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Október 23-án kellemes,
napsütéses időben tartottuk ün-
nepségünket , a Szobor-Pacsán
parkban. A Himnusz elhangzá-
sa után a Pacsai Általános Is-
kola diákjai az 1956-os esemé-
nyeket idézték fel műsorukban.

Ezt követően Kiss Bódog
Zoltán, a POFOSZ Zala Me-
gyei Szervezetének elnöke mon-
dott ünnepi beszédet. Külön
szólt a pacsai szervezkedések-
ről, történésekről, és név sze-
rint kiemelte azokat a pacsai
lakosokat, akik azonnal csatla-
koztak a küzdelmekhez és ak-
tívan részt vettek a forradalom
és szabadságharc helyi esemé-

Emlékezés az '56-os hősökre
nyein. Emlékezzünk rájuk hő-
sökként, hiszen életüket, sza-
badságukat áldozták a nemes
eszméért.

Az ünnepség végén Pacsa
Város Zalaigrice Községés

Önkormányzata, az intézmé-
nyek és civil szervezetek kép-
viselői helyezték el a megem-
lékezés koszorúit az '56-os em-
lékműnél.

Bokor Ferencné

Az ünnepi szónok Kiss Bódog
Zoltán volt.

Október 21-től, modern,
európai színvonalú, fogorvosi
kezelőegység segíti a betegel-
látást a rendelőben.pacsai

A műszeregység beüzeme-
lése kapcsán Kelemen Tamás
polgármester elmondta, hogy a
6 millió forintos beszerzéshez
hárommillió forint támogatást
kaptak a Magyar Falu Program
keretében meghirdetésre kerülő
Orvosi eszközbeszerzés című
pályázati célterületen.

A beruházás fontosságát az
indokolta, hogy a régi fogor-
vosi szék több mint 20 éves,

Új fogorvosi kezelőegység Pacsán
elavult, nem rendelkezett a
szükséges amalgám-szeparátor-
ral és a karbantartási, javítási
költségei az utóbbi időszakban
nagyon magasra rúgtak, több-
ször előfordult, hogy a rendelé-
seket halasztani kellett a mű-
szaki meghibásodások miatt.

Dr. Takács Ferenc fogorvos
örömét fejezte ki, hogy az év
elejei rendelő felújítás után
újabb jelentős előrelépés történt
a stabil betegellátás érdekében,
hiszen a körzethez 6 település
4300 lakosa tartozik és több
iskola is.

Dr. Takács Ferenc (balról) és Kelemen Tamás az új kezelőegy-
séggel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Ha elolvasta, adja tovább!
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Zala megye legfiatalabb vá-
rosában, az eddigi pol-Pacsán
gármester, ka-Kelemen Tamás
pott újra bizalmat a szavazóktól.

Ismét testületi tag lett Bokor
Ferencné, akit az alakuló ülé-

Ismét Kelemen Tamás a polgármester

sén újra alpolgármesternek vá-
lasztottak. A képviselő-testület
további tagjai: Csalló Ervin,
Dancsák Dávid, Gombos
László, Jakab Sándor Sabjánés
Péter.

Az új testület tagjai a megbízólevelek átvétele után.

Újból polgármester-válasz-
tást tartanak a Zala megyei Pöt-
rétén Pécsi Ítélőtábla, ahol a
döntése alapján szavazategyen-
lőség alakult ki a két jelölt kö-
zött. Zalában ezzel együtt hét
településen kell időközi válasz-
tást kitűzni különböző okok miatt.

A Pécsi Ítélőtábla döntése
alapján kell megismételni a pol-
gármester-választást Pötrétén, ahol
október 13-án mindössze egy
szavazatnyi volt a különbség a
két független jelölt között, de az
alulmaradt aspiráns jogorvosla-
ti kérelmet nyújtott be. Bead-

Új polgármester-választás
lesz Pötrétén

ványa alapján a táblabíróság meg-
állapította, hogy a helyben ér-
vénytelennek nyilvánított szava-
zólapok között egy mégis ér-
vényesnek tekinthető, ezért 84-
84 vokssal szavazategyenlőség
alakult ki ésGáspár Károly
Pintér Tamás között.

Baloghné Andel Zsuzsanna,
a felsőrajki közös önkormány-
zati hivatalhoz tartozó település
jegyzője az MTI-nek elmondta:
az időközi választás napjáról
még nem született döntés, de
terveik szerint január végén
tarthatják meg a voksolást.

Pötrétén szavazategyenlőség alakult ki.

Október közepén a Város-
védő és Szépítő Egyesület tagjai
és az önkormányzat dolgozói a
nyári virágokat lecserélve 1000
tő árvácskát ültettek el a közte-
reken. A színes kis virágok jól

Őszi virágosítás Pacsán

bírják a hideget és a fagyot, így
egész télen lehet majd bennük
gyönyörködni.

A virágosítás a tulipánhagy-
mák telepítésével folytatódik
Pacsán.

Ültetők munka után.

Zalaszentmártonban Dancs Zoltán Fehér Martinután lett a
polgármester. A képviselő-testületbe ésCser Józsefnét Vigh Sán-
dort választották be.

Alsórajkon is váltás történt a polgármesteri poszton, itt
Marton Nóra Kisskapott bizalmat. A képviselő-testület tagjai:
Alexandra, Márkusné Horváth Krisztina, Pallankiné Németh
Judit, Pusztai Tamás.

Új polgármestere isFelsőrajk Zsuppánné Horváth Mária
személyében. A testület tagjai: Csóti Csaba, Molnár Mária,
Sabján Ervin, Szőke Tamás.

Változások a települések élén

2019. november
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Adventi gyertyagyújtás Pacsán

Advent vasárnapjain, a korábbi évekhez hasonlóan gyertya-
gyújtó műsorral várnak mindenkit , a Szoborparkban 17Pacsán

órakor.

Immár hagyománnyá váló
töklámpás készítő kézműves
foglalkozást tartottunk október
31-én délelőtt aNemesrádón
polgármesteri hivatal klubter-
mében ésKirály Ernőné, Márti
Tollár-Kránicz Renáta vezeté-
sével. Az őszi szünetet töltő
szép számmal megjelent kicsik
és nagyok – szülői segítséggel
– nagy élvezettel faragták a
szebbnél szebb „tökfejeket”,
melyekhez az alapanyagot az
önkormányzat biztosította. Az
elkészült művek ablakokba, ka-
pukba kerültek, amik sötétedés
után ijesztően világítottak a
bennük gyújtott mécsesektől.

Este közeledtével, különféle
jelmezbe öltözött és az alka-
lomhoz illően sminkelt, izgatott
gyerekcsapat gyülekezett a falu
központján. Innen indultak ház-
ról házra, ahol kis versikét

Rádói „halloween”
skandálva próbáltak cukorkát
kicsikarni a háziaktól. (Min-
denhol nagy sikerrel jártak,
megteltek cukorgyűjtő kosárkáik.)

Útjuk során legyőzhették
félelmeiket is, hiszen fiatal-
jaink egy csoportja rémisztő
helyszínekkel várta őket.

A fáradt, de jókedvű társa-
ság mindenféle édességgel meg-
pakoltan tért vissza a Gönczi
Ferenc Közösségi Házba, ahol
Márti néni és Zókáné Tóth
Zsuzsa meleg teával és zsíros
kenyérrel kínált minden részt-
vevőt. Vicces sütiket is lehetett
kóstolni, amiket Tollár Sára
Virág Flóriánsegítségével
Csabáné készített a partira.

Reméljük ezen az estén
sikerült elűzni a rossz szel-
lemeket, negatív gondolatokat
és a szomorúságot az emberek
életéből.

Gyülekező a falu központjában.

Zalai Innovatív foglalkoz-
tatási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikro-
vállalkozási konferenciát szer-
vezett aNagykanizsán Zala
Megyei Önkormányzat a Zsig-
mondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.

Az eseményen a paktum je-
lenlegi helyzetéről és a jövőbeni
lehetőségekről ,Pácsonyi Imre
a Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke beszélt. Mint elmondta:
az előző években pályázat ke-
retében foglalkoztatási együtt-
működések jöttek létre a me-
gyében. Az egyik ilyen a Zalai
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szer-

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”
vezi a foglalkoztatókat, a mun-
kaügyi szervezeteket és min-
den olyan intézményt, ami
abban érdekelt, hogy szak-
képzett munkaerőhöz jussanak
a vállalkozások. Eközben a
munkavállalók megfelelő kép-
zettséghez juthatnak, majd be-
kapcsolódhatnak a munka vi-
lágába.

– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető
új pályázati lehetőségekről,
ezen kívül bemutatkozott a me-
gye gazdasági életének egyik
legkiemelkedőbb projektje, a
zalaegerszegi tesztpálya is –
tette hozzá.

A konferencián szó esett az új pályázati lehetőségekről.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.



4 20 . r19  novembePacsa és Környéke

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.

Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a

Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök

2019. október 13-án tartott me-
gyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandá-
tumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP Job-11-et, a

Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

bik Magyarországért Mozga-
lom 7 747 szavazattal 2-t, a
Demokratikus Koalíció 7 521
szavazattal 1-t, a Momentum
Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Köz-
gyűlésben.

A megválasztott közgyűlési
képviselők:

Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zol-
tán, Végh László, Vincze Tibor.

Jobbik Magyarországért Moz-
galom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.

Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.

Momentum Mozgalom: Dal-
noki Szilárd.

Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették

megbízó levelüket a TVB el-
nökétől.

A következőkben a közgyű-
lés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három
alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Fe-
renc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatás-
ban látják el feladatukat.

A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.

Módosított SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásá-
nak időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megva-
lósuló fejlesztésekért felelős
tanácsnoknak választotta a tes-
tület . (Forrás:Pálinkás Róbertet
Zala Megyei Önkormányzat)

Gimnasztikával melegítettek be.

Jól sikerült rendezvény volt.

2019. október 25-én, az őszi
szünetet megelőző utolsó ta-
nítási napon Egészség projekt-
napot tartottunk. Az egészséges
és kulturált étkezési szokások,
valamint a sport jegyében telt
ez a különleges tanítási nap.
Reggel alsós tanulóink az
egészséges táplálkozással és
életmóddal kapcsolatos plaká-
tot készítettek. A felsőbb éve-
sek gyakorolták a késsel és
villával evést, beszélgettek az
étkezéssel kapcsolatos illem-
szabályokról, majd osztályon-

Egészség projektnap a Pacsai Általános Iskolában

ként megterítették étkező asz-
talukat.

Délelőtt a szülői munkakö-
zösség tagjai finom gyümölcs-
salátát készítettek nekünk, me-
lyet jó étvággyal elfogyasztot-
tunk. Köszönjük, finom volt!

A sportprogramot Németh
Zsuzsanna tanárnő bonyolította
le. Zsuzsi néni vendégként
meghívta hozzánk az Exatlon
Hungary kihívóját, Szabó -
Thomka Hannát. Külön az
alsósok és felsősök egy-egy
zenés gimnasztikával melegí-

tettek be, majd ezt követte a
sulis akadálypálya. Minden
diákunk egyéni időmérésen vett
részt, így korosztályonként a
legjobbakat Hanna és Zsuzsi
néni oklevéllel díjazta.

A nap különlegessége, hogy
mindenki megkapta a sulipólót
és az ajándék logós kulcstartót.
A beszerzésben támogatóink vol-

tak: Pacsa Város Önkormányza-
ta, Pacsai Haladás SE Kézilab-
da Szakosztály, szülői munkakö-
zösség, diákönkormányzat. A
programról több kép is készült.
Az őszi szünetet követően az
összes fotó megtekinthető lesz
a www.pacsaiskola.hu oldalon.

Pálos Henrietta
intézményvezető

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



5Pacsa és Környéke2019. november

Október 5-én kora reggel
nagy volt a forgalom a pacsai
külterületi hegyi úton. Ugyanis
Gombos László pincéjéhez ki-
települt a és 2Dankó Rádió
órás napindító élő adással in-
nen köszöntötték a hallgatókat.

A zenei betétekkel kísért
műsorban rövid élő bejelentke-
zések során bemutathattuk te-
lepülésünket, majd beszélhet-
tünk többek között a híressé
vált öreg hársfánkról, a műem-
lék kápolnánkról, a szőlőkről, a
szüretről és a borkészítésről, a
szép környezetben fekvő ta-

Élő adás a pacsai hegyről
A Dankó Rádió napindító műsora

vunkról és a horgászatról, a
vadászatról, a hagyományok-
ról, a közösségi összefogásról,
a könyvtári programokról. A
riportok, beszélgetések között a
Szivárvány Dalkör több dal-
csokrot is előadva, szintén élő-
ben szórakoztatta a rádió hall-
gatóit, valamint a műsor leg-
fiatalabb szereplőiként Böőr
Liliána Hannaés is énekelt.

Köszönjük a Dankó Rádió-
nak a lehetőséget, hogy Zala
megye legfiatalabb kisvárosa,
Pacsa is bemutatkozhatott.

Bokor Ferencné

A híressé vált öreg hársfáról is mesélhettek…

A neves zalai borászra em-
lékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a he-csörnyeföldi
gyen, a Bussay-birtokon októ-
ber 23-án.

Az ünnepség keretében ke-
resztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász
tiszteletére, melyekkel a ma-
gyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezdemé-

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen

nyezés kivitelezői Bussay Lász-
ló barátai, baráti társasága.

A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből me-
rítette a példát a borász, illetve
barátai. , a hunok ural-Attilának
kodójának a magaslatokon fi-
gyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók 20-30 méterre egymás-
tól jeleztek és vitték a hírt. E
láncot szimbolizálhatják majd

a keresztek és zászlók, me-
lyeket a társaság elképzelése
szerint az ország határaitól
egészen Budapestig hálózatot
alkotva állítanának fel a hegy-
hátakon.

A társaság minden évben
megemlékezik a borászról ha-
lálának évfordulóján. Részük-
ről a rendez-Horváth Tihamér
vényen elmondta, hogy Bussay
Lászlótól barátságot, hit és tu-
datbeli tápot is kaptak. Tavaly
határozták el, hogy megvaló-
sítják a borász ötletét és a
hegyre keresztet állítanak, mely

a hitet, a zászló pedig a nem-
zetközösséget jelenti és üzeni.
Emellett helyszíne lehet ünnepi
rendezvényeknek, megemléke-
zéseknek is.

Az ünnepségen beszédet
mondott , ko-dr. Surján László
rábbi miniszter, aki az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hőseinek is emléket állított sza-
vaival, majd a keresztet és a
zászlót plébánosTüske József
áldotta meg. Az eseményen
részt vett , a Zaladr. Pál Attila
Megyei Közgyűlés részéről.

z.t.

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Sur-
ján László.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a fel-
halmozódott levelek felszámo-
lása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Saj-
nos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.

Régi szokásnak megfele-
lően a felhalmozódott hulla-

dékot elégetik a tulajdonosok.
Azonban nem szabad megfe-
ledkezni, hogy már több, mint
három éve, 2015. március 5-től
megváltoztak az irányított ége-
tés szabályai. A legfontosabb
változás, hogy főszabály sze-
rint belterületen TILOS égetni.
Csak és kizárólag abban az
esetben lehet a hulladék ilyen
jellegű megsemmisítését végre-
hajtani, ha azt egyéb más jog-
szabály, mint például önkor-
mányzati rendelet engedélyezi.

Jobb lenne komposztálni
Zala megyében számos telepü-
lés alkotott az égetés pontos
meghatározásával kapcsolatos
rendeleteket. Így tehát a kerti
hulladékok égetését csak az
önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelelő időpontban
lehet végrehajtani. Ezen rende-
leteket az önkormányzatok
internetes oldalán tekinthetik
meg. Ha valaki a meghatározott
jogszabálynak nem tesz eleget
az tűzvédelmi szabálysértést
követ el.

Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető
anyag ne legyen a tűz köze-
lében, mint például fa, bokor,

száraz fű, ugyanis ezek
könnyen lángba borulhatnak.
Fontos továbbá, hogy szeles
időben ne gyújtsunk tüzet, hi-
szen ha a szél az égő leveleket
felkapja, a tűzrakás környezete,
vagy akár a szomszéd udvara is
hamar lángba borulhat. Meg-
felelő mennyiségű oltóvíz meg-
létéről, kéziszerszámokról min-
dig gondoskodjuk a helyszínen
és sose hagyjuk őrizetlenül a
tüzet.

Kalamár Norbert
szóvivő

Zala Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

Tőzsdére megy, rövid távon
pedig nyitott fejlesztési és okta-
tási centrumot hoz létre Zala-
egerszegen Zalacoa sütőipari
Zrt. – jelentette be november
6-án a zalai megyeszékhelyen a
társaság tulajdonos-vezérigaz-
gatója.

Berta László közölte: a jö-
vőre fennállásának 70. évfordu-
lóját ünneplő társaság elképze-
lései között szerepel egy nyi-
tott, bárki által látogatható fej-
lesztési és oktatási centrum
kialakítása. A kapcsolt vállal-
kozásaival együtt idén már vár-
hatóan 12 milliárd forintos for-
galmú cégcsoport 2022-23-ban
jelenhet meg a tőzsdén, ami 3-6
milliárd forint tőkebevonást je-
lentene a hosszabb távú fej-
lesztések megvalósításához.

A cégcsoport vezetője hoz-
zátette: a Zalaco szerepel a lon-
doni tőzsde ezer inspiráló euró-

Tőzsdére megy a Zalaco Zrt.
pai vállalatot felsoroló kiad-
ványában, illetve a Budapesti
Értéktőzsde 50 ígéretes céget
bemutató kötetében is, vagyis a
tőzsdék is felfigyeltek a tár-
saságra.

A Zalaco tavaly 8,457 mil-
liárd forint nettó árbevételt és
563 millió adózott nyereséget
ért el, idén pedig várhatóan
eléri a 10 – kapcsolt vállalko-
zásaival együtt a 12 – milliárd
forintot. Jövő márciusban kezdi
meg a termelést az újonnan
épült üzem fagyasztott termé-
keket gyártó sora, ami önmagá-
ban évente további mintegy 6
milliárd forintos árbevételt hoz.

A cégcsoport jelenleg 960
munkavállalót foglalkoztat, a
főként a Dunántúlon megtalál-
ható szaküzleteik száma meg-
haladja a 70-et.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere jellemezte a

Zalacot, mint amely a munka-
helyteremtésben, fejlesztések-
ben és a társadalmi felelősség-
vállalásban is példát ad Zala-
egerszegen.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője egye-
bek mellett arról beszélt, hogy

a jövőben egyre nagyobb sze-
repe lesz az egészséges élelmi-
szereknek. Ez a családi vállal-
kozás arra is minta, hogy egy
vállalkozás kemény, sziszte-
matikus, előre tervezett mun-
kával meddig juthat el. (Forrás:
MTI)

Idén szeptemberben avatták fel a Zalaco Zrt. új üzemcsarnokát.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret főzni, új re-
cepteket kipróbálni. Ezt nem
csak a saját örömére teszi. A
családnak is örömet szerez
ezzel, mert egy finom étel
mindig el tudja feledtetni a
napi gondokat, és mosolyt
tud csalni a fáradt arcokra.
Ami bizony néha Annára is
ráférne, mert ez a konyha
olyan, mint egy öreg fűnyí-
ró. Teszi a dolgát, ha elindul,
de ha megmakacsolja magát,
tovább tart a szerelés, mint a
fűnyírás. Ezzel viszont az
ember idegeire megy.

Így van már ezzel a
konyhával is. Annának egyre
gyakrabban kell erőt vennie
magán, hogy egy bonyolul-
tabb receptnek álljon neki. A
főzés közbeni bosszúságokat
már egyre kevésbé feledteti
a család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is ve-
tette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott főzni,
kivéve, amikor vajas kenye-
ret csinál a gyerekeknek.
Ezért nem érti, miért kellene
a konyhát kicserélni. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.

Ezért megkérdezte tőle:
– Te mire emlékszel a

gyerekkorodból?
– Hát… a mama rétesé-

nek az ízére, amit még most
is érzek a számban – hang-
zott a válasz.

– –Na, látod! csattant fel
Anna. A mi gyerekeink–

szerinted mire fognak emlé-
kezni, ha ez a konyha ma-
rad? Segítek: a vajas kenyér
íze biztos nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mire fognak emlékezni?...

Pötrétén informatikai fel-
zárkóztató képzés indult szak-
oktatóval októberben 15 fővel,
melyen a 16 és 64 év közötti
személyek vehettek részt.

A képzés célja a digitális
kulcskompetencia fejlesztése, a
digitális társadalomhoz való
tartozással kapcsolatos igények
megalapozása, pozitív attitűd

Informatikai képzés Pötrétén

kialakítása a digitális eszközök
irányában.

A résztvevők elsajátították
az infokommunikációs eszkö-

zök (PC, tablet, notebook, okos
telefon, stb.) működtetéséhez
szükséges alapvető funkciókat.
Megtanulták az interneten való
tájékozódást, a különböző al-
kalmazások használatát (skype,
gmail, facebook, messenger, stb).

A tanfolyam elvégzését kö-
vetően a résztvevők a tanúsít-
ványt és tabletet kaptak. A
képzést decemberben újra el-
indítják, megfelelő számú ér-
deklődő esetén.

P.A.

Számos hasznos tudnivalóval lettek gazdagabbak a résztvevők. Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Október 5-én vidám szüreti
programra vártuk városPacsa
lakosságát. Kora délután a kis-
bíró dobszóval, rímes versiké-
vel hívott mindenkit a szüreti fel-
vonulásra és feldíszített traktorok-
kal, énekszóval vonultunk vé-
gig a településen. Ahol az utca-
beliek süteménnyel, itallal vártak
bennünket, ott megálltunk, tánc-
ra perdültünk, nótáztunk, és kós-
tolgattuk a finom falatokat, le-
öblítve jóféle házi itókákkal. Vál-
toztatva a korábbi szüreti viga-
dalmak helyszínén, ezúttal a fel-
vonulók útja a pacsai szőlő-
hegyre vezetett. A csepergő eső
sem szegte kedvünket, hiszen a
műemlék kápolnánál szorgos fér-
fiak üstben főzött finom étellel
vártak bennünket.

Vidám szüreti felvonulás

A kisbíró versbe szedve kö-
szöntötte a sokaságot, s idézte
fel az eltelt év történéseit. Vi-
dám strófái után a dalos kedvű-
ek alkalmi csoportjának szüreti
nótái adták meg az igazi hangu-
latot a további mulatsághoz.
Jóízűen fogyasztottuk el a hú-
sos, csülkös krumplit, majd a
laskákat, pogácsákat, tésztá-
kat. Természetesen a jó bor és a
pálinka sem hiányozhatott,
bizony elfogyott néhány üveg-
gel mindegyikből. A kiskorúak
pedig szeszmentes innivalót
kaptak.

A gyerekek és a felnőttek
egyaránt jól érezték magukat, s
csak sötétedéskor indultunk ha-
za a szőlőhegyről.

Bokor Ferencné

Egeraracsa Dancs Lászlóújjáválasztott polgármestere, nyertes
és folyamatban lévő pályázataikról tájékoztatta lapunkat.

– A Balaton Fejlesztési Tanácsnál új szabadidőpark kialakí-
tására 5,5 millió forintot nyertünk, így a játszótéri eszközök to-
vább bővülnek.

– A játszótéren közösségépítés céljából 100 négyzetméteres
rendezvénypajtát valósíthatunk meg a Leader pályázatból. Vár-
hatóan a jövő év tavaszán megkezdődhetnek a kivitelezések.
Az elkészült rendezvénytér nagyban megkönnyíti a további prog-
ramjaink lebonyolítását.

– A Belügyminisztériumhoz beadott önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló 2019. évi fejlesztési pályázatunk járdaépítésre nyert,
melyből a Fő út és Ady utca járdáit térkő burkolattal tudjuk el-
látni. A támogatás összege 15 millió forint.

– Energetikai korszerűsítésekre nyertünk 37 millió forintot,
ezt a templom, szolgálati lakás, régi önkormányzati épület re-
konstrukciójánál fog hasznosulni, napelemes, hőszivattyús rend-
szerek telepítésével, valamint az IKSZT-nél elmaradt nagy-
terem nyílászárócseréjével.

– Az orvosi szolgálati lakás építésére beadott pályázatunk is
nyert, melyből teljesen új ház kerül megépítésre a háziorvos
számára.

– A Magyar Falu Program keretein belül kiírásra került a „Nem-
zeti és helyi identitás tudat erősítése” című pályázat, melyben le-
hetőségünk nyílik a régi szolgálati lakás belső felújítására. Az
elnyert csaknem 15 millió forintot erre szeretnénk fordítani.

– 2019. évi települési önkormányzatok szociális célú tüze-
lőanyag vásárlás támogatása jogcímen jutottunk hozzá 54 m3

tűzifához.
Az elmúlt két hónapban beadott pályázatok:
– A Magyar Falu program keretében négy pályázatott ad-

tunk be:
1. „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”

című alprogram célja az 5000 fő alatti állandó lakosságú tele-
pülések számára a belterületi közterületek rendezettségének tá-
mogatása feltételeinek javítása, ehhez megfelelő eszközállo-
mány biztosítása. Elnyerhető összeg 15 millió forint.

2. „Temető Fejlesztése” című alprogram célja az 5000 fő
alatti állandó lakosságú települések számára a temetői szol-
gáltatások fejlesztése az elnyerhető 5 millió forintból a rava-
talozót szeretnénk felújítani külső belső fal és fa felületek fes-
tésével, illetve a második világháborús emlékmű környékének
térkövezését és egy urnafal létrehozását új szeméttároló helyek
kialakítását szeretnénk megvalósítani.

3. „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprog-
ram célja 5000 fő alatti állandó lakosságú települési önkor-
mányzat tulajdonában lévő utak felújítása ezáltal a vidéki kis-
települések hátrányainak csökkentése az elnyerhető 30 millió
forintból a Kossuth és Petőfi utcák teljes felújítását (aszfal-
tozását) szeretnénk megvalósítani.

4. Szolgálati lakás közfeladatot ellátó személyek részére.
Tervek szerint a Fő utcán lévő önkormányzati tulajdonú szol-
gálati lakást újítjuk fel az óvónő számára.

– Elbírálásra vár még a zártkerti pályázatunk is, melyből
külterületi utakat újítanánk fel.

– Egeraracsa település önkormányzata, konzorciumi formá-
ban, pályázatot nyújt be a „TOP-1.2.1-15 Társadalmi és kör-
nyezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” – című
kiírásra. A konzorcium tagjai: Zalaszentmárton, Esztergályhor-
váti, Egeraracsa, Zalaszabar, és a Zala Megyei Önkormányzat
Közgyűlése, amely egyben a konzorcium vezetője.

A pályázat tartalma, a településeket összekötő kerékpárút
létrehozása, pihenőkkel és egyéb szükséges kiegészítő létesít-
ményekkel, a pályázat bruttó összege legfeljebb 647 millió fo-
rint, 100 %-os támogatási formában.

Nyertes és elbírálásra
váró pályázatok

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Október ötödikén délelőtt
az alsórajki Kisfaludi Egyesület
tagjai a Zala Megyei Család
Esélyteremtő és Önkéntes Ház
által megrendezésre kerülő
Esély Sportnap keretében Te-
kerd ránk az időd! – közösségi

Tekertek majd mulattak
tekerésen vett részt Nagyka-
nizsán. A tekerés célja a figye-
lemfelkeltés volt, adott szerve-
zetek népszerűsítése, valamint
a közös, minőségi idő eltöltése.
Az egyesület tagjai két spin-
ning kerékpáron tekertek 10

perces váltásokban. A tekerés jó
hangulatban telt, mindenki él-
ményekkel gazdagodva tért haza.

A nap folytatásaként Alsó-
rajkon szüreti mulatságot szer-
veztek az egyesület tagjai. A
felvonulás után a faluházban az
eszteregnyei Őszirózsa Egye-
sület műsora volt látható. A

faluház udvarán a kicsiket és a
nagyokat pedig a Kéklámpás
Ördögök Motoros Egyesület
tagjai várták. A résztvevők ki-
próbálhatták, hogy milyen is
polgárőr motoron ülni. Az
egyesületi tagok megvendégel-
ték a jelenlévőket, estig tartó
beszélgetés, tánc kíséretében.

Közösségi tekerés volt…

Kovács Gézáné – aki idén
szeptemberben kapta meg gyé-
mánt diplomáját 1958-ban–
végzett a kőszegi tanítóképző
középiskolában, majd Szom-
bathelyen a főiskolán szerzett
diplomát. Rábagyarmaton kez-
dett tanítani, majd 1960-ban a
szülőfalujába, Vasszentmihály-
ra helyezték. Négy év után Gé-
tyére mentem férjhez, aztán
három évig Gelseszigeten ta-
nított, amíg megszűnt az iskola.

– Hogy került Szentpéter-
úrra?

– Körzeti iskolákat hoztak
létre, így jöttem 1969-ben a
faluba a családommal. Akkor
már megszületett az első fiam,
1971-ben a második is. Az első
itteni osztályomban az 1963-
ban születettek jártak.

– Volt kedvenc tanítványa?
– Kedvencek mindig voltak,

de nem kivételeztem. Köny-
nyebb szeretni azokat, akik jó
tanulók és jól viselkednek.
Minden gyereket az adottsá-
gaikhoz mérve kezeltem és se-

Szentpéterúr tanító nénije
gítettem. Nagyon szerettem, ami-
kor délelőtt tanítottam és dél-
után napköziben is velük voltam.

– Volt olyan tanítványa is,
aki később szintén tanított a
faluban. Milyen érzés volt
együtt dolgozni az egykori
diákkal?

– Jó érzés volt. Anno én is
ilyen helyzetben voltam, ami-
kor kezdtem. Az akkori taní-
tómmal a mai napig tartom a
kapcsolatot. Átéreztem a hely-
zetét, milyen kezdőként a volt
tanító elé állni, együtt dolgozni
vele és próbáltam segíteni őt.
Nagyon becsülöm azokat, akik
ezt a pályát választják. Büszke
vagyok azokra is, akik dok-
torként vagy mérnökként vé-
geztek.

– Miért ezt a pályát vá-
lasztotta?

– Népes családban nőttem
fel, heten voltunk testvérek.
Szerettem nagyon tanítani, a
gyerekekkel foglalkozni. El
sem tudtam volna képzelni ma-
gam más szakmában. A tanítás

mellett néptáncosokat készítet-
tem fel versenyekre. Színdara-
bokat tanítottam és szerepeltem
is benne. A futballcsapatot
Gétyén én alapítottam, nagyon
szerettem röplabdázni is.
Könyvtárosként is dolgoztam a
környező településeken.

– Ma már nem tanít, mégis
a tanító néninek hívják…

– Igen, így van. Akkoriban
a szülők is így hívtak. Ezzel
megtisztelnek, hogy megtaní-
tottam a gyerekeket írni és ol-
vasni és az én felügyeletem
alatt végezték az iskolát. Több
generációt is felneveltem, így a
családokban a szülőről a gye-
rekre szállt, hogy én vagyok a
tanító néni.

– Mikor lett nyugdíjas?
– 1996-ban mentem nyug-

díjba. Utána még 7 évig marad-
tam a pályán, mint nyugdíjas
pedagógus. 2003-ban hagytam
el az iskolát.

– Várta a nyugdíjas éveket?
– Nem. Nagyon nehéz volt,

hogy szeptemberben nekem

már nem jelzett a csengőszó.
Kötődtem a gyerekekhez és a
tanításhoz. Mai napig is a pá-
lyán lennék, ha tehetném.

– Hogyan telnek a minden-
napjai?

– Idősen is, de erősítem a
Fürge Ujjak kézimunka szak-
kört és az énekkart. Szeretek
keresztrejtvényt fejteni és ol-
vasni is. Mindig van valami,
amit a ház körül kell tenni.
Gyakran jönnek haza a fiaim és
családtagjaik. Sosem unatkozom.

Zobb Eszter

„Mai napig is a pályán lennék.”

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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2019. december 8-án, vasár-

nap immár 5. alkalommal ad

otthont a népszerű Mi-Pacsa

kulás-futásnak.

Zala megye második legna-

gyobb téli szabadtéri rendezvé-

nyévé nőtte ki magát az évek

során a program, ahol 3 távon

(300 m ovis korúak, 800 m

iskolás korúak és 6000 m hegyi

futam) mérhetik fel edzettsé-

güket a résztvevők. Hegyi futa-

mon az első három nő – férfi,

valamint az első pacsai nő és

férfi kupát, a 14 év alattiak

külön oklevelet is kapnak. A

résztvevők száma évről évre

növekszik, de ahhoz, hogy

színvonalas rendezvény ma-

radhasson, a szervező maxi-

mum 450 fő jelentkezését fo-

gadja csak el. Családtagjaikkal

együtt így is közel ezer embert

látnak vendégül az alig 1800

fős településen.

Az idei évben az első nap

meghaladta a regisztrálók szá-

ma a 120 főt. A versenyszabály

Mikulás-futás Pacsán
értelmében aki a tavalyi évben

regisztrált, de azt nem mondta

le írásban és nem is jelent meg,

az az idei évben nem indulhat,

mert elvette a helyet a többi

jelentkezőtől. Az idei évben

email helyett számítógépes

rendszeren keresztül kell je-

lentkezni, külön visszaigazoló

email ezért nincs. Az elfogadott

nevezéseket heti rendszeresség-

gel (nem azonnal!) az esemény

facebook oldalán teszi közzé a

szervező, így érdemes folya-

matosan figyelni.

A résztvevők minden évben

érmet, mikulás csomagot, fris-

sítőt és meleg ételt kapnak a jó

hangulatú rendezvényen – en-

nek feltétele, hogy mikulás sap-

kában vagy ünnepi kiegészítőt

viselve fussák le a távot.

Regisztrálni az alábbi lin-

ken lehet: https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSeQFs

lVvqOY_ajUPP_7JnHEOS4N-

AJpnHtUZlnDsXWrnfkoxw/vi

ewform?fbclid=IwAR3VdW5z

oWfDhYLsU6yUdLTnxgJkHi9

D03nc2Bt7o-v-aOsyDGRn

92QSD0o

Hiteles információk kizáró-

lag polgár-Kelemen Tamás

mestertől illetve dr. Benedek

Karolina jegyzőtől, az esemény

ötletgazdáitól és két főszer-

vezőjétől kaphatóak az ese-

mény facebook oldalán

https://www.facebook.com/

events/2486125521480135/?act

ive_tab=discussion illetve a

mikulasfutaspacsa@gmail.com

emailen.

Rajtol a 2018-as hegyi futam mezőnye.

Fotó: Németh Szabolcs SZASZAFotó: Németh Szabolcs SZASZA
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 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 es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Megkezdte bajnoki szerep-
lését a Pacsai Haladás SE
U13-as (2007-es és 2008-as
születésű) leány utánpótlás csa-
pata. A lányok szeptember óta
Deregi László edző vezetésével
készülnek a szezonra.

Pacsai játékosokon kívül az
alábbi településekről érkeznek
a lányok: Szentpéterúr, Zalaig-
rice, Zalaszentmihály, Bak, Alsó-
rajk, Gelse, Kilimán, Újudvar.

Az első két fordulót Csur-
gón és Nagyatádon játszották a
lányok, a kezdeti megillető-

Pályán a női kézilabda utánpótlás
döttség után már az első pont-
jukat is megszerezték a Marcali
csapata ellen játszott döntet-
lennel. A bajnokság sajátossá-
ga, hogy kéthetente torna jel-
leggel bonyolítják le, minden
fordulóban két mérkőzést ját-
szik a csapat.

A következő fordulók idő-
pontja:

2019. november 10. – Mar-
cali

2019. november 24. – Zala-
egerszeg (Kölcsey Ferenc Gim-
názium)

2019. december 08. –
Veszprém

Reméljük, a zalaegerszegi
fordulóra minél több szurkoló

látogat el, hogy láthassa, mi-
lyen alázattal és lelkesedéssel
küzd a csapat a pályán. A
leányok hozzáállása példás!

November 24-én Zalaegerszegen lépnek pályára a leányok.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


