleinknek, nagyszüleinknek a példamutatást, emberi értékeket,
melyeket átadtak családjuknak. A bölcsességük, tapasztalatuk a
mai világban is nélkülözhetetlen, s bátran fordulhatunk hozzájuk
kérésekkel, kérdésekkel. Az életszeretet, a kedvesség és a bölcsesség mindenkit fiatalon tart, nem számít az ősz haj, a ráncok,
mert a fiatalság belülről árad. A szemükben a szeretet, arcukon a
mosoly. S mi mindent megteszünk azért, hogy ez továbbra is így
maradjon, hogy biztonságot, nyugalmat, kiszámíthatóságot, megfelelő körülményeket biztosítsunk. Az év minden napján érezzék a
megbecsülést, és azt, hogy szükség van rájuk. Hosszú, boldog
életet, s mindehhez jó egészséget kívánva zárta köszöntőjét a
polgármester.
Az ünnepségen részt vett térségünk országgyűlési képviselője,
Manninger Jenő, aki köszönetet mondott a kiváló szervezésért, a
lakosoknak pedig azért, hogy nagyon sokan eljöttek. Hiszen idős
korban is fontos a közösség, hogy legyen kivel megbeszélni, meg-

Közel kétszázan voltak a köszöntésen.

osztani az örömöket és a gondokat. Azt kérte, legyenek aktívak,
ha tehetik, találkozzanak minél többször, érezzék jól magukat,
töltsék az idejüket munkával, szórakozással, barátokkal. Mindehhez egészségben gazdag éveket kívánt.
Ahogy a korábbi években, most is köszöntötték az esten jelen
lévő legidősebb pacsai polgárokat, a 91 esztendős Gombos Gyulánét, illetve a 85 éves Ács Lajost.
A rendezvényen felléptek a Napsugár Óvoda kisgyermekei,
valamint a Pacsai Általános Iskola Népdalstúdiója, akik muravidéki népdalokat adtak elő. Egy szép vers elhangzása után a helyi
Nőszirom Kulturális Egyesület táncosai szórakoztatták a szépkorúakat.
Az ünnepi vacsora elfogyasztását követően a Pacsai Retro
Band szolgáltatta a talpalávalót. Az idősek pedig feledve a gondokat, a fájó lábakat, táncra perdültek és vidáman, jókedvvel
töltötték az estét.
Bokor Ferencné

Szívbetegek Klubja Pacsán
cukor- és koleszterin mérés
mellett azon lakosok részére,
akiknél az értékek nem a megfelelő tartományban voltak, elmondták, hogy milyen további
vizsgálatokra van szükség, illetve mit tehetnek annak érdekében, hogy az eredményeik
jobbak legyenek.
Az egészségügyi rendezvénysorozat ősztől újabb 6 foglalkozással folytatódik, ahol a

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

A sorozat folytatódik.

A Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda kezdeményezésére, Pacsa Város Önkormányzata és a Pacsáért Alapítvány együttműködésével „Egy
délután az egészségünkért!”
címmel tavasztól őszig egészségügyi rendezvénysorozat zajlott Pacsán. A programokon a
szív- és érrendszeri megbetegedések témakörével foglalkoztunk. A Kiss Dénes Városi
Könyvtárban 6 alkalommal,
havonta megtartott összejöveteleken az iroda munkatársai és

diabétesz, a cukorbetegség lesz
a középpontban. Az első program 2019. október 17-én, csütörtökön 1500 órakor lesz a
könyvtárban.
A klub nyitott bárki számára, minden érdeklődőt és családtagot szívesen látunk, aki
szeretne többet tenni egészsége
megőrzéséért, illetve az egészségi állapota javulásáért.
Bokor Ferencné - Póka Márta

meghívott szakemberek tartottak előadást és adtak tájékoztatást, illetve hasznos tanácsokat a megelőzéssel és a betegségek kezelésével kapcsolatosan. Vendégünk volt kardiológus, dietetikus, gyógytornász,
mentálhigiénés, alváshigiénés
szakember, valamint a helyi
gyógyszertár vezetője is.
A záró foglalkozásra szeptember 17-én került sor, amelyen különböző szűréseket végeztek az iroda munkatársai. A
vérnyomásmérés, testzsír-, vér-

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

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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Megújult iskolában kezdődött a tanév

Kovácsné Lugosi Mária átvette a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Kiállítás Pacsán
Pacsa's Art Projects címmel
modern művészeti kiállítás
nyílt Pacsán a művelődési
házban, mely 2019. szeptember
13. és szeptember 23. között
volt megtekinthető. A tárlat a
városban élő magyar, illetve
orosz festőművészek alkotásait
mutatta be.
A megnyitón Kelemen Tamás polgármester köszöntötte
az érdeklődőket és az orosz
művészeket, akik második otthonuknak Pacsát választották.
Köszönetet mondott a pacsaiaknak, hogy befogadták
őket. A művészek hagyományt
szeretnének teremteni, oly módon, hogy évente megrendezendő esemény lesz a tárlat,
amelyhez más európai országok művészei is csatlakoznak
majd. A megnyitón a rendezvény kurátora, Katerina Frolova több jövőbeni tervről is
beszámolt, melyben kiemelkedő helyen szerepel művészeti
foglalkozások szervezése fel-

nőttek és gyerekek számára
egyaránt. Azt is elmondta, hogy
Pacsa gyönyörű környezetben
fekszik, tökéletes témát kínál a
festészethez. A jövőben előre
meghatározott témájú kiállításokat terveznek, így a következő tárlaton lakóhelyünk környezete köszön vissza alkotásaikról.
Az első festménykiállítás
nagy érdeklődést mutatott, ezt
bizonyítja, hogy a kiállítók által
készített vendégkönyv lapjain
számos dicséret és gratuláció
olvasható.
A művészek számára külön
öröm volt, hogy a gyermekek is
érdeklődnek a művészet iránt,
ugyanis a Pacsai Általános Iskola diákjai is megtekintették a
tárlatot. A kiállítást meglátogatta Petrányi Zsolt művészettörténész, kurátor, egyetemi tanár, aki jelenleg a Magyar
Nemzeti Galéria Jelenkori
Gyűjteményének vezetője.
Varga-Kulcsár Barbara

Magyar és orosz művészek mutatkoztak be.

2019. szeptember 2-án, hétfőn reggel 8 órakor becsöngettek, kezdetét vette a pacsai
iskolában a 2019/2020-as tanév. Az idei évkezdés ünnepi
hangulatát két jelentős esemény
is emelte.
A nyár folyamán kiemelt
fejlesztések, beruházások zajlottak iskolánkban. Fenntartónknak, a Zalaegerszegi Tankerületi Központnak köszönhetően megújult 4 osztálytermünk
padlóburkolata, ismét megvalósult a teljes épület tisztító festése, valamint asztalosipari, villanyszerelési és egyéb karbantartási munkálatok sora.
A beruházáshoz társult Pacsa Város Önkormányzata, hiszen a közel 30 éves folyosó
burkolatát újította fel. Modern,
a kor elvárásainak megfelelően

kialakított és tetszetős burkolatot kapott a középső szint régi
szárnya. Kelemen Tamás polgármester Varga István tankerületi
igazgatóhelyettessel közösen vágta át a nemzeti színű szalagot.
Kovácsné Lugosi Mária
címzetes igazgató az ünnepség
keretén belül vehette át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, szeretettel gratulálunk!
A folyóirat megjelenése idején már javában zajlik a tanítás,
az elmúlt hetek során diákságunk számos ismeretanyaggal és tapasztalással lett gazdagabb. Köszönjük fenntartónknak és a települési önkormányzatnak, hogy esztétikus és
modern környezetben tanulhatunk-taníthatunk!
Pálos Henrietta
intézményvezető

A pacsai diákok nyári élményei

Tartalmas volt a szünidő.

Eltelt a nyár, már az ősz
hulló falevelei éreztetik velünk,
hogy újabb évszak vette kezdetét. Iskolánk diákjai számos
programon, eseményen vettek
részt az elmúlt három hónap
során, melyekről e sorokban
tájékozódhat az olvasó.
Épp, hogy júniusban kicsöngettek, folytatódtak iskolánkban a programok. Két héten át, közel 40 fő gyermek
„nyaralt” az iskola épületén belül. A nyár elején nevelőtestületünk saját szervezésben napközis tábort bonyolított le. Változatos programok tetté élménytelivé diákjaink nyárkezdő napjait: kézműveskedés - alkotás, sportversenyek, mozizás,
túra, fagyizás. Emellett egy tábori naplót is vezettek a gyerekek. Pacsa Város Önkormányzatának köszönhetően az
étkezést a szülők kedvezménynyel tudták igénybe venni. A

szülői munkaközösség jóvoltából két héten át számos alapanyaggal tevékenykedhettünk a
gyerekekkel. Köszönet mindenkinek a támogatásért!
Augusztusban, az Erzsébet
Program keretein belül Zánkán
üdült 37 diákunk 4 fő pedagógus kíséretével. A hat nap során
számos sport, kulturális és csapatépítő program részesei voltak. Pedagógusaink elmondása
alapján igazán jó csapatszellemben telt el a nyaralás.
Összekovácsolódott a társaság,
jó hangulatban, kellemes közegben újabb ismertségek és
barátságok születtek más, távoli iskolákból érkezett tanulókkal is. A nyárvégi meleg, néha
forró hőmérsékletnek köszönhetően sokat fürödtek a Balatonban, így téve örömtelivé a
szünidő utolsó napjait.
Pálos Henrietta
intézményvezető
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés többek között azt a célt is megfogalmazta, hogy közös összefogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál Attilától, a Zala Megyei Közgyűlés elnökétől.
– A Magyar Kormány növekedésbarát gazdaságpolitikájának is köszönhetően az eltelt
öt évben Zala megye stabil fejlődési pályára állt – mondja
elöljáróban az elnök. – Már
épülnek azok a gyorsforgalmi
útszakaszok, melyek biztosíthatják, vagy alapjai lehetnek
Zala megye hosszú távú fejlődésének: Zalaegerszeg összekötése az M7-es autópályával a
sármelléki repülőtér érintésével, az M70-es hiányzó szakaszának megépítésével a Budapestet és a szlovéniai tengeri
kikötő várost, Kopert összekötő
autópálya válik 2x2 sávon járhatóvá. Készülnek a Zalaegerszeg - Rédics - Lendva vasút-

vonal helyreállítását tartalmazó
kiviteli tervek. Közel 5 milliárd
forintból valósul meg Sármelléken az a képző központ, amely
Norvégia legjelentősebb pilótaképző akadémiájának része. A
Balaton fejlesztésére jutó 300
milliárd forint egy részéből a
zalai partszakasz is megújul. A
Mura program keretében Nagykanizsán és környékén komplex turisztikai elképzelés valósul meg. A megye gazdasága
nemcsak igazodik az országos
folyamatokhoz, hanem több
területen élenjáró. A Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya és a kapcsolódó beruházások, az 5G telekommunikációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővítése számos vállalat érdeklődését keltették fel.
– Zala megyére jellemző
a kistelepülési, aprófalvas szerkezet. Ez külön figyelmet
igényel?
– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett

Folytatódtak a járdafelújítások Pacsán
Kelemen Tamás polgármester elöljáróban arról tájékoztatta lapunkat, hogy a 2015-től
eltelt időszakban mindvégig
fontosnak tartották a gyalogosok biztonságos közlekedését,
ennek érdekében folyamatosan
újították fel az azt biztosító
járdákat.
Még bőven akad tennivaló
ezen a területen is, de az idén
tavasszal kitűzött célt sikerült
mára megvalósítani, hiszen két
újabb, nagy gépjárműforgalmat
bonyolító útszakasz mellett
található járda felújítása készült
el szeptember elejére. A terveket a Moriarty Mérnöki Kft.
készítette, a kivitelezést a tőle
megszokott kiváló minőségben
a Reál-Munkagép Kft. végezte.
A Nagykanizsa irányába vezető Rajki utcában a töredezett szűk szakasz 180 méter
hosszan kapott új aszfaltburkolatot és lett 160 centiméterre
kiszélesítve. A kritikus szakaszon pedig a gyalogosközlekedés biztonsága érdekében
terelőoszlopok lettek beépítve.
A Csány László utcában a
75-ös út mellett újították fel
160 méter hosszan a másik szakaszt, mely szintén aszfaltborítást kapott 150 centiméter szé-

Folyamatos a járdafelújítás.

lességben. A polgármester elmondása szerint rendkívül forgalmas szakaszról van szó, itt
található az egészségház mellett még a posta, áruház és
üzletek.
Településvezető arról is informált bennünket, hogy Pacsán a Tavasz utcában jelenleg
is folyamatban van járdafelújítás, a munkálatok várhatóan
október elejéig befejeződnek.

Dr. Pál Attila

megújultak olyan épületek, intézmények is, amelyek a kistelepüléseken élők mindennapjaiban töltenek be meghatározó
szerepet. Például bölcsődék,
óvodák, iskolák, orvosi rendelők. Azonban továbbra is oda
kell figyelni a kis és apró zalai
falvak kérésére, vagyis hogy
szükség van a megye út, mellékút és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítására, hiszen sok esetben ezek jelentik
az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatásokat biztosító nagyobb településékhez.
– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…
– A megvalósuló beruházások, mint például ipari parkok, energetikai megoldások, a
közlekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételeinek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozásoknak, de közvetve hozzájárulnak
a gazdaság bővüléséhez és feltételrendszeréhez. Zala megyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez megfelelően képzett munkaerőre van
szükség. Az elmúlt években az
országos tendenciákhoz hasonlóan csökkenő trendeket tapasztalhattunk az álláskeresők
számát illetően megyénkben is,
2019. júliusában 6 446 fő volt a
bejelentett álláskeresők száma,
ami 5,4%-kal kevesebb, mint
az előző év azonos időszakában. A fejlődő zalai gazdaság
folyamatosan igényli a munkaerő rendelkezésre állását, ezért
fontos, hogy olyan célcsoportokat is elérjünk, akik nehezen
vonhatók be a munka világába.
Ezt szolgálja a közel egymilliárd forint összköltségvetésű, 5

éves időtartamú Zalai Innovatív
Foglalkoztatási Paktum Megvalósítása elnevezésű megyei
projektünk is, melynek végrehajtása eredményesen zajlik,
hiszen időarányosan már eddig
is több álláskeresőt sikerült bevonnunk, illetve munkához juttatnunk az előírtnál.
– Zala megye számos gyógyfürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…
– Zala megye gazdaságában
egyre nagyobb részarányt képvisel a turizmus, amelyet jól
mutat, hogy 2018-ban 2.7 millió vendégéjszakát regisztráltak
a kereskedelmi szálláshelyeken, s az ide látogató vendégek
száma is 2%-kal magasabb az
előző évi hasonló időszakához
képest. Magyarországon Budapest után Hévízre látogat a
legtöbb turista a maga több
mint 1.2 millió vendégéjszakájával, és előkelő helyet foglalnak el a megye további gyógyfürdőhelyei, Zalakaros, Lenti,
Kehidakustány, valamint a Balaton-part. Azon dolgozunk,
hogy földrajzi adottságainkat
kihasználva a fejlődő kerékpáros és zöld turizmus mentén
helyzetbe hozzuk a megye kevésbé ismert, ám látnivalókban
és tradíciókban rendkívül gazdag térségeit, kisebb településeit is. A folyamatban lévő
programokat figyelembe véve
azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy történelmi pillanatokat élünk meg a megye lakóival
közösen, hiszen nagyon ritka
egy térség életében, hogy ilyen
mértékű fejlesztési forrás egyszerre álljon rendelkezésre,
mint jelenleg Zala megyében.
Mindez nem valósulhatott volna meg a kormány, a zalai emberek, vezetők, vállalkozók
összefogása nélkül.
– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bőven, amelyet még nem fejeztünk be. Hazai, nemzetközi pályázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Falu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szakaszát nyitják meg a beruházásoknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást és
támogatást kap a Fidesz-KDNP
listája a polgároktól a folytatásra, ezért is kérem, hogy minél
többen éljenek a választás lehetőségével.
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Zala megye stabil fejlődési pályára állt

A kitüntetettek és a vezetők.

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszközgyűlésén került sor a hagyományoknak megfelelően a kitüntetések átadására.
Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzájárultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazdasági eredményeihez, az ország

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gazdasága – hangsúlyozta.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlődési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Építsünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefogásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.
Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott Rátóti Zoltán színművésznek (Magyarföld) a kistelepülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Közigazgatásáért Díjat kapott Monda Lászlóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat vehetett át dr. György
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményvezető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat kapott Szörényi Zoltán
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sportjáért Díjat adományoztak Vlaszák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sportjáért Díjat kapott Szőcs János
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért
Díjat érdemelt ki Végi Csaba
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat adományoztak Novák Ferenc zalakarosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat kapott a Hidrofilt Kft. (Nagykanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elnevezésű projekt keretében Kovászna megyei delegációt fogadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A találkozó részleteiről Pácsonyi Imrét, a közgyűlés alelnökét kérdeztük.
– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi örökségét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A határmentiség a múltban sok esetben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Szerettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvidéken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlékhelyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi identitás szempontjából.
– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása során és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?
– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barcaföldvári fogolytábort, bekapcsolódtunk a Gábor Áron évforduló eseményeibe, koszorúzásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeinknek pedig megmutattuk a magyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ottani kiállítást, a lovászi légópincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a történelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol többek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szerepelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri
nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadétok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e nevezetességeket.

2019. október

7

Pacsa és Környéke

Boldogóra a felsőrajki óvodában
2018 tavaszán kaptam egy
tájékoztató levelet a Jobb Veled
a Világ Alapítványtól a Boldog
Óvoda cím pályázati lehetőségéről. Programjukat, tájékoztatójukat elolvasva nagyon megtetszett a kezdeményezés, amelyben a pozitív pszichológia eszköztárával a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését tűzte ki célul, átvezetve őket
a fenntartható boldogság megvalósulásáig. Elhatároztam, hogy
megpályázom a Boldog Óvoda
címet. Legfőképp az is inspirált, hogy ennek a programnak
a fővédnöke Prof. Bagdy Emőke, munkatársai, a program kidolgozásában segítői Prof. Oláh
Attila, Kozma-Vizkeleti Dániel,
Mérő László, akik mind neves
pszichológusok, egyetemi oktatók, szakmájukban elismert szakemberek. A program ötletgazdája, elindítója Bagdi Bella színésznő, énekes, a Jobb Veled a
Világ Alapítvány elnöke, aki maga köré gyűjtötte a neves szakembereket, s együtt dolgozták
ki a tematikát óvodák, iskolák
számára. 2013-ban született meg

az ötlet, mára pedig már több,
mint 1300 Boldog Óvoda, Iskola működik az országban, a kezdeményezéshez csatlakoztak határon túli intézmények is. Az idei
tanévben pedig 1 egyetemen is
tartanak boldogságórákat a hallgatóknak.
2018 nyarán kaptuk az értesítést, hogy pályázatunkat elfogadták. Feltétel volt, hogy az
Óvodai Nevelési Programunkban szerepeljen a Boldogságórák tematikája, s hogy egy
évig vállaljuk ezeknek az óráknak a megtartását. A boldogságórát havi egy alkalommal
kell megszervezni, s az alapítvány honlapjára rövid leírással,
fényképekkel dokumentálni.
Az alapítványtól részletes útmutatást, tematikát, módszertani segítséget, ingyenes szakirodalmat kaptunk, melyek alapján elkezdtük a munkát.
A gyermekek szeretik, várják a boldogórákat. Ilyenkor
őszintén tudnak beszélni érzéseikről, vágyaikról, sokszor számunkra is meglepő gondolatokat tudnak megfogalmazni, ek-

A gyerekek szeretik, várják a boldogórákat.

kor még az amúgy visszahúzódó, bátortalanabb gyerekek is
megnyílnak, s aktív részesei az
óráknak.
2018 novemberében 30 órás
képzésen vettem részt az alapítvány szervezésében, ahol még
több gyakorlati, elméleti segítséget, útmutatást kaptam az
eredményes munkavégzéshez.
Kolléganőmmel, Vargáné Németh Katalinnal felváltva vezetjük a foglalkozásokat.
Ezek a Boldogságórák nem
csak a gyermekeknek adnak po-

zitív érzéseket, hanem nekünk
pedagógusoknak is útmutatást
nyújtanak a lelki egészségünk
megőrzéséhez.
Idén szintén elnyertük a Boldog Óvoda címet, melynek díjátadója 2019. szeptember 18-án
volt a Budapesti Kongresszusi
Központban. Célunk az Örökös
Boldog Óvoda cím elnyerése, s
az idei évtől szeretnénk a szülőket is bevonni a foglalkozásokba.
Kató Erzsébet Katalin
óvodavezető

Rendhagyó edzés Zalaszentmártonban
és becsülettel teljesítették az
erőpróbát.
Nem csak fizikai erőnlétüket és a kitartásukat edzették a
fiatal csapattagok, ugyanis egymást segítve oldották meg a feladatokat, ami nem csak sikerélményt adott nekik, de sokat
fejlődött a csapatmunka és az
összetartás is.

Kelemen Tamás polgármester – aki szintén teljesítette a távot – elmondta, hogy ezentúl
rendszeresen szeretnének visszajárni Zalaszentmártonba, mert a
jól felszerelt pálya, a nyugodt
és csendes környezet, a friss levegő fontos elemei a hatékony
edzésnek.
Tollár Réka

Tudósítókat keresünk!
Szeretnének rendszeresen visszajárni Zalaszentmártonba.

Kellemes, napsütéses időben érkeztek meg a Pacsa SE
sportolói Zalaszentmártonba minap. A kb. 30 főből álló lelkes
gyerekcsapat edzőikkel és Kelemen Tamással, Pacsa polgármesterével arra vállalkoztak, hogy
egy rendhagyó edzés keretein

belül felavatják az újonnan épült
erdei sportpályát a faluban.
A majdnem 3 kilométeres
távot nem csak a szintkülönbségek, de válogatott akadályok
is nehezítették, melyeket a gyerekek jókedvűen, de sportemberekhez méltóan küzdöttek le,

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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A ciklus utolsó ülése
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. szeptember 26-i ülésének
kezdetekor dr. Pál Attila elnök
átadta a Zalai Pedagógus díjat
Szörényi Zoltán Ferencnek
több évtizedes kimagasló pedagógiai és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.
A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a köz-

gyűlés fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek választotta a Zalaegerszegi
Törvényszékre László Ferencné nyugalmazott középiskolai
tanárt és Kaczor Jácint középiskolai tanárt.
A 2019. áprilisi közgyűlési
jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd
az állami főépítészi és miFotó: Zalatáj
Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

A megyei közgyűlés utoljára ülésezett ebben a ciklusban.

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

niszteri állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv módosítását.
Döntés született a Területés Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés,
illetve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei
Önkormányzat
részvételével
benyújtandó pályázatokról. Az
érintett települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását,
valamint meglévő utak csomópontjának megépítését és forgalombiztonsági korszerűsítését célozzák a megye több
térségében.
Jóváhagyta a közgyűlés az
Interreg V-A Szlovénia – Magyarország
Együttműködési
Program 2014-2020 keretében
a Zala Megyei Önkormányzat
partneri részvételével benyújtott két szlovén és két magyar
partner együttműködésével megvalósítandó „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a
határon átnyúló regionális
együttműködés terén” elnevezésű projektet. Az együttműködés célja egy határon átnyúló
területfejlesztési hálózat létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások erősítése a
tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai dokumentumok elkészítésében való
szerepvállalás elősegítése érdekében.
Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek
főösszege így 826 627 ezer Ft.
Az ülés zárásaként dr. Pál
Attila, a közgyűlés elnöke megköszönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése
érdekében végzett munkáját és
emléklapot adott át nekik. A
sokévi megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László,
Vajda László és Góra Balázs
képviselőknek emlékplakettet
adott át. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)
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Új célok a Pacsai Haladás SE kézilabda szakosztályánál
A Pacsai Haladás Sportegyesület keretei között működő kézilabda szakosztály az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. A 17 év
után újraalakult női felnőtt csapat az előző évben a negyedik
helyen végzett a Zala megyei
női kézilabda bajnokságban.
A csapat bajnoki szereplése
mellett aktívan részt veszünk a
város közösségi életében: a jubileumi, XX. Misefai Parasztolimpián az első helyet szerezte
meg a csapat, elsők között próbáltuk ki a zalaszentmártoni
szabadtéri sportpályát és az
évad kezdetén egy sportos délutánon szezonnyitó piknikre invitáltuk a játékosokat, sportolókat, szurkolókat.
A 2019/2020-as szezonra
új, átfogó célt fogalmazott meg
a vezetőség: a felnőtt csapat
versenyeztetése mellett az eddiginél jóval nagyobb energiát

fordítunk az utánpótlás nevelésére. Ez abban nyilvánul meg,
hogy egyrészt jelentős fiatalításon esett át a felnőtt csapat,
összesen kilenc, 18 év alatti
játékossal kiegészülve vágunk
neki a bajnoki mérkőzéseknek,
másrészt az alábbi korcsoportokban biztosítunk sportolási
lehetőséget a gyerekek számára: lány U13 korosztály, fiú
U13 korosztály, fiú / lány U9
korosztály, szivacskézilabda a
legkisebbeknek.
Az újraalakulás utáni első
években a csapat célja az volt,
hogy a Pacsa és környéki településekről származó lányok,
asszonyok számára sportolási
lehetőséget biztosítson, és helytálljon a megyei bajnokság jócskán fiatalabb mezőnyében. Elérkezett az az idő, amikor rájöttünk, hogy arra kell használnunk az egyesület kereteit,
hogy a saját mozgási lehető-

Játszótér bővítése és
parkfejlesztés Pacsán

Iskolakezdésre elkészült.

Mint ahogyan arról egy
korábbi számunkban már hírt
adtunk, Pacsán, a József Attila
utcában levő parkban is beruházásokat végzett az önkormányzat a nyár folyamán.
Előrelátóan már 2019. februárjában, a költségvetés elfogadásakor betervezték a park
fejlesztéseit, azaz elsősorban az
itt található játszótér régi, már
nem korszerű eszközeinek
cseréjét – hiszen amellett, hogy
ezeknek az eszközöknek szigorú előírásai vannak – a
gyermekek biztonságos játéklehetőségének a megteremtése kiemelt szempontot ka-

pott a jelenlegi városvezetésnél.
A játszóteret körülvevő
park fejlesztése sem maradt el,
pihenőpadokat, hulladéktárolókat és szabadtéri sporteszközöket is kihelyeztek, így nemcsak
a legkisebbek tudják az árnyas
fák alatt tartalmasan tölteni a
szabadidejüket.
A polgármester külön kiemelte, a beruházásokat a nyári
időszakra időzítették, hogy iskolakezdésre már birtokba vehessék a gyermekek, és ezúton is
köszöni a szülőknek a türelmet
és a fokozott figyelmet, amit a
munkálatok alatt tanúsítottak.

Átfogó célt fogalmaztak meg.

ségünk biztosítása mellett minél több fiatallal (fiúkkal és
lányokkal egyaránt) ismertessük
meg a kézilabdázás alapjait.
Sokan közülünk édesanyák,
így személyesen tapasztaljuk,
hogy a mai gyerekeknek (annak ellenére is, hogy nehezen
fér bele a sport a mindennapjaikba) nagy szükségük lenne a
rendszeres testmozgásra. Ebben
az időszakban különösen fontos
lenne, hogy az iskola és a
számtalan kihívás mellett a
sport egy olyan közeg legyen,
ahol nem bizonyítani kell, hanem az inkább a kikapcsolódásról és a mindennapi stressz
levezetéséről szól.
Büszkék vagyunk rá, hogy
a mi szakosztályunk elsődleges
célja a közösségteremtés, és
nem a teljesítménykényszer dominál, lehetőséget biztosítunk a
különböző korosztályok számára a kézilabdával való ismerkedésre.
Edzéseinken megtanulunk
figyelni egymásra, segítjük
egymást, és előtérbe helyezzük
a csapatszellemet. A sport alázatra, szabálykövetésre tanít és
kiszakítja a gyerekeket az online világból.
Ahhoz, hogy ezeket a célokat meg tudjuk valósítani, nagyon sok támogatásra van
szükségünk, amit meg is kapunk: a szakosztály fő bevételi

forrása Pacsa Város Önkormányzata által megítélt támogatás, emellett a térség számos
vállalkozója járul hozzá a kiadásaink fedezéséhez. A Pacsai
Általános Iskolával életben lévő megállapodás értelmében az
iskola tornatermét, sportfelszereléseit térítésmentesen használhatjuk. A mérkőzésekre való
utazáshoz Felsőrajk és Zalaigrice Önkormányzatától kaptunk segítséget a rendelkezésünkre bocsátott buszokkal.
Az őszi szezon további
mérkőzései a következő időpontokban várhatóak:
Felnőtt csapat: október 6. (vasárnap) 16:00 GÓNA SZKKE Pacsai Haladás SE, október 20.
(vasárnap) 11:00 Pacsai Haladás SE - Vonyarcvashegy SE,
október 25. (péntek) 18:00
Csörnöc Gyöngye-Vasvár VS Pacsai Haladás SE, november
3. (vasárnap) 14:00 Pacsai Haladás SE - Haladás VSE SKFT,
november 16. (szombat) 10:00
Páterdomb LSC Zalaegerszeg Pacsai Haladás SE, november
24. (vasárnap) 14:00 Pacsai
Haladás SE - Zalaszentgróti KC.
Lány U13 csapat: 10.13.
Csurgó, 10.26 Nagyatád, 11.10.
Marcali, 11.24. Zalaegerszeg
ellen, 12.08 egyeztetés alatt.
Szeretettel várjuk szurkolóinkat a mérkőzésekre!
Kelemen Anita
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Szüreti mulatság Szentpéterúron
Több éves hagyományt folytattak

2019. október

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Körtánccal zárták a felvonulást.

Az idei évben is elérkezett a
borosgazdák és a falu lakosságának kedvelt évszaka, az ősz.
Ezen alkalomból több éves hagyomány szerint megrendezték
a szüreti felvonulást.
Lovaskocsival és traktorokkal vonult a falu apraja, nagyja.
A felvonulókat hét megállóban
várták a lakók különbféle házi
süteményekkel, italokkal. Nem
maradhatott ki sokak kedvence,
a zsíros és tepertőkrémes kenyér lila hagymával, a sajtos
pogácsa vagy a lángos. Az eddigi években a szervezést szinte minden egyesület kipróbálhatta, idén a rendezvény felelő-

se a Szentpéterúr Község Önkormányzata volt.
– Szőlősgazdaként én is tudom, milyen jó egy kicsit kikapcsolódni a szüreti munkálatok után. Ilyenkor a megállókban fiatalok és idősek egyaránt
helytállnak, tapasztalatot cserélnek és segítik egymást. Igaz
az utómunkálatoknak még nincsen vége, de méltón zárjuk ezt
az időszakot – mondta Lakatos
István alpolgármester.
Az utolsó megállóban közös tánccal zárták a felvonulást,
később a mulatozás a szüreti
bálban folytatódott.
Zobb Eszter

Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

• 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

