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Mint arról előző számunk-
ban már hírt adtunk, az „Év
Fája” verseny döntőjébe jutott,
egyetlen zalaiként, a Pacsai
Öreg Hárs!

A zalai összefogást erősítve
a pályázó pacsaiak már felvet-
ték a kapcsolatot számtalan
egyesülettel, civil szervezettel,
akik a fának hírét viszik, így
segítenek a szavazatok gyűj-
tésében (a teljesség igénye
nélkül a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, Zala Kaland
Egyesület, Csodálatos Fák ter-
mészetvédelmi közösség, Zalai
Teker(g)ők Kerékpáros Sport
és Túra Egyesület...), illetve
felfigyelt a zalai dombokat
őrző öreg hársra a zalai mé-
dia is.

Hajrá Pacsai Öreg Hárs!
Október 8-ig várják a szavazatokat

Írt róla már a Zalai Hírlap, a
Kanizsa Press, a Monitor Ma-
gazin, Helikon rádió riportja
után pedig a Keszthely TV is
készített felvételt.

Dr. Benedek Karolina jegy-
ző a rádióban és a tv-ben a
versenyről és az összefogás
jelentőségéről, Horváth Ferenc
pacsai lakos (a képen) a tv-stáb
kérdésére válaszolva arról
szólt, mit jelent ez a fa a
közösség életében.

2018. október 08-ig folya-
matosan várják a szavazatokat
a https://evfaja.okotars.hu/ ol-
dalon. A szavazat érvényesítése
a megadott e-mail címre kül-
dött linkre kattintva történik,
kb. fél perces művelet.

Hajrá öreg hárs! Hajrá Zala!
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Három polgármester össze-
fogásával idén negyedik alka-
lommal látták vendégül egész
napos kirándulásra a három
település: Felsőrajk, Alsórajk
és gyermekeit.Pötréte

– Ez a kirándulás most már
hagyománnyá vált, hiszen a
kezdeményezés 2015-ben in-
dult el – kezdte beszámolóját
az egyik szervező, Czémánné
Balog Tímea Czémán László.
Felsőrajk polgármesterének ja-
vaslatára és Gáspár Károly
Pötréte, valamint Boros Attila
Alsórajk polgármestere támo-
gatásával és teljes egyetérté-
sével megfogalmazódott egy
olyan célkitűzés, miszerint a

Összefogás a gyermekekért
szilveszteri bál teljes bevételét
a három település gyerme-
keinek javára fordítják. Ennek
apropójából összejött egy 4-5
fős, pedagógusokból és önkor-
mányzati dolgozókból álló lel-
kes csapat, akik évről - évre
igyekeznek a gyermekeknek
egy olyan egész napos prog-
ramot szervezni teljes ellátás– -
sal ahol a gyermekek ki– -
kapcsolódhatnak és a szabad-
idejüket hasznosan tölthetik el.
Illetve célunk az is, hogy a
program a három település
gyermekei között erősítse az
összetartozás érzését.

– Milyen rendszerességgel
szerveznek ilyen kiránduláso-

kat? Melyik településekre szer-
vezték ezeket az utakat?

– Az idei évben ez már a
negyedik alkalom volt, hogy
együtt utaztunk. Igyekszünk a
nyári szünidőre szervezni eze-
ket az utakat. Az első évben
Veszprémbe látogattunk el, a
második évben Patcára a Ka-
tica Tanyára, egy szabadidős
parkba utaztak a gyerekek, a
harmadik évben Keszthely,
Szigliget, Balatonederics volt a
cél, ahol egy hajózással egybe-
kötött programon vehettek részt.

– Az idei évben hova esett a
választás és kik utazhattak?

– Ebben az évben két úti cél
volt, mivel az idén az anyagi

forrásaink már lehetővé tették,
hogy két korosztályi bontásban
kirándulhassanak a gyermekek.
Az óvódások és alsó tagoza-
tosok Zalaszabarba, a kaland-
parkba látogattak el július 9-én.
Természetesen ilyenkor óvó-
nők, védőnő, pedagógusok is
kísérik, felügyelik a gyereke-
ket. A felső tagozatos és kö-
zépiskolás korosztály Győrben
tölthetett el egy napot július 12-
én, ahol többek között meg-
tekinthették a Mobilitás Kiál-
lítást, valamint kísérleti bemu-
tatókat is láthattak. Ezt köve-
tően városnézésre került sor,
majd megtapasztalhatták a 4D-s
moziélményt a Cinemacity mo-
ziban. Évente mintegy 80 gyer-
mek vesz részt ezeken a
kirándulásokon és úgy érezzük,
hogy évről - évre egyre na-
gyobb a program támogatottsá-
ga. Természetesen a három te-
lepülés polgármestere is szív-
ügyének tekinti ezt az ügyet és
köszönettel tartozunk a helyi
vállalkozóknak is, akiket rend-
szeres támogatóink között tud-
hatunk, kiemelném pl. a Ja-
noplan Személyszállítást, aki
buszaival minden alkalommal
gondoskodik a gyermekek
szállításáról. Továbbá köszön-
jük a szülők, családok, tá-
mogatását, akik bármilyen mó-
don hozzájárulnak ahhoz, hogy
ez az összefogás létrejö-
hessen.

Kontár RékaZalaszabaron a kiránduló gyermekek.

Július 21-én isFelsőrajkon
felállították a rendezvénysátort
a sportpályán. A helyi nemzeti-
ségek zenei és kulturális ren-
dezvényén évek óta hagyomá-
nyosan ingyen sörrel és ebéd-
del kedveskednek a falubeliek-
nek és az odalátogató vendé-
geknek.

A Felsőrajki -Önkormány
zatnak Czémán Lászlóés pol-
gármesternek nem titkolt célja,
hogy a rohanó világban legyen
egy nap, amikor leülnek az em-
berek, összejönnek, kikapcso-
lódnak, szórakoznak, beszél-
getnek, kártyáznak. A rendez-
vény támogatói között volt
Horváth László egyéni vállal-
kozó és a Rosta Társa Bt.

Kilenc órától indult a fő-
zőverseny, amire -öt csapat ne

Felhőtlen kikapcsolódás Felsőrajkon
vezett be. A zsűri tagja Sípos
Zsigmond Vargavállalkozó,
Éva Gomfelsőrajki védőnő és -
bos Lajosné helyi háziasszony
volt. Végül a zsűri döntése
alapján a Kis-Balázs csapatot
választották a legjobbnak, a
második helyen a Jókedvűek és

Vidámak végeztek. A többi csa-
pat egyöntetűen nyerte el a har-
madik helyet, hiszen mindenki
nagyon finom ételt készített.

A színpadon 14 órától kez-
dődtek a kulturális programok,
ahol helyi csoportok és vendég
fellépők is szórakoztatták az

egybegyűlteket: a Felsőrajki
Pengetők Szent Anna Kórus, a ,
a , aSzivárvány Csoport Nőszi-
rom Táncegyüttes Swans, a
Tánciskola, a Kiskocsi Zene-
kar, a Nagykanizsai Fúvószene-
kar kisegyüttese és volt salsa
bemutató. Természetesen érkez-
tek sztárfellépők is. Idén Koós
János énekes, komikus műsorát
nézhették meg, aki a még
mindig gyönyörű feleségével,
Dékány Saroltával is énekelt
egy duettet. Később Papp Rita
és szórakoztatta aBodnár Attila
közönséget.

Az este végül kártyapartival
folytatódott. Napközben hullám-
csúszda, vízi foci, légvár és
focimeccsek gazdagították a
programokat.

( )KontárSzínes kulturális műsor volt.
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Július 7-én került megrendezésre a fa-
lunap és az elszármazottak találkozója
Egeraracsán. Már korán reggel várták a
csapatokat, hogy elfoglalják főzőhelyeiket,
majd 9:30-kor a tűzgyújtással hivatalosan
is elindult a főzőverseny.

Kora délutántól színes programokkal
kedveskedtek a látogatóknak, elszármazot-
taknak. Fellépett a Balatonmagyaródi Ken-
dermagos Dalkör Németh Veronika, éne-
kelt, a produkciójaZalavári Szépasszonyok
is nagy tapsot kapott, majd a sokak által
nagyon várt szóra-Mc Hawer és Tekknő
koztatta nótáival a nézőket.

Egy különleges habparti szakította meg
a színpadi fellépők sorát, amit talán jobban
élveztek a gyermekek, de a felnőttek is be-
bekapcsolódtak a bolondozásba. Itt még
korántsem ért véget a programáradat, hi-
szen ragadta magához a mikro-Sláger Tibó
font és csinált igazán nagy bulit, fiatalok és
idősek együtt ropták a táncot a sátorban.

Ezután következett a polgármesteri kö-
szöntő, polgármester idézteDancs László
fel az elmúlt évek eredményeit, a falu eré-
nyeit. Hat fóliasátorban paprikát termeszte-
nek, savanyító kisüzem működik, az innen
származó termékek a faluban kiosztásra
kerülnek, a többit szállodákban értékesítik.
A Termelő Falu Programban megvalósult
baromfitelepen őshonos, fogolyszínű, ket-
tős hasznú magyar tyúkokat tartanak. Szá-
raztészta készítő gépet nyertek pályázaton,
több hektáron gyümölcsöt, szőlőt termesz-
tenek. A falu több ponton megújult: útbur-
kolat, világítás, temető felé vezető út, or-
vosi rendelő felújítása, templomkerti em-
lékművek felállítása és folyamatosan pá-
lyáznak, az újak eredményeire most vár-
nak. Kiemelte, hogy fontos az itt élő embe-
rek jóléte, boldogsága. „A lélek egészsége
a testi gyógyulás alapja. Egymást tisztelni
szeretni, meglátni másokban a jót. Ez a
kulcsa a falusi életformának” – mondta.

Őt országgyűlési kép-Manninger Jenő
viselő követte, majd a helyi közösség lel-
kes tagjaiból álló ,Egeraracsai Sziporkák
illetve a mulattatták aTürjei Amatőrök
nézőket színvonalas produkciójukkal és
Postás Józsi Alfais nótázott. Az estét az
Kings Zenekar koncertje zárta.

Egész nap jó kikapcsolódást nyújtottak
a programok, lovaskocsikázás, ugrálóvár
és arcfestés a kicsiknek, rodeó, sok finom-
ság a büfékben. A főzőverseny nyertese a
Samu és Janka csapata lett, akik nyulat
készítettek bográcsban, héjában sült bur-
gonyával. A második helyezést a Család-
ban Marad nevű formáció nyerte, akik Za-
lavárról érkeztek és erdei gombás szürke-
marhapörköltet főztek medvehagymás dödöl-
lével. A dobogó harmadik fokára a Família
Kft. léphetett, ők marhapörköltet készítet-
tek. A különdíjat a csapataVillám Lepény
kapta a tárkonyos pacalragújára. A nyertesek
díjait a zalakarosi Mendan Hotel, a Zobori
Élmény Park, a pacsai Csonka Házkert Bolt
és a pacsai Anita Virágbolt biztosította.

Szöveg és fotó: Kontár Réka

Egymást tisztelni, szeretni…
Falunap és elszármazottak találkozója Egeracsán

Humoros pillanatokban sem volt hiány.
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkult -úra reneszánszát me
gyénkben.

Minap a Gyenesdiási Bor-
napok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többiek között
Manninger Jenő országgyűlési

Hagyományőrzés és kultúra

képviselő. , aPácsonyi Imre
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról be-
szélt, megemlítve, hogy a Gye-
nesdiási Bornapok gazdag prog-
ramsorozata jelentősen hozzá-
járul ennek népszerűsítéséhez.

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

A nyári szünetben elkez-
dődött a és apacsai óvoda
bölcsőde tisztasági festése, ami
érinti a csoportszobákat, szo-
ciális helyiségeket és a köz-
lekedő előtereket is.

A munkálatokat Csalló Er-
vin ügyvezető felajánlása teszi
lehetővé, miszerint azt a Csal-
ló-Bau Bt. ingyenesen elvégzi.
A Napsugár Óvodát fenntartó
önkormányzatoknak (Pacsa és

Festés az óvodában

A cég munkatársai csoportszo-
bát festenek. Balról Marczin
Norbert és Palkovics Péter.

2018. 06. 20-án reggel fél
7-kor központjaNemesrádó
megtelt gyerekekkel és szüleik-
kel. Most azonban nem az is-
kolabuszt várták, hanem kirán-
dulásra indultak.

Mint azt Gazdagné Gecse
Anna polgármester asszony el-
mondta, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma kultúráért fele-
lős államtitkársága által kiírt
„Kistelepülések kulturális pro-
jektjeinek megvalósítása 2017”
elnevezésű pályázaton nyert
önkormányzatuk 300 000 forint

Kirándultak a nemesrádóiak

támogatást az út megvalósítá-
sára. A projekt megvalósításá-
ban partnerük a Kurázsi Kul-
turális Egyesület volt.

Megtudtuk azt is, hogy a 7
órai indulást követően az első
állomás a történelmi emlék-
hellyé nyilvánított veszprémi
vár volt. Itt a polgármester
asszony az idegenvezetést ma-
gára vállalta, elmondta, hogy a
felkészülésben segítségére volt
Tollár-Kránicz Renáta, a Kurá-
zsi Egyesület titkára. Együtt

jártak utána a vár történetének,
kerestek érdekes legendákat,
történeteket.

A következő -állomás a Kit
tenberger Kálmán Növény-és
Vadaspark volt. Itt szabadprog-
ram keretében barangolhatta be
mindenki az állatkertet. Talál-
kozó a fókák medencéjénél
volt, ahol a fókaetetést közösen
nézték meg. Innen indultak
tovább . Itt fakultatívSümegre
lehetőség volt a vár megte-
kintésére. 17 órától a középkori
lovagi torna megtekintése sze-

repelt a programban, majd kö-
zépkori lakomával zárult a
program.

A kirándulás után kérdé-
sünkre a polgármester asszony
elmondta: úgy érzi, hogy egy
tartalmas, jó hangulatú napot
töltöttek el együtt. A felújított
veszprémi vár elnyerte min-
denki tetszését, csakúgy, mint
az állatkerti séta. A sümegi vár
bevételére csak kevesen vál-
lalkoztak, tekintettel a nagy me-
legre. A középkori torna, csak-
úgy, mint a középkori vacsora
is elnyerte kicsik és nagyok
tetszését egyaránt. A 47 fő, aki
a kiránduláson részt vett, kissé
fáradtan, de jó hangulatban ért
haza este 10 óra körül.

Veszprémi csoportkép.

Megkezdődött aPacsán
Szent István téren található ön-
kormányzati parkoló felújítása,
melynek keretében a gépkocsik
és a gyalogosok által használt
közlekedési területek is új
aszfaltborítást kapnak.

Szegélykövek beépítésére
és a csapadékvíz elvezetésének
kiépítésére is sor kerül.

A munkálatok befejezésé-
nek várható időtartama 2018
augusztus eleje. A k -öltsége
ket Pacsa Város Önkormány-
zata saját költségvetéséből biz-
tosítja.

Parkoló felújítása Pacsán

Zalaigrice) csak a festéket kell
biztosítani.

Köszönjük!



HIRDETÉS

5Pacsa és Környéke2018. július



6 2018. júliusPacsa és Környéke

Egy romantikus, klimatikus

üdülőfalu b -újik meg a Pogány

vár legészakibb szegletében,

források és patakok völgyében,

Pacsa várostól 6 km-re. A

hegytetőről a Balatont és a

Badacsonyt lehet megcsodálni.

A falu belső rendezettsége, vi-

rágosítása, egységes arculata

sok elismerést hozott már a

lakosságnak.

Az önkormányzat gazdasági

programjában a legfontosabb és

legsürgősebb feladatok val -ósul

tak meg először, melyeket a jó

pályázatok révén a polgári kor-

mány támogatott. A települési

köztéri kamerarendszer, a pol-

gárőrség, a rendőrség garan-

tálta eddig, hogy abszolút biz-

tonságban élhet itt mindenki.

A zalaszentmártoni példa
Falunap és elszármazottak találkozója

Ma minden ház az összes

közművel ell -átott, a legfonto

sabb, a világszínvonalú szenny-

víztisztító és vezetékrendszer

már 5 éve kiépült, kifogásta-

lanul működik, minden ház rá

van kötve. (Bármely osztrák

faluval felvehetnénk a képze-

letbeli versenyt e tekintetben!)

A köztéri közművesítést ez

év közepén fejezzük be, az

összes, lakott utca kifogástalan

aszfaltburkolattal bír. Az összes

villanyoszlopon energiatakaré-

kos közvilágítás működik.

A lakosság számára a mun-

kalehetőség biztosított. 8 éve

egyáltalán nincsen munkanél-

küli, mindenki dolgozik. (Oly-

annyira, hogy a közmunkára

sem kapunk már helyből em-

bert.) Gyümölcslé és zöldség

kisüzemünket folyamatosan

fejlesztjük, jövőre már a piacra

is ki tudunk lépni termel-

vényeinkkel. A lakosságnak a

saját almáját például pasztő-

rözzük, és bag-in-box dobozba

töltjük.

A lakosság ellátásáért napi

szinten kell sokat tenni. Na-

ponta reggel jár a mozgó ABC,

minden alapvető élelmiszer

frissen érkezik meg. A közeli
Pacsán pedig szinte minden

beszerezhető, napközben a

buszközlekedés oda-vissza meg-

felelő. Közös hivatalunk, jegy-

zőségünk Zalaapátiban segíti

munkánkat.

A lakosság ellátásában a

falu saját kisbusza az elnyert,

fő -állású falugondnoki foglal

koztatottal, és a közös, kistér-

ségi, saját szociális intézmé-

nyünk vesz részt. A szociálisan

és egészségi állapotuk miatt

napi támogatásra rászorulóknak

külön gondozójuk van. A

könyvtárunk rendezett, példás

és mind többen kölcsönöznek.

Köztéri WIFI-vel is rendel-

kezünk, és a faluba beért az

üvegszálas internet vezeték is.

(Rövidesen bárki otthon a világ

leggyorsabb internet hálózatát

is beköttetheti Szentmártonban

a lakásába. Előfordulhat, hogy

ezzel internetes bedolgozási le-

hetőség is megnyílik néhány

ember, család  előtt. )

Az önkormányzat minden

megszerezhető támogatást és

saját eszközöket is bevon a

lakosság segítésére. Családra

leosztva mindenki részesedik a

közös javakból, tűzifából, stb.

Háziorvosunk rendszeresen jár,

rendelőnk európai szinten fel-

szerelt.

Szent Márton templomunk

szép, híveinek lelki igényeit

rendszeres misékkel is szol-

gálja plébánosunk.

Közmunka és zártkerti prog-

ramunk is tovább folytatódhat.

Ez év végére már mintegy 8

hektár bekerített területünk
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lesz. Ezeken folytatódik a gyü-
mölcsfa telepítés. A néhai, egy-
kor példásan rendezett, de mára
felhagyott szőlőhegy lassan-
lassan megújul, ez a sziszifuszi
munka az önkormányzatra vár,
és befejezése akár egy évtized
is lehet még.

A további, kiemelt tervek
közt szerepel a csapadékvizek
zárt hálózatban történő elveze-
t -ése, és több záportározó létesí
tése. A mezőgazdasági földek-
ről szinte özönvizet kaptunk,
melynek következményeit ed-
dig saját erőből számoltuk fel.
Az elmúlt időszak felhőszaka-
dásai a megváltozott klíma je-
lenlétére utalnak. Ezt a falut
megvédő zárt csapadékvíz rend-
szert csak államilag támogatott
pályázatból tudjuk megvalósí-
tani. (Ezt követően, új járda is
lesz majd a falu több részén.)

Település-fejlesztő munk -án
kat a Natúrpark szövetségben is
tovább folytatjuk, a természe-
tet, a tájértékeket, a népi építé-
szetet, a turizmus elindítását, és
a hagyományok megőrzését te-
kintve a középpontnak. Létre-
hozunk egy „kreatívsport-par-
kot , egyedülállót, mely a gya” -
logtúrázók, egészségmegőrzők

hazai Mekkája lesz, ez a kö-
vetkező év ma még titkos– –
programja.

Örvendetes, hogy dolgozni,
itt élni kívánó hazatelepült,
gyermekes magyar családok is
vannak már nálunk, ez a falu
vonzerejének pozitív következ-
ménye. Településünk reméljük
tovább fejlődhet, -és még na
gyobb szabású terveket is meg
tudunk majd valósítani ebben, a
– –ma mindössze 75 lakosú kis
faluban.

Dancs Szilveszter Zoltán

polgármester

Július 29-én került megren-
dezésre az Anna-napi búcsú
Zalaigricén. Búcsús sátrakkal
és rengeteg játékkal várták a
látogatókat. A kicsik kipróbál-
hatták milyen hullámvasutazni
a láda vasúttal, felállítottak
mini légvárat, valamint pedálos
gokartokkal, vizes játékokkal
és játékmarkolókkal is játsz-
hattak.

Anna-napi búcsú Zalaigricén

A nagyobbaknak az önkor-
mányzat által elnyert EFOP
1.8.6-17 Magadért Sportolj
pályázatból biztosítottak lehe-
tőséget különböző sportági
bemutatókkal, melyekben ki-
próbálhattak labdajátékokat, és
egyéb ügyességi és erőpró-
bákon vehettek részt.

Kontár Réka
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Július hetedikén került meg-
rendezésre a Parasztolimpia
elnevezésű rendezvény Alsó-

rajkon Kisfaludy Stróbl Zsig-a
mond Kulturális és Hagyo-

mányőrző Egyesület szervezé-
sében. Cél volt a helyi közös-
séget és a környező települések
lakóiból verbuválódott csapa-
tokat összehozni, megmozgat-
ni, tréfás ügyességi játékokkal
megmérettetni.

6 fős csapatokat állítottak a
települések, a ésKilimán 1 Ki-

limán 2 a szomszédos telepü-
lést képviselték, a Power Sziget

fantázianevű ér-Gelseszigetről

kezett, valamint Pókaszepekt

csapata és természetesen a
házigazda, Alsórajk is képvisel-
tette magát. A zsűri tagjai (Sza-

bó Zsófia, Horváth Martin,

Gyurán Mónika) a versengést
pontozták, illetve biztosították
a szabályok betartását. A ren-
dezvényen a csapatjátékban

Repül a malomkő…
Parasztolimpia Alsórajkon

részt vettek a települések pol-
gármesterei, is így Pusztai Sza-

bolcs, Kilimán polgármestere,
Weisz József, Gelsesziget első
embere, és Al-Boros Attila,

sórajk vezetője is.
A versenyszámok között

szerepelt a tojásfehérje-hab fel-
verés, a „Hamupipőke” ver-
seny: kukorica-bab-szotyi szét-
válogatás, „Többé nem főzőm”
sodrófahajítás, gumicsizma el-
rúgás, zsákban futás, malom-
kőhajítás, vagy a nyári sí, és a
sor még folytatódott, hiszen két
részletben több órán keresztül
zajlott a viadal. Ezt szakította
meg a gyermekek versenye,
ahol szintén vicces, tréfás fel-
adatokkal szórakoztatták a
nézőket.

Közben a bográcsban ké-
szült a finom ebéd a játéko-
soknak. Végül a zsűri a nyertes
csapatnak a pókaszepektieket
választotta, akik a helyi ön-

kéntes tűzoltókból álltak össze.
Az ő nyereményük egy vándor-
kupa, emléklap, illetve édes-
ségcsomag volt. A gyermekek
között a csapatDouble Trouble

nyert a pacsai Németh Martin

és a felsőrajki Meggyesi Ben-

jamin szereplésével, akik em-
léklapot, oklevelet és érmet is
hazavihettek.

A rendezvény támogatói
között szerepelt a Zalai Civil

Életért Közhasznú Egyesület, a
Zalaegerszegi Civil Informá-
ciós Centrum és magánsze-
mélyek is; Kiss Zoltán, Kiss
Zoltánné, Kiss Andrea, Németh
Károly, Réz Sándorné, Vágó
Annamária, akik felajánlásaik-
kal gazdagították a rendez-
vényt, valamint az Alsórajki
Önkormányzat.

Kép és szöveg:
Kontár Réka

Tréfás feladatok is voltak.
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A nyári hónapokban ismét biztosítja Pacsa Város
Önkormányzata a strandolás feltételeit a helyi jóléti víztározón.

A bójákkal körbekerített vízterületen mindenki saját
felelősségére fürödhet, a szabadidő parkban rendelkezésre
állnak a felújított vizesblokkok.

Strandolási lehetőség a pacsai-tavon!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

A Haladás Sportegyesület Pa-
csa Szalai Sán-sportolói közül
dor Kelemen Tamásés hosszú-
távfutók vettek részt a Zalaeger-
szegi RESTART futóversenyen
július 8-án. A verseny az útle-
zárással biztosított belvárosban
zajlott 5,25 kilométeres körpályán.

Szalai Sándor a 10,5 km-es
távon nagyszerű, 42 perc 07
másodperces idővel a második
helyet szerezte meg.

Kelemen Tamás a 21,1 km-
es félmaratoni távon 1 óra 32
perc 48 másodperccel a hatodik
helyen végzett.

Pacsai hosszútávfutók Egerszegen

Szalai Sándor a dobogó második fokán.

Szentpéterúron július 21-én
sportosan ünnepelték a faluna-
pot a település sportpályáján.
Az apropót az EFOP 1.8.6-17
pályázat biztosította, amely pá-
lyázat keretén belül a telepü-
lésen preventív jelleggel fej-
lesztik a sportaktivitást, vala-
mint a rendszeres egészség-
fejlesztő testmozgást.

Egész nap lehetőség volt
különböző egészségi állapot
felmérő eszközöket kipróbálni,
lehetett vérnyomást, vércukrot,
koleszterinszintet méretni, ezt a
helyi védőnő, Bedő-Miháczi
Helga biztosította. Aki kíváncsi
volt, az egy bábun próbálhatta
ki, hogyan tapintható ki az
emlőrák.

A szentpéterúri öregfiúk és
a szentpéterúri fiatalok méret-
tették meg magukat egy kis-
pályás futballmérkőzésen. A
szoros küzdelemben az öreg-
fiúk bizonyultak jobbnak, 7-5-
re nyerték a mérkőzést.

Sportos falunap Szentpéterúron
A sátorban egymást kö-

vették a műsorok, a Tesók
Együttes nyitotta a sort majd a
helyi fellépők következtek a
Fürge ujjak kézműves szakkör
népdal csoportjának előadásá-
val és a Lavender Tánccsoport
is színpadra lépett.

Nagy volt az érdeklődés a
főzőversenyen is, ahol 6 csapat
indult, a főzéshez a húsalap-
anyagot az önkormányzat biz-
tosította. További támogatók
voltak vállalkozóPálfi László
és a is. A zsűri nemTörök Bt.
tudott dönteni, hiszen a külön-
böző ételek mindegyike finom
volt a maga nemében, így az
első helyezést a hat csapat
együtt nyerte el.

A gyerekeket egész nap
csúszda, légvár és arcfestés
várta, illetve kicsik és nagyok
együtt focizhattak a pályán,
valamint volt büfé, fagyi is az
odalátogatóknak.

Kép és szöveg: Kontár Réka

A hangulatra sem lehetett panasz.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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 / 92-510-159www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A 2021-2027 közötti támo-
gatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető kör-
nyezet két olyan terület, amely-
re az Európai Unió több forrást
szán közölte az innovációs és–
technológiai miniszter Zala-
egerszegen -, az 1,4 milliárd fo
rint ráfordítással létesült hul-
ladékválogató üzem július ti-
zenharmadiki avatásán.

Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tuda-
tossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hul-
ladék keletkezzen.

Jövőnek szóló üzenet

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűl dr. Pálési képviselő,
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, , ZalaBalaicz Zoltán -
egerszeg polgármestere.

A és a3B Hungária Kft.
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműk -ödésével megvaló
sult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) pályá-
zatán 506 millió forint támo-
gatást nyertek el, a fennmara-
dó összeget önerőből finan-
szírozták ismertette– Nagy
Zoltán -, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

Pacsa Város Önkormányza-
ta pályázati támogatást nyert a
078 hrsz. számú út felújítására,
a mezőgazdasági külterületi
utak felújítására kiírt vidékfej-
lesztési programban.

Az úgynevezett ,,TSz-pin-
cétől” induló út felújítására

Útfelújítás Pacsán
85%-os pályázati támogatás
érkezik, a fennmaradó 15 %-ot
az önkormányzat biztosítja. A
30 millió forintos útfelújí-
tást a kivitelező a tervek-
nek megfelelően elkezdte, vár-
ható átadási idő 2018 október
eleje.

Az E.ON értesítése alapján tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a tervezett áramszünetek időpontja a következő:

Áramszünet Pacsán!


