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A közétkeztetés is lehet kiváló
Zala megye egyik legjobb minősítésű főzőkonyhája lett a pacsai

Naponta átlagosan 350 adag meleg ételt készítenek.

A közétkeztetés biztosítása
önkormányzati feladat, amely
megoldható főzőkonyha és
tálalókonyha formájában is.
Egy kis statisztika: országosan 9861 közétkeztető közül
4525 főzőkonyhaként, 5336 tálalókonyhaként működik. Magyarországon több, mint 1,6
millió gyermek jár köznevelési
intézménybe, 82 %-uk veszi
igénybe az étkeztetést.
Az óvodai, iskolai étkezés
mellett a pacsai főzőkonyha
biztosít szociális valamint munkahelyi étkezést is, naponta
átlagosan 350 adag meleg ételt
készítenek el.
A szám elég magas, így
napról napra komoly felelőssége van a fenntartó Pacsa
Város Önkormányzatának és a
2017 január 1-én költségvetési

szervként alapított Pacsa Város
Önkormányzati Főzőkonyhának
is, azaz Molnár Mónika élelmezésvezetőnek és munkatársainak.
– Nagyon szigorú minőségi
szabályoknak kell megfelelnünk – tájékoztat az élelmezésvezető –, mert közétkeztetés
kizárólag olyan létesítményből
végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az
élelmiszer-higiéniai, élelmiszerbiztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok értékelése
alapján minősített. A minősítések szemle formájában zajlanak, előre be nem jelentett, váratlan időpontokban, rendszeresen. Vizsgálnak mindent, az
élelmiszert, az elkészült ételt,
az edényeket, a konyha műszaki állapotát, a fertőtlenítési
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Pacsa és Környéke havilapban.
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szabályokat, az összes papíralapú dokumentációt, hány főre,
milyen korosztálynak főzünk, a
kollégáknak megvan e a végzettsége, kik a beszállítóink is.
Legutóbb 2020. szeptember
3-án történt meg, éppen akkor,
amikor a napi szociális étkezésre való előkészületek mellett
még egy új helyzetet is tanulnunk kellett, hiszen megkezdődött az iskola, és mi nemcsak
elkészítjük és kiadagoljuk az
ételt, de az önkormányzat ebédlőjében helyben fogyasztják azt
a gyerekek. A jelenlegi járványügyi szabályok miatt ránk
is több teher hárul, bár azt el
kell mondanom, hogy az
EMMI által kiadott intézkedési

tervtől függetlenül minden előkészítő munkánk eddig is a
legnagyobb odafigyeléssel, fertőtlenítéssel, átmosással zajlott.
Így nem véletlen, hogy ebben a
felfokozott helyzetben, anélkül,
hogy bármilyen szempontból is
külön felkészültünk volna, magas, 86%-os minősítést értünk
el a villámellenőrzésen. Ez nem
egyedi, félévente körülbelül
kapunk ellenőrzést, és mindig
magas szintű az eredmény.
Persze mindig próbálunk még
tovább fejlődni, szerencsére a
fenntartó több sikeres pályázatot is nyújtott már be, így a
legmodernebb főzőedényekkel
és gépekkel tudunk dolgozni.
Dr. Benedek Karolina
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Pacsai érdekeltség az országos fórumon
Tisztújító küldöttgyűlést tartott a legtöbb tagot számláló önkormányzati szervezet
tásra is sor került, ahol Kelemen Tamásnak, Pacsa polgármesterének szavaztak bizalmat
a küldöttek, a megjelent 89 fő
egyhangúan választotta meg a
következő 5 évre erre a posztra.
Az eseményen részt vett és
előadást tartott Magyarország
Kormánya képviseletében dr.
Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára. A küldöttek a prezentációt követően
számtalan kérdést, javaslatot
megfogalmaztak az államtitkár
felé, hogy a rendszer finomhangolását, a jövőbeni módosításokat a helyi igények ismeretében lehessen elvégezni.
A TÖOSZ kidolgozott és
elfogadott egy dokumentumot
az önkormányzati rendszerrel

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a legtöbb magyar önkormányzatot tömörítő országos
érdekvédelmi szövetség,
melynek több mint 1700
település a tagja.
2020. szeptember 11én, a Bács-Kiskun megyei Felsőlajos községben került sor a TÖOSZ
tisztújító küldöttgyűlésére, amelyen egyhangúan megválasztották a
Szövetség vezetőit és
vezető testületeit. Újabb
öt évig Schmidt Jenő,
Tab város polgármestere
lett a TÖOSZ elnöke.
Ugyanezen a fórumon tanácsnok válasz- A jubileumi kötet címlapja.

kapcsolatos elvárásokról és kezdeményezésekről, melyet a következő időszakban minden
lehetséges fórumon képviselni
fognak. A jóváhagyott dokumentum kitér az önkormányzati
feladatfinanszírozási rendszer
felülvizsgálatára, a helyi adók
rendszerének átalakítására, a
Magyar Falu és Magyar Kisvárosi Program és számos más
fejlesztési, pályáztatási rendszer kérdéseire, a források elosztására.
A 30 éves helyi önkormányzati rendszer tiszteletére a
szövetség jubileumi könyvet
adott ki A magyar önkormányzatok 30 éve Tanulmányok, adatok, tények a helyi
önkormányzatok három évtizedéből címmel.

Alsórajki változások
Alsórajk településen újítások történtek az elmúlt hónapokban. Faluköszöntő és hirdető táblák kerültek kihelyezésre a falu több pontján is. Az
önkormányzat mögötti téren
Sport park létesült, amelyet
kicsik és nagyok is egyaránt
birtokba vehetnek. Az önkormányzat épülete is megszépült,

hiszen belső festést kapott az
épület. A Halis István Városi
könyvtár jóvoltából a könyvtárszoba előtt olvasósarok kialakítása történt meg.
Az önkormányzat épületén kívül a ravatalozó épülete is megújult, valamint a
faluházban is megkezdődtek a
felújítási munkálatok.

• 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

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

Faluköszöntő táblák is készültek.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt
Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.
A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvalósítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vette át.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szervezetek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képviselői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.
A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fórum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politikához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.
A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyermekek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakemberek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.
A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második rendezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számára tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogyatékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.
A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesztiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.
A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzékenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alkalommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.
Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.
A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek
feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.
Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a
Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.
Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok áttekintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.
A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elnevezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Szentpéterúri szabadságharcosok és az Inkey házaspár
Szálinger Istvánnal, a Bánfai hajnal című könyv szerzőjével beszélgettünk, aki augusztusban publikálta művét.
– Hogyan került közel az
íráshoz?
– Nyugdíjas létemre én is
bezárva éreztem magam márciustól fogva a vírushelyzet
miatt, így kezdtem el tanulmányozni a történelmi személyek életét. Mindig is szerettem
írni, főleg a gyerekkoromban
mesélt történeteket vetettem
papírra. Jelenleg a folytatáson
dolgozom, ami a tervek szerint
még ebben az évben elkészül.
– Mi az eredeti szakmája?
– Szentpéterúron voltam a
tsz-ben kőműves tanuló és ott
is dolgoztam sokáig. Ott is
születtem, aztán a sors más
irányba vitt. Szüleim halála
után csak a temető maradt és a
szép emlékeim. Jelenleg Alsópáhokon élek feleségemmel,
szép unokáim gyakran látogatnak és bennük lelem örömömet. Feleségemmel sokat utazunk, érdekel minket a történelem, szülőfalumba mindig
szívesen térek vissza.
– Mi késztette a kötet megírására?
– Ahogy a nagyszüleim meséltek nekem egykor, úgy én is
mesélek unokáimnak. Szerettem volna, ha mindenki megismerné Inkey Kázmér és gyönyörű felesége, Berchtold Eleonóra grófnő történetét.
– Mikor került kapcsolatba
a történetben szereplő helyszínekkel, személyekkel?
– Annak idején nem volt
minden háznál kút, így közös
kutakra jártunk, ahol sok mindent hallott a gyerek. Különö-

Szálinger István, a szerző.

A kötet belső borítója.

sen érdekelt nagyapám előadása Bánfáról. Ő még emlékezett
a romokra, az üres kripta falára.
Neki is sokat meséltek a szülei
és a nagyszülei a rendkívüli
Inkey uraságról és annak nagyon szép, fiatal feleségéről.
Nagyapámnak a tsz megalakulása előtt volt Bánfán egy kis
darab földje, oda jártunk gazdálkodni, és ő mutatta meg a
környéket.
– Honnan jött az ötlet, hogy
éppen Inkey Kázmér legyen a
főhős?
– Olvastam a Zalai Hírlapban Molnár Andrásnak, a Zala
Megyei Levéltár igazgatójának
feldolgozásában Inkey Kázmér
és felesége fantasztikus életének bemutatását. Akkor elevenedett fel bennem újra Bánfa
iránti érdeklődésem.
– Van-e kötődése a könyvbéli helyekhez, cselekményhez,
családhoz?
– Rokonsági kapcsolatot
nem véltem felfedezni. Minden
kapcsolatom gyerekkori emlé-

keimben él még mindig. Amíg
Szentpéterúron éltem, rengeteget jártunk Bánfa felé szekérrel
a dűlőutakon. A hatvanas években egy traktor alatt beszakadt
egy be nem temetett boltozatos
pince és a fél falu járt a csodájára. Utána sokszor kimentem a még fellelhető tégla és
cserépmaradványokat nézegetni, egyszer találtam egy rézkrajcárt is.
– Hogyan gyűjtött anyagot
a könyvhöz?
– Nagyszüleim meséit, gyerekkori emlékeimet, levéltári adatokat használtam, internetes felületeken találtam forrásokat, valamint múzeumokban is kutattam.
– Járt azon a helyen, ahol
játszódik a történet?
– Az urasági kastélyt mindig egy hatalmas, tornyos építménynek képzeltem. Kisgyerekként tele voltam fantáziával,
úgymond álomkastélynak álmodtam meg. Akkoriban a mező tele volt dűlőutakkal, az
Igrice felé vezető dűlőút sar-

Sikeres pötrétei pályázat
– aminek a Szeben megyei Medgyesen is örültek
A Magyar Falu Program
Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása alprogram keretében Pötréte Község Önkormányzata mintegy 15 millió
forintot nyert el a falugondnoki
szolgálat támogatására. Ennek
értelmében lecserélték a falugondnoki buszt. Az alprogram
keretében az eddig használt
falubuszt a Miniszterelnökség
részéről kijelölt határon túli
település magyar közösségének
ajándékozta.
A régi busz Romániába,
Medgyes településre került a

A falubusz átadása.

kában kis akácos terület volt.
Arról azt mesélte nagyapám,
hogy ott volt valamikor a
bánfai temető.
– Írás közben gondot okozott az egykori világ és a
nyelvezete?
– Molnár András írása mérföldkő volt az életemben, csak
hozzá kellett gondolni a 19.
századi középnemességet és a
parasztság életét, az akkori tájat, az akkori technikát. Aztán
beleszőni az akkor élt emberek
valós mindennapjait.
– Könyvátadó vagy esetleg
író-olvasó találkozót tervez?
Mik a visszajelzések a könyv
olvasása után?
– Budavár visszavétele évfordulóján, jövő év májusában
szeretnénk Turi Török Tibor
keszthelyi szobrászművész által elkészített alkotást felavatni
az Inkey házaspárról. Szívesen
válaszolok és reagálok a
visszajelzésekre és örömmel
találkozok az olvasókkal is,
akik kedves ismerőseim.
– A könyv írásával az volt a
célja, hogy méltó emléket állítson őseinknek?
– Természetes igen. Sokak
által nem ismert, rendkívüli
emberek éltek őseink között.
Meg kellett ismernie mindenkinek a világ szépe, gyönyörű
fiatal osztrák grófnő történetét,
aki magyarabbá vált a magyarnál, aki végig kísérte férjét a
szabadságharcban és muzsikusokat fizetett a hajdani honvédok mulattatására. Mindenki
csodálva nézte az Inkey házaspárt. A feleség őrangyalként
vigyázott férjére és vállvetve
harcoltak.
Zobb Eszter

Pro Schola Mediensis Alapítványhoz. Az alapítvány fő célja a Medgyes és környéke
magyar anyanyelvű oktatásának támogatása – óvodától
középiskoláig. Pro Schola Mediensis tevékenysége jelentősen hozzájárul Szeben megye
egyetlen magyar nyelvű tanintézményének, a Báthory István Általános Iskola működéséhez, versenyképessé tételéhez és diákjai szellemi,
valamint kulturális fejlesztéséhez. A falubuszt Gáspár
Károly polgármester és Baloghné dr. Andel Zsuzsanna
adta át a Romániából érkező
Györfi Mihálynak és Töttösi
Gergőnek.
P.A.
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A pap Isten titkainak „sáfára”
Bemutatkozik Pacsa új plébánosa
A pap Isten titkainak „sáfára”, másképpen mondva a szenteléssel megváltozik a viszonya
az evilági dolgokkal. Ahogyan
Szent Pál mondja: „A testi ember bizony testiekre vágyik, a lelki ember ellenben lelkiekre törekszik.” (Róm 8, 5) Vagyis a pap
teljesen Istennek áldozza életét.
A papszentelésben a püspök három dolgot emel ki a papi szolgálatból, mint a legfontosabbakat: praedicare, benedicere, sanctificare – vagyis tanítania, megáldania és megszentelnie kell a
népet.
Papi hivatásom első csíráit
gyermekkoromban kell keresnünk. Vallásos családban nőttem fel, elkötelezett keresztény
szellemben neveltek szüleim. Vasárnaponként közösen mentünk
a szentmisére a közeli ferences
templomba.
Hét-nyolc éves koromban
nyílt lehetőség arra, hogy hittanra járjak. 1988-ban Kozma
Imre atya az elsők között volt,
aki vette a bátorságot és átlépte
az iskola küszöbét, hogy a tanévnyitón meghirdesse a hitoktatást. Így adódott, hogy nem lakhely szerinti ferences plébániához, hanem a zugligeti Szent
Család Plébánia közösségéhez kerültem. Elsőáldozásomtól kezdve egyre több időt töltöttem az
oltár szolgálatában. A vasárnapi
diákmiséken többnyire a plébános atya szólt a gyerekekhez.
Az ő életpéldája, és szeretete,
amelyet irántunk tanúsított, egyre inkább arra indított, hogy az
ő példáját kövessem. Olyan imakönyvet kértem a szüleimtől,
amiben megtalálhattam a szentmise menetét, hogy így jobban
megismerhessem a liturgiát.
Otthon egy régi fehér munkaköpenyből és egy sálból elkészült a miseruha, és szüleimnek
és a rokonoknak misét tartottam. Ők kezdetben azt gondolták, hogy majd „elnövöm” ezt.
Azonban lelkem mélyén valami
megmagyarázhatatlan vágyat
éreztem arra, hogy az embereket szolgálhassam, ha majd nagyobb leszek. Szüleim semmi
akadályt nem gördítettek elém,
bár egyetlen gyermekük vagyok. A gimnáziumi évek alatt
tovább erősödött a hivatásom.
Ehhez jelentősen hozzájárult a
nagy ferences nemzedék akkor

Cséry Gergő

még élő tagjainak személyes
tanúságtétele, lelki vezetése. Közülük megemlíteném Iglói Ignác atyát, aki országos hírű gyóntató volt, s a gimnáziumi növendékek nagy része is nála végezte szentgyónását. Esztergomban élt még Végvári Vazul atya,
aki oly sok történelmi eseménynek volt tanúja, s általa mi is
közelebb kerültünk a magyar múlt
eseményeihez. A budai rendházban Faddy Ottmár atya és Kamarás Mihály atya volt meghatározó karakter. Később megismertem Kovács Bánk atyát is, a
pesti ferenceseknél, aki a mariánusok tartományfőnöke volt,
és akitől a többi atyához hasonlóan nagyon sok lelki kincset kaptam.
Az utolsó gimnáziumi év
alatt végképp eldőlt bennem a
kérdés: pap leszek! Ferencesként indultam el – egy évig voltam novícius –, majd a Veszprémi Főegyházmegyébe kerültem, ahol 2007-ben, Márfi Gyula érsek úr két társammal
együtt pappá szentelt. 2007
augusztusában megkezdtem kápláni szolgálatomat a veszprémi
Szent Margit Plébánián. Nagyon sokat köszönhetek ottani
plébánosomnak, Szerenka Miklós atyának, aki nagy alapossággal és hozzáértéssel vezetett
be a plébániai életbe, különösen az adminisztráció rejtelmeibe. Ennek most, plébánosként
tapasztalom igazi gyümölcseit.
A hitoktatás terén is sok tapasztalatot nyertem. Jóllehet már
kispapként jártunk gyakorlótanításra, azért számos új élményt és kihívást jelentett a
hittan. Veszprémben és Tapolcán is sokat szolgáltam a kórházban, a betegek mellett is,

ami bizony egy pap számára is
lelki gazdagodást jelent, amikor
egy-egy beteg szenvedései ellenére tanúságot tesz töretlen
hitéről.
Három év kápláni szolgálat
után jött el az idő, hogy önállóan, plébánosként működhessek. Akkori főpásztorom Nemesgulácsra nevezett ki, Hegymagas oldallagos ellátásával.
Új kihívás, új közösség, új
lehetőségek. A csodaszép táj és
az emberek segítőkészsége nagyon sokat jelentett már a
szolgálat kezdetén. Beiktatásom napjától folyamatosan tapasztalhattam a gulácsiak, kisapátiak, hegymagasiak és a raposkai emberek szeretetét. Ez
egy pap számára is nagyon
fontos, és előmozdító hatású.
A feladataim jobbára ugyanazok, mint bármelyik plébánosé, de ami talán különlegességnek számít, hogy Isten jó
kézügyességgel áldott meg, melyet édesapám tovább csiszolt,
így a plébániai és a templom
körül adódó műszaki problémák elhárításában is kiveszem
a részem, amire most a plébánialakás felújítása kapcsán
számos alkalom adódik.
Már az első benyomásaim
is nagyon pozitívak voltak itt,
az új szolgálati helyemen. Zárásként külön köszönetemet fejezem ki a pacsai egyházközség
tagjainak, kántor úrnak, akikre
mindenben számíthatok, és polgármester úrnak is köszönöm
az eddigi segítséget, de minden
jóakaratú, segítő szándékú pacsai polgárnak is.

Mindnyájukat kísérjen Isten
kegyelme és az ő végtelen szeretete!
Gergő atya
***
Cséry Gergő 1981. április
21-én született, Budapesten. Az
általános iskolát szülővárosában végzi, majd Esztergomba
kerül, a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumba. Érettségi: 2000. Egy évig ferences növendék (novícius) Szécsényben. Teológiai tanulmányait Veszprémben kezdi meg 2001-ben.
Diakónusszentelés 2006. április
13. Papszentelés 2007. június
22. Kápláni szolgálat Veszprémben az Árpád-házi Szent
Margit Plébánián 2007-2010.
Nemesgulácsi plébános 20102020.
Pacsai plébános 2020. augusztus 1-jétől.
***
Pacsa Római Katolikus
Plébánia
Cséry Gergő plébános
H-8761 Pacsa, Deák Ferenc
u. 2.
Telefon: +36 20/344-5309
E-mail:
pacsaiplebania@gmail.com
Irodai ügyintézés: telefonos
egyeztetés szerint
Betegellátás: megbeszélés szerint, sürgős esetben azonnal kérhető!
Miserend: hétfő, szerda,
péntek: 07.00 óra, vasárnap:
11 óra
Október hónapban a hétköznapi szentmisék előtt a
rózsafűzért imádkozzuk közösen.

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

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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„Unokázós csalások” Megújult az óvoda bejárata
Az úgynevezett unokázós csalások közös jellemzője, hogy a
bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket. A csaló a kiszemelt
áldozat hozzátartozójának (unokájának, gyermekének) adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az unoka (gyermek) valamilyen bajba került (például
autóbalesetet szenvedett vagy tartozása van), és sürgősen pénzre
van szüksége. Mivel közvetlen találkozáskor könnyen kiderülne,
hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld
a pénzért, esetleg ékszerekért.
A csalók általában telefonkönyv alapján, találomra hívják fel a
potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a kiszemelt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé történetüket.
A rendőrség tanácsai arra az esetre, ha valaki ilyen hívást kap:
– Járjon utána, hogy valóban baj van-e:
– Tegye le a telefont, majd hívja vissza hozzátartozóját!
– Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
– „Hogy hívnak? Mikor születtél? Mikor találkoztunk utoljára?”
– Ne hagyja, hogy sürgessék, próbáljon nyugodt maradni!
– Egy életmentő műtét külföldön sem maradhat el, mert valaki
nem tud azonnal fizetni.
– Hivatalos személy nem kér pénzt:
– se rendőr, se mentő, se tűzoltó.
– Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni
Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!
– Ne adja meg adatait ismeretleneknek!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával
lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel
csaphatják be őket.
(forrás: police.hu)

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újult meg az óvoda bejárata.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően megújult a Pacsai
Napsugár Óvoda bejárata.
A múlt évben nyújtott be
pályázatot a város önkormányzata a Magyar Falu Program
keretében az óvodaudvar fejlesztésére kiírt alprogramra.
Több, mint 4 millió forintot sikerült fordítani a személy- valamint a gazdasági bejáró korszerűsítésére. Ennek köszönhetően megújult a gyalogos forgalmat szolgáló járda, amely
teljes hosszában új aszfaltszőnyeget és szegélyt is kapott,
s megoldottuk a csapadékvíz
elvezetését is. A gazdasági
bejáró feltöredezett betonútja

szintén megújult. Új kapu készült mindkét bejárathoz, valamint egy védőkorlát a kiskapu
elé, amely megóvja az intézmény virgonc lakóit, nehogy az
úttestre fussanak az intézmény
elhagyásakor.
Az út és a járda a ReálMunkagép Kft., míg a kapuk a
Csalló-Bau Bt. vállalkozásában
készültek el. A munkálatokkal
szeptemberben végeztek a szakemberek, így a nevelési év elején már használatba is vehették
az óvodások és az intézmény
dolgozói a biztonság fokozását
célzó beruházást, mindanynyiunk örömére.
Lendvai Jenőné

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783
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Pacsai kortárs művészeti kiállítás

Második alkalommal rendezték meg a kiállítást.

2020. szeptember 26-án került sor Pacsán, a művelődési
házban a második alkalommal
megrendezett Pacsa' s Art Projects elnevezésű és The Line,
azaz A vonal címmel jelzett
kortárs orosz-magyar művészeti kiállítás megnyitójára a városba települt orosz képzőművészek és meghívott magyar
művészek részvételével. A
megnyitón részt vett az Orosz
Föderáció magyarországi nagykövetségének vezető tanácsosa,
Irina Zvonova, a nagykövetség
kulturális tanácsosa, Eduard Sokolov, az Orosz Föderáció magyarországi kereskedelmi képviselője Iljin Pavel, illetve az
„Üzleti Oroszország” üzleti nagykövete, Alekszander Merezsko.
A kiállítást Kelemen Tamás,
Pacsa polgármestere nyitotta
meg, aki az önkormányzat nevében köszöntötte a jelenlevőket. Megköszönte, hogy az ide-

települt művészek településüket választották lakóhelyüknek,
szívesen működnek együtt a
pacsai orosz művészekkel, örül
annak, hogy a helyi általános
iskolásoknak, óvodásoknak segítenek a művészeti alapok
megismerésében, bízik a további sikeres kiállításokban és a
helyi szervezésű projektekről a
továbbiakban is be fog számolni.
Jekatyerina Frolova műkritikus – megköszönve az önkormányzat szervezésben és helyiség biztosításban betöltött szerepét – ismertette a kiállított
képek közös témáját, mottóját,
mely a kiállítás címéül is szolgált. Minden festői alkotás egy
vonallal kezdődik és azzal fejeződik be, a kiállítók pedig a
tájjal, mindenekelőtt a magyar
természeti tájjal kapcsolatos
inspirációjukat szeretnék közvetíteni a közönségnek, mivel

Bursa Hungarica Pacsán
Pacsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pacsai állandó
lakóhellyel rendelkezőket, hogy Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjra lehet pályázni a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok („B” típusú) és a felsőoktatási
hallgatók számára („A” típusú).
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPERBURSA rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a Pacsai Közös Önkormányzati
Hivatalnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: 2020.
november 5.

egy vonallal vissza lehet adni
egy kép mondanivalóját. Példának hozta Irina Drozd művét,
mely a színpadon található főkompozíció.
A látványos kiállításon nemcsak az ő, hanem Andrej Dvin,
Gyima Sorin, Irina Anina, Olga
Tobleruts, Ivan Plusch, Jekatyerina Andrijanova, Ilja Gaponov és a magyar Neuhold
Erika pacsai, illetve Kovács
Lilian nagykanizsai művészek
munkáit is meg lehetett tekinteni. Az orosz hírességek több
nemzetközi kiállításon vettek
már részt, így nemcsak Moszkvában, Szentpéterváron, hanem
Párizsban, New Yorkban, ÉszakMacedóniában, Dániában, Németországban is állítottak ki
műveikből és számos díjat
nyertek el. Technikáik közé tartozik az akrillal, olajjal, pasztellal festés vászonra, illetve
üvegre, de újszerű technikaként
bemutattak olyan nyomtatott
képeket, illetve egy úgynevezett lentikuláros nyomtatást
alkalmazva hatásos térbeli képeket hoztak létre úgy, hogy a
festmény több oldalról is úgy
tűnt a szemlélőnek, mintha a
kép mozogna.

A kiállítás helyéül a pacsai
művelődési házat az önkormányzat biztosította. A kiállító
tér itt kiválóan alkalmas nagy
terjedelmű képek, így akár ötméteres tájképek kihelyezésére
is, a térben pedig szabadon
lehet sétálgatni a művek között
és a falakra kifüggesztett, a
színpadon felállított és az állványokra elhelyezett képeket
többször is körbe lehet járni,
megszemlélni.
Alexander Merezsko, az
orosz üzleti világ képviselője
kiemelte: örülnek, hogy a művészetben és a sport világában
született tehetségeket népszerűsíthetik és reményét fejezte
ki, hogy a jövőben Pacsán
nemcsak orosz nemzetiségűek,
hanem több magyar is ki fog
állítani. A kiállítás 2020. október 9-ig volt látogatható.
A kiállítás alkalmával került
sor a Pacsa városa által rendezett fotópályázat nyerteseinek
kihirdetésére is. A téma Pacsával kapcsolatos tájfotók készítése volt. Az első helyezett Magyar Vitéz lett, a második Tóth
Attila, a harmadik pedig Varga
László.
Ódry Viktória

Szociális tűzifa Pacsán is!
Tisztelt Lakosság!
Pacsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pacsai lakókat, hogy az önkormányzat
ismét szociális tűzifa támogatást igényelt a Belügyminisztériumtól.
A döntés megszületett,
csakúgy mint a korábbi években, ismét lesz szociális tűzifa
támogatás Pacsán is.

A település lakóinak a kérelmeket a Belügyminisztérium által meghatározott feltételek alapján 2020. október
30. napjáig van lehetőségük
benyújtani a Pacsai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz.
Bővebb tájékoztatást és
kérelmet a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal szociális
irodájában kérhetnek.
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A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen
Az idei évben 2020. szeptember 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Himnusz elhangzását követően a jelenlévők a tavasszal elhunyt megyei díszpolgárra, Fekete Györgyre emlékeztek.
Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelentősebb iránytűnk és ezzel párosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét építsünk.
Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a magyarságért. Ugyanakkor kiemelkedő személyeket is adott az országnak.
Az esemény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány kapta Zala megye közbiztonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítása alatt az eddigiektől eltérő,

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, melyeket a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság 2015 óta elért, segítve ezzel a megyében élők szubjektív biztonságérzetének javítását.
A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományozott Szabó Józsefnének, Mikekarácsonyfa község volt polgármesterének. A közgyűlés Zala megye egészségügyéért díját dr.

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondoskodásáért díjban részesült Gulyásné Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanítóját.
A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fellépési lehetőséget kínáló úgynevezett Raktárkoncert-sorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.
Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.
A számos ügyfélnél – köztük például a Magyar Telekom,
a Szerencsejáték Zrt., vagy az
MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

A Skorpió is a fellépők között van.

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával.

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.
Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéletében végzett 100 éves tevékenysége elismeréseként – a Zalaegerszegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosárlabdázó Bodrogi Csaba vette át
az egyesület nevében.
A közgyűlés Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat Nagy Bálint, Keszthely polgármestere vette át.
A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagykanizsa).
Zala megye fejlesztéséért díjat kapott a Zalavíz Zrt. A társaság nevében Arnhoffer András elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományozott Stamler Lajosnak (Nagykanizsa).
Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Díszpolgára, dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
A program végeztével állófogadásra került sor, ahol pohárköszöntőt mondott Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).

12

Pacsa és Környéke

2020. október

Alapkőletétel Egeraracsán
Pályázati segítséggel készül el az orvosi szolgálati lakás

Dancs László polgármester és Manninger Jenő országgyűlési
képviselő a látványtervet mutatják be.

Fontos eseménynek lehettek
részesei azok, akik október 2án jelen voltak Egeraracsán az
ünnepélyes alapkőletételen. Régóta várt vágyuk válik valóra

azzal, hogy orvosi szolgálati lakás épül a településen. A községnek saját orvosa és praxisa
lesz. Jelenleg a rendelőben helyettesítő doktor látja el a betegeket.

Dancs László polgármester
és Manninger Jenő országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. A polgármester részletezte a Magyar Falu Program
keretén belül megnyert pályázatot: tóra néző panoráma egészíti majd ki a nagyszerű fekvésű házat, ami modern technológiával lesz ellátva, így napelemek, illetve hőszivattyús rendszer kerül beszerelésre. A pályázat összege 234 778 476 Ft.
Egeraracsán ez az első nagy
beruházásnak tekinthető projekt, bár sok nyertes pályázattal
büszkélkedhetnek az itt lakók.
Többek között a játszótér megújulása, eszközbeszerzések, jelenleg pedig járdafelújítás zajlik.
„A pályázatok elsődleges célja a kis községek életének megkönnyítése, tehát komoly stratégiai beruházásokra van szükség. A kormánynak az volt a meglátása, hogy olyan települése-

ken valósulhasson meg a pályázatok kivitelezése, ahol minimum 5 évig nem láttak el orvosi szolgálatot.” – mondta Manninger Jenő.
Az alapkő letétele előtt időkapszulába kerültek a helyi óvodások rajzai, az aznapi újság
egy példánya és a látványtervezet. Az ünnepélyes átadásra
2021 második felében kerül sor,
ahol reményeik szerint az orvosi szolgálati lakás új gazdájával, a helyi doktorral is találkozhatunk majd.
Szó esett többek között a további tervekről is, miszerint a
község csatlakozik majd egy
kerékpárúthoz. Ez a Kis-Balaton körbe kapcsolja be a települést környező szomszédjaival együtt. Így esélyt adva a
kis falvaknak is, hogy részei
lehessenek a turizmus vérkeringésének.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

Megtartották az elhalasztott falunapot Egeraracsán
Megrendezésre került Egeraracsán a korábbról elhalasztott falunap. Sztárvendégként fellépett Gergely Róbert
és Postás József. Volt légvár,
kebab, fagyi és jégkása. A két
sztárvendég és a környező
települések kulturális fellépői szórakoztatták a vendégeket.

A gyerekek nem csak a légvárat fogadták nagy örömmel,
hanem a nyár elején elkészült
bővített játszóteret is, különös
tekintettel a drótkötélpályát. Egy
program keretében a helyi családok egészségügyi csomagban
részesültek, amely tartalmazott
többek között tusfürdőt, folyékony szappant, papírzsebken-

Fotó: Kiss Nikolett
A Gyöngyvirág nyugdíjas tánccsoport is fellépett.

dőt, mosó -és mosogatószert,
illetve kézfertőtlenítőt is.
A búcsúi rendezvényt is sikerült megtartani, ahol Dankó
Szilvit és L.L Juniort láthatták a
színpadon. Emellett ringlis, körhinta és pónilovaglás várta a résztvevőket.
E két rendezvény az EFOP1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és
Orbányosfa településeken című
projekt keretében valósult meg.
Egy sikeres BM-pályázatnak köszönhetően sor kerülhet
Egeraracsán az Ady és a Fő
utcai járda teljes hosszának felújítására.
Magyar Falu Program Közterület karbantartását szolgáló
eszközbeszerzés című pályázat
keretében beszerzésre került
egy rézsűvágó és egy lánctalpas minikotró, melynek segítségével megkezdődött az őszi
ároktisztítás. A faluban több munkálat is folyik, a már korábban
jelzett járdafelújítás, az ároktisztítás a temetőben, egy lé-

Folynak az őszi munkálatok.

lekharang felállítása, amely a
falu lakóinak, s az elszármazottak adományából valósul meg.
Megkezdődik az orvosi szolgálati lakás (Magyar Falu Program) építésének munkálata is.
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Egy lépéssel közelebb…
A leendő M76-os gyorsforgalmi út zalaegerszegi bevezető szakaszának átadása

Fotó: Facebook
Balaicz Zoltán (balról), Pántya József és Vigh László az átadáson.

Átadták a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi
bevezetőjét szeptember 24-én,
csütörtökön.
Több mint 3,7 milliárd forintos beruházással két és fél év
alatt készült el a 76-os főút
kétszer kétsávos zalaegerszegi

bevezető szakasza, a készülő
M76-os autópálya majdani csatlakozásaként.
Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: a más-

fél kilométer hosszú úton a
korábbi négy helyett egy szintbeli kereszteződés maradt,
ugyanakkor az út alatt gyalogos
átjáró, valamint földút és vadátjáró is készült. A kétszer kétsávossá bővített főúttal párhuzamosan egy kilométeres szervizutat is építettek, illetve csaknem fél kilométer hosszan cölöptámfal készült az erdős terület megóvása érdekében.
A szakember hozzátette:
várhatóan októberben adják át
az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti 5,6 kilométeres szakaszát. A tervek szerint
2022-ben fejezik be a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
közötti 3 kilométeres új nyomvonalat, ezen a rövid szakaszon
azonban összesen 11 hidat kell
megépíteni.
A Zalaegerszeg és Fenékpuszta közötti 44 kilométeres
pályaszakasznak már zajlik az
engedélyeztetési eljárása, októberre várják az építési engedé-

lyeket, így a szintén készülő
kiviteli tervekkel várhatóan jövő tavasszal írhatják ki a kivitelezői közbeszerzési pályázatokat – fejtette ki Pántya József.
Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz), miniszteri
biztos arra tért ki, hogy a ZalaZone Járműipari Tesztpályához kapcsolódva a majdani
M76-os autópálya különlegessége lesz az a 11 kilométeres
nyomvonal, amelyen ugyancsak tesztelhetik a járműveket.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely gazdaságfejlesztési programjához elengedhetetlen a bekötés az ország
gyorsforgalmiút-hálózatába, ami
a Modern Városok Programnak
is a legfontosabb eleme. A város a sármelléki repülőtérrel és
az M7-es autópályával összekötő M76-oson kívül azt is
tervezi, hogy Körmendet és az
osztrák határt is sztrádán lehessen elérni. (Forrás: MTI)

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
A Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa 33
településen lát el család - és gyermekjóléti feladatokat. A 18.
életévüket betöltöttek esetében családsegítés keretein belül
például az anyagi nehézségekkel küzdő személyek /családok
számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz való hozzájutásban nyújtanak segítséget a családsegítők. Továbbá a családon
belüli működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutásban működnek
közre a szakemberek.
A gyermekjólét szolgáltatás keretein belül a családsegítők fő
feladatai a gyermekek testi, lelki, szellemi egészségének és családban nevelkedésének elősegítése, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, kríziskezelés, életvezetési
és mentálhigiénés tanácsadás, anyagi biztonság elősegítése. Az
utóbbi években pedig kiemelt szerepet kapott a prevenció, ennek
fényében a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
2020 augusztusában először rendezte meg nyári napközis táborát
Pacsán, Pacsa Város Önkormányzata együttműködésével. A
tábor célja a Pacsán és környékén élő, alsó tagozatos gyermekek
foglalkoztatása, nyári szabadidejük hasznos eltöltésének elősegítése volt.
A tábor és egyszeri meleg étkezésnek helyszínét Pacsa Város
Önkormányzata, uzsonnát szolgálatunk biztosított. A tábor alatt a
szülőknek csupán a napi egyszeri meleg étkezés térítési díját
kellett kifizetniük. A gyermekek italfogyasztásáról a Pölöskei
Italgyártó Kft. gondoskodott, uzsonnájuk elkészítéséhez naponta
pékárut ajánlott fel a pacsai Pékmester Boltja, zöldséget Lugosiné Szekeres Katalin, édesanya. Minden gyermek ingyen
fagylaltozhatott a Szent István Vendégház jóvoltából. Pizzát
ajánlott fel továbbá a Vöröskő 2.0 pizzéria, illetve szolgálatunk
dolgozói. Gyümölcsöt Ácsné Márfi Melinda családsegítő ajánlotta fel a gyermekek részére.
A tábor ideje alatt a gyermekek felügyeletét és a programok
szervezését a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Pacsa munkatársai szervezték meg, a játékokhoz, egyes foglalkozásokhoz, étkezésekhez eszközöket szolgálatunk biztosított.

Programjainkat igyekeztünk változatosan megszervezni, így
a különféle játékokon túl előadókat kértünk meg, tartsanak
fejlesztő foglalkozásokat a gyermekek számára. Az előadások
játékos, preventív, egészségmegőrző és érzékenyítő jellegűek
voltak. További programok között szerepelt a meseolvasás és
relaxáció, beszélgetések, rajzolás, különféle csapatjátékok, gondolkodtató feladatok, érdekes kísérletek, mozgásos játékok, közös táncok és egy túra a pacsai horgásztóhoz.
Előadást tartott:
– Bonczné Őr Erzsébet és Gombosné Dr. Tódor Ildikó –
Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ: Hogyan tudunk segíteni látássérült társainknak? – érzékenyítő foglalkozások
– Ivanics Sándor, Horváth Tímea, Hóbár Szilvia, Pethő Dóra, Szabó Böröcz Ildikó, Szabó Beáta, Horváth Rita és Ferencz
Evelin – Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ: mozgásfejlesztő, prevencióhoz kapcsolódó, ügyességi, csapatjátékok
– Póka Márta – Védőnői Szolgálat Pacsa: Egészségmegőrzés, megfelelő higiénia
– Kövesdiné Dely Erzsébet és Csizmazia Péter – Zala Megyei Rendőr-főkapitányság: Bűn- és balesetmegelőzés
– Lakatos Csaba – Pacsa és Környéke Tűzoltó-egyesület:
Mindent a tűzoltásról, utazás tűzoltóautóval
– Szür Miklós – Pacsai Polgárőr Egyesület: Mindent a polgárőrségről, utazás polgárőr autóval
A gyermekek és a szülők részéről is pozitív visszajelzéseket
kaptunk, többen jelezték igényüket további táborok megtartására
a következő években is.
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves előadónak,
akik jelenlétükkel emelték a tábor színvonalát, továbbá köszönjük szépen azoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik támogatták a táborban lévő gyermekeket valamilyen
formában. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a Szociális,
Család - és Gyermekjóléti Szolgálat minden dolgozójának, megszervezték és a tábor minden napján helytálltak.
Komlósi Edit
intézményvezető

14

Pacsa és Környéke

Díszdiplomás pedagógusok köszöntése

Balról Kelemen Tamás, Könczöl Jánosné és Bokor Ferencné.

Az előző években a pacsai
városnapon, ünnepélyes keretek között köszöntöttük díszdiplomás pedagógusainkat. Sajnos ebben az évben a járványügyi helyzetre való tekintettel ezt csak szűk körben
tehettük meg. A közelmúltban
két díszdiploma átadására is sor
került.
Könczöl Jánosné, Magdi
néni 65 évvel ezelőtt, 1955-ben
szerzett óvónői oklevelet a Vasvári Óvónőképzőben. Első munkahelye a türjei óvoda, majd
1957. augusztus 15-től egészen
nyugdíjba vonulásáig, 1994. december 29-ig a Pacsai Napköziotthonos Óvoda vezetője volt.
Emellett szakfelügyelőként és
szaktanácsadóként segítette a
környékbeli óvodapedagógusok
munkáját. Szeptember közepén
kapta meg Vasdiplomáját, s ez
alkalomból Pacsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Kelemen Tamás
polgármester és Bokor Ferencné alpolgármester gratulált
és adta át a város emléklapját
és ajándékát. Magdi néni köszönetet mondott a munkája során iránta tanúsított tiszteletért
és a sok segítségért. Felidézte a
Pacsán töltött évtizedeket, a
kezdeteket, az új óvoda építését, a KRESZ-park létrehozását, a hagyományőrző programokat, a nemzetközi kapcsolatokat, de legfőképp a sok-sok
gyermekszeretet, melyre mindig jószívvel emlékezik.
Mészáros Ferenc 1960-ban
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett középiskolai tanár diplomát. 5 évig tanított Nagykanizsán, majd 1964től a Pacsai Általános Iskola és
Gimnázium tanára, 1970-től
igazgató-helyettese, 1975. szeptember 1-től 1987. július 31-ig
igazgatója volt. 1996. decem-

Szeptember végén köszöntöttük Mészáros tanár urat. Az
egyetemi Gyémántdiplomát Pálos Henrietta, az általános iskola intézményvezetője, a város emléklapját és ajándékát
polgármester úr és alpolgármester asszony adta át. Gratuláltunk a magas színvonalú pedagógusi és vezetői tevékenységéhez, példaértékű munkásságához. Tanítványként is
visszaemlékeztünk a régi időkre, a történelem órákra, a fotószakkörre, a túrákra, a közös időtöltésekre. A tanár úr
és családja köszönetet mondott a kis ünnepség meg-

Balról Pálos Henrietta, Mészáros Ferencné, Kelemen Tamás,
Mészáros Ferenc és Bokor Ferencné.

ber végéig, nyugdíjba vonulásáig tanított a Pacsai Általános
Iskolában. Emellett kiemelkedő
helytörténeti kutató és publikáló tevékenységet is végzett,
ezek felbecsülhetetlen értékek
településünk számára.

szervezéséért és az elismerésért.
Szeretettel gratulálunk és jó
egészséget kívánunk a Vasdiplomás és Gyémántdiplomás pedagógusainknak!
Bokor Ferencné

A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített
Szociális Intézmény
(8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.)

azonnali kezdéssel felvételt hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
TELEPHELYVEZETŐ
FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
FOGLALKOZTATÁS-SZERVEZŐ
SZOCIÁLIS/TERÁPIÁS MUNKATÁRS
koordinátori feladatokat ellátó ÁPOLÓ
munkakörökbe.
Bővebb információ a 06-92/511-322 telefonszámon kérhető.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Meg fogok őrülni…
…ezzel fogadta Ági a
barátnőjét feldúltan. Majd
elkezdte sorolni a problémákat, amivel a héten kellett
szembesülnie a konyhafelújítás során.
– Úgy terveztem, a héten
végeznek az iparosok. A hétvégén takarítás, jövő héten
beépítik az új konyhabútort.
Ezzel szemben fogalmam
sincs mikor lesz ennek a
felfordulásnak vége.
– Nem értem miért kerültél ilyen helyzetbe, hiszen
az unokahúgoddal mindent
megterveztetek azzal az
online konyhatervező programmal.
– Igen, akkor még jó ötletnek tűnt a tolóajtó a kevés
hely miatt. Most derült ki,
amikor meg akartam rendelni, még 60 cm helyem se
marad az ajtó elhúzása után
bemenni a konyhába. Sajnos
ezt a tervezés során nem
tudhattuk előre. Én nem értek ehhez, az unokahúgom
meg weblapok tervezésével
foglalkozik. Így most ki kell
találni valamit erre. Ráadásul az ablak előtti mosogatónál kellene valamilyen világítás, mert este nem fogok
látni semmit. Pedig a villanyszerelőknek megmutattam a tervet, átbeszéltünk
mindent, de a nagy kavarodásban én se gondoltam rá,
ők se vették észre.
– Hát nem lennék a helyedben. Most már kezdem
érteni Juditnál miért tartott
olyan sokáig a tervezés. Az
ő tervezőjük a kivitelezés
előtt minden részletet végiggondolt, ezért nem voltak
meglepetések. Időben végeztek, ahogy tervezték. Mielőtt
megőrülnél, itt a számuk, hívd
fel, biztos tud segíteni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
30/916-3016

