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A Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 25-én rend-
hagyó ünnepségre került sor
Pacsán a városi könyvtárban,
hiszen ez egyben névadó és
dombormű avató is volt. A
könyvtár a pacsai születésű
Kiss Dénes, József Attila-díjas
író, költő, nyelvész, műfordító
nevét vette fel.

Házigazdaként Budai Sán-
dorné könyvtáros köszöntötte a
vendégeket és a termet zsúfo-
lásig megtöltő, közel 100 ér-
deklődőt. pol-Kelemen Tamás
gármester bevezetőjében ki-

A Magyar Kultúra Napja Pacsán
Kiss Dénes nevét vette fel a városi könyvtár

emelte, hogy a magyarság éle-
tében mennyire fontos a Ma-
gyar Kultúra Napja. A megem-
lékezés alkalmat ad arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
nemzeti tudatunk erősítésének.
Pacsa 10 évvel ezelőtt, 2009-
ben kapott városi rangot, így ez
az év a jubileum jegyében telik,
amelynek első rendezvénye a
Magyar Kultúra Napján a vá-
rosi könyvtár névadó ünnep-
sége. Egyúttal megragadva az
alkalmat a polgármester min-
denkit meghívott Kiss Dénes:

„Kányadombi indiánok” c. if-
júsági regényéből készült film
vetítésére a művelődési házba,
március 1-re.

Ezt követően a Pacsai Nap-
sugár Óvoda óvodásai Kiss

Dénes rövid gyermekverseiből
szavaltak.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója ünnepi beszédében

Balról Budai Sándorné, Tolcsvay Béla, Blum Júlia, Kiss László,
Kiss Gábor, Kelemen Tamás.
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(Folytatás az 1. oldalról)
az íróval való személyes
kapcsolatáról, találkozásaikról
szólt, a mindig töprengő, gon-
dolkodó, a világ, az ország
jobbításán dolgozó emberről.
Kiss Dénes élettörténetéből,
munkásságából emelt ki né-
hány eseményt: A költő 1936.
január 1-jén született Pacsán. A
legnagyobb szegénységből, éle-
te során sokat küzdve lett el-
ismert irodalmár, közéleti sze-
mély. Nagypapájától már 4
éves korában megtanult írni,
olvasni. A kihívások mindig
izgatták, a repülés volt a vágya,
fel is vették a repülőtiszti fő-
iskolára, azonban a képzés
mégsem indult el. Így került
Pécsre, magyar-történelem szak-
ra. Egyetemistaként őt is elra-
gadta a forradalmi hangulat,
ekkor írta meg a „Velünk vagy
ellenünk” c. versét is. Emiatt
1957-ben letartóztatták, Kistar-
csára internálták és minden fő-
iskoláról, egyetemről eltiltot-
ták. Az internáló táborban talál-
kozott s kötött barátságot Csur-
ka Istvánnal. Innen szabadulva
csak gyári munkásként tudott
elhelyezkedni, nehéz élete volt.
1960-ban került vissza az ér-
telmiségi életbe, újságíróként,
majd főszerkesztőként dolgo-
zott, ez lett a főfoglalkozása, de
mellette kiteljesedhetett irodal-
mi munkássága is. Az Élet és
Irodalom főszerkesztője segí-
tette abban, hogy publikál-
hasson. Ettől kezdve folyama-
tosan írt, jó irodalmár lett, élete
felfelé ívelő szakaszba ért. Kö-
zös írói körben mozgott s kötött
barátságot Gyurkovics Tiborral,
Lázár Ervinnel, Hernádi Gyu-
lával, Szakonyi Károllyal. A
Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Kultúra Napja Pacsán
Kiss Dénes nevét vette fel a városi könyvtár

tagjává választották, 2007-től a
Magyar Írók Egyesületének
elnöke lett. A Trianon Társaság
alapítója, majd elnöke volt.
2013-ban bekövetkezett halá-
láig több mint 60 kötete jelent
meg, versek, regények, ifjúsági
regények, novellák, esszék,
fordítások, nyelvészeti tanul-
mányok. A szülőföldhöz való
kötődés mindig erős volt ben-
ne, sok önéletrajzi írása is erről
tanúskodik. Irodalmi tevékeny-
ségéért 1975-ben József Attila-
díjat kapott, majd 1999-ben a
Magyar Köztársaság Babérko-
szorúja kitüntetéssel ismerték
el munkásságát. Nyelvészként
mindig játszott a szavakkal,
kereste a játékot a verseiben.
Kiss Gábor könyvtárigazgató
egy ilyen rímes vers, a Göcsej
c. költemény felolvasásával
zárta beszédét, s gratulált az
önkormányzatnak ahhoz, hogy
a város szülöttének nevét veszi
fel a könyvtár.

Ezután pacsai diákok (Csó-
ka Vivien, Tánczos Lujza, Hor-
váth Cintia, Horváth Eliot) iro-
dalmi összeállítása hangzott el
Kiss Dénes verseiből, életéről
és a róla írt vélemények, kri-
tikák ismertetésével, majd a
helyi általános iskola tanulói-
nak zalai népdalcsokra színe-
sítette a programot.

A rendezvény második ré-
szében , a Kiss Dé-Kiss László
nessel 2003-tól szoros kapcso-
latot ápoló Balatongyöröki
Honismereti Kör elnöke emlé-
kezett meg a kiutat kereső,
lánglelkű hazafiról és közös
balatongyöröki emlékeikről, ba-
rátságukról. A hányatott sorsú,
a hazáért küzdő emberről,
pacsai gyökerekkel, aki időn-
ként visszatért szülőföldjére.

Tóth András, a Trianon
Társaság alelnökeként beszélt
arról, hogy a Társaságot alapí-
tó, majd elnöki tisztét betöltő
Kiss Dénes munkásságát viszik
tovább s dolgoznak a meg-
csonkított országért.

A Magyarok Világszövet-
ségének alelnöke, aKiss Endre
Szent Forradalom költőjének
tartotta Kiss Dénest, akit azok-
hoz a történelmi nagyjainkhoz
hasonlított, akik szintén nem
lehettek közéleti emberek. Így
a költő is írásain keresztül po-
litizált tovább.

Tolcsvay Béla Kossuth-díjas
zeneszerző barátként, kolléga-
ként emlékezett Kiss Dénesre,
aki a magyar nyelv tiszteletére
tanította. Majd nagy átéléssel
adta elő a költő „Velünk vagy
ellenünk” c. megzenésített for-
radalmi versét.

Az ünnepség záró részében
Kiss Gábor könyvtárigazgató
és Kelemen Tamás polgár-
mester leleplezte Farkas Fe-
renc szobrászművész alkotását,
a gondolkodó, töprengő Kiss

Dénest hűen ábrázoló dom-
borművet.

Végül Kiss László és Pisz-
ter Péter, a Balatongyöröki Hon-
ismereti Kör vezetői a Túri Tö-
rök Tibor által készített emlék-
táblát avatta fel, mely a könyv-
tár külső falán kapott helyet.

A település híres szülötte
előtt tisztelegve, irodalmi mun-
kásságát elismerve e naptól a
pacsai könyvtár neve: Kiss Dé-
nes Városi Könyvtár.
Bokor Ferencné -Árva Viktória

Tolcsvay Béla előadta Kiss
Dénes megzenésített versét.

Kelemen Tamás és Kiss Gábor leleplezi a domborművet.

Pacsa Város Önkormányzata Zalakarosi Gyógyfürdőés a
Zrt. együttműködési megállapodása alapján, 2019. március 1-től
Pacsa állandó lakosai 10% kedvezményt kapnak a belépő-
jegyek árából.

A kedvezmény érvényesítéséhez mindösszesen a pacsai
lakcímkártya felmutatása szükséges a jegypénztáraknál.

Pacsa Város Önkormányzata

Pacsaiaknak kedvezményes
belépőjegyek Zalakarosra

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
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A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük meg ja-
nuár 22-én. A felsőrajki Szent
Imre Általános Iskolában Ber-
kenyés Lászlóné köszöntötte a
diákokat, a tanárokat és a
megjelent vendégeket. Elmond-
ta, hogy ezen a napon emlé-

„Mindent körbeölel a kultúránk”

kezünk arra, hogy 1823-ban
Kölcsey Ferenc befejezte nem-
zeti imánkat, a Himnuszt, me-
lyet később ze-Erkel Ferenc
nésített meg.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos is
részt vett az ünnepségen. Be-

szédében kiemelte, hogy ez na-
gyon fontos nap a magyarság
életében, mert mindent körbe-
ölel a kultúránk. Mint mondta,
az első világháború után nagy
nehézségek árán fejlődött
tovább a kultúránk, nehéz kö-
rülmények között, de épültek
az iskolák, amikre akkor na-
gyon nagy szükség volt. Ma

is fontosnak tartja a pedagó-
gusok szerepét az oktatásban,
a gyerekek felkészítését az
életre.

Az ünnep alkalmából az is-
kola diákjai különböző produk-
ciókkal, versekkel, táncokkal,
zenéléssel és szerepjátékokkal
léptek fel.

Árva Viktória

Vigh László: „Az oktatás a legfontosabb”.

Citerázással is készültek erre a napra.

A mintegy 300 lelket szám-
láló település gyakorlatilag
összenőtt ,Nagykapornakkal
csak a tábla jelzi a házsoron,
hogy már jár az ember.Misefán
Az avatásra váró felújított, ki-
bővített faluházban találkoz-
tunk polgármes-Sifter Róbert
terrel, hogy a község hagyo-
mányos rendezvényeiről, idei
terveiről beszélgessünk.

– Minden évben van három-
négy olyan rendezvényünk, ami
meghatározza Misefa program-
sorozatát – mondja a falu ve-
zetője. – A sort a Költészet
Napja nyitja áprilisban, erre
hagyományosan mindig olyan
előadót hívunk, akire sokan kí-
váncsiak. Ezt követi a korábbi
polgármesterről, édesapámról,
Sifter Lajosról elnevezett foci-
torna. Június első hétvégéjén
köszöntjük a nyugdíjasokat.
Augusztusban kerül sor a két-
napos falunapi rendezvényso-
rozatra. Az első napon rendez-
zük a hagyományos, immár hu-
szadik parasztolimpiát, amely
iránt igen nagy az érdeklődés.
Az eseményt falugondnokunk,
Kovács József találta ki. Ezen a
napon a gyermekekre is tartal-

Megújult és kibővült a faluház Misefán
mas program vár, a napot pedig
bál zárja. Másnap a kultúra
kapja a főszerepet, sztárfel-
lépővel, tűzijátékkal.

Sifter Róbert gondként em-
líti, hogy azok, akik a hagyo-
mányos, nagy múltra visszate-
kintő programjaik kitalálói és
ma is aktív szereplői még,
egyre idősebbek, jól jönne az
utánpótlás. Sajnos Misefát sem
kerülte el az a tendencia, hogy
a fiatalok jelentős része elköl-
tözik a jobb élet reményében.
Kevés tehát a gyerek is.

– Talán ennek a folyamat-
nak a megállítását, vagy leg-
alább is lassítását segítheti a
minden igényt kielégítő falu-
ház, ahol a fiatalokat is a mai
kornak megfelelő körülmények
várnak majd – folytatja Sifter
Róbert. – Még édesapám pol-
gármesteri időszaka alatt sike-
rült Misefának megvásárolnia
egy régi parasztportát, ami az-
tán faluházként szolgált. Hiába
történt többször is felújítás, a
mai követelményeknek már
nem felelt meg. A vidékfej-
lesztési programban sikeresen
pályáztunk közel 30 millió fo-
rintra. Ehhez társult 10 millió

forint önerő, így sikerült a
falújítás és a bővítés. Szigorú
előírás volt, hogy a paraszt-
házra jellemző stílusjegyeket
meg kellett őrizni. Valójában
sikerült egy kisebb integrált
közösségi teret kialakítani
nagyteremmel, könyvtárral, szá-
mítógépes teremmel, vizes-
blokkal. Az akadálymentesítés
is megoldott, az épület tetején
pedig napelemek lettek elhe-
lyezve.

E.E.

Mintegy 40 millió forintba került a beruházás.

Sifter Róbert
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájé-
koztató hangzott el a Bakony-
erdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. er-Váradi József
dőgazdálkodási főmérnök ki-
emelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonke-
zelőjeként megvalósítja a fenn-
tartható erdőgazdálkodás min-
den elemét úgy, hogy érvé-
nyesíti a természet- és környe-
zetvédelmi szempontokat, nye-
reséges gazdálkodási tevékeny-
ségen keresztül messzemenő-
kig igazodik a közjó szolgá-
latához. Elhangzott, hogy ki-
emelten kezelik a közjóléti
feladatokat, melyek egyik fő
színtere megye, ahol aZala
Kis-Balaton Balatonés a kör-
nyéke tartozik hozzájuk. Ezen a
területen az elmúlt években is
számos fejlesztést valósítottak
meg, több kilátót építettek vagy

A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

újítottak fel, létrehozták a Fes-
tetics Imre Állatparkot, s to-
vábbi pályázatok révén kíván-
ják megvalósítani a Festetics
örökség bemutatását, illetve a
„Balaton madártávlatból” cí-
mű projekt által újabb turisz-
tikai attrakció fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani a
Keszthelyi-hegység térségében,
melyekhez kérte a Zala Megyei
Közgyűlés támogatását és
együttműködését.

A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási
főösszege 724 027 000 Ft.

Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve, va-
lamint az idei évre vonat-
kozó összesített közbeszerzé-
si terv.

Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Au-
tonóm Terület Kormányzó-
ságával 2001-ben megkötött
együttműködési megállapodá-
son alapuló 2019-2020. évekre
vonatkozó tevékenységi tervet,
amely a két térség között
megvalósítandó közös progra-
mokat és projekteket foglalja
magában, kiemelten kezelve az
oktatás, innováció, egészség-
ügy területét, valamint a nép-
rajzi, nemzeti és népi értékek
gyűjtésének és megőrzésének
módszertani tapasztalatainak
megosztását. A dokumentum
aláírására a térség kormányzó-
jának 2019. február 4 -7. között
sorra kerülő zalai látogatása
keretében kerül sor.

A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-

hoz benyújtott „A végvidék
nem alkuszik” című pályázatot,
melyben a megyei önkormány-
zat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig a két térség, Zala és Há-
romszék, határrégiós adottsá-
gaiból eredő fejlesztési lehető-
ségeinek, jó gyakorlatainak
megismerése és átadása áll,
különös tekintettel a korábban
elzárt területeken fekvő objek-
tumok, történelmi emlékhelyek
hasznosítási lehetőségeire.

Ezt követően pedig részle-
tes tájékoztatást kaptak a kép-
viselők a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatal által 2018-
ban végzett feladatokról, me-
lyek között a testületi munká-
hoz kapcsolódó tevékenységek
mellett jelentős arányt képvi-
seltek a pályázatokkal kapcso-
latos térségfejlesztési és pénz-
ügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pá-
csonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A tizenötödik fórumtalálkozót rendezték mezőgaz-Agrolux
dasági dolgozók, vállalkozók részvételével, amelyre első alkalom-
mal került sor Zala megyében, mégpedig .Szentpéterúron

Az ország minden részéből érkeztek tagok. A programban sze-
repelt murakeresztúri, ZalaegerszegDeák István Simon József
zalabesenyői városrészében lévő gazdaságának megtekintésére, de
felkeresték szentpéterúri baromfitelepét, majdKovács László
megismerkedtek a szintén szentpéterúri vállal-Szummer László
kozásával is.

A fórum szervezői egy kisebb kiállítással is készültek. A
gazdaságok megtekintése után visszatértek a szentpéterúri közös-
ségi házba, ahol vetítésre, élménybeszámolókra került sor. A napot
baráti beszélgetéssel, vacsorával zárták.

Árva Viktória

Agrolux fórumtalálkozó Szentpéterúron

Az ország minden pontjáról érkeztek fórumtagok.
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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

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.

Nem telnek unalmasan a

zalaszentmártoniak téli napjai.

A kultúrházban az önkormány-

zat hasznos elfoglaltságokat

szervezett a lakosság, és az ér-

deklődő közmunkások számára.

Keddi napokon a gyógy-

növények és fűszerek gyűjté-

sének, ismeretének, termeszté-

sének lehetőségeivel ismerked-

nek. Ezen túl a feldolgozás,

például kenőcsök, krémek,

szappanok előállítását sajátítják

el. Az önkormányzat a jövőben

még több fűszert és gyógy-

növényt kíván termesztésbe

állítani. Ehhez is kell a dol-

gozók ismerete.

Téli programok Zalaszentmártonban
Pénteki napokon virágkötő

és koszorúkészítő tanfolyam

zajlik. Megtanulják az ünnepi

asztaldíszítés, a lakásdíszítés

fortélyait. A koszorúkötés szin-

tén hasznos elfoglaltság.

A fiatalok, gyermekek szá-

mára a hangszerismeretet szer-

vezik meg. Először a citerá-

zással kezdenek, és ha az ér-

deklődés kialakul, akkor tan-

folyam is lesz számukra.

A könyvtár a lakosság

rendelkezésére áll és nyílt

DJP pont is. A faluban így,

mindenki ingyen használ-

hat WIFI-t, ha erre szüksé-

ge van.

A kultúrházban citera bemuta-
tót és toborzást folytat Köves-
di Károly.

Pohl Magdolna tanfolyam-ve-
zetésével, fűszer és gyógynö-
vény feldolgozást tanulnak a
résztvevők.

A zalaszentmártoni asszonyok koszorú és virágkötő ismere-
tekre tesznek szert.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Nagy megtiszteltetés érte a
Szentpéterúri Általános Iskola
betlehemeseit: ők képviselhet-
ték Magyarországot 2019. ja-
nuár 1-jén a Vatikánban, a pápa
újévi miséjén. Az Európai Ma-
gyar Fiatalságért Alapítvány és
más külföldi egyházi szerve-
zetek által elindított csillag-
énekes, betlehemes mozgalom-
ban részt vevő több ezer gyer-
mekből válogatták ki a dele-
gáció tagjait, köztük Orsós Me-
lindát Sárközi Krisztofertés .

A Szentpéterúri Általános
Iskolában régóta működik bet-
lehemes csoport. A csoport a
maga teljesítményével szere-
pelt abban a szakmai dokumen-
tációban és videó anyagban,
amely alapján az UNESCO a
Világörökség részévé jegyezte
a magyar betlehemezést. Élő
népszokásként, szenteste járják
a gyerekek a falut a betlehem-
mel. A betlehemezés projektok-

Szentpéterúri diákok a Vatikánban
tatás formájában beépült az
iskola programjába. A csoport
működését az egész tantestület
támogatja, van, aki a zenei
részt gondozza, van, aki az
eszközök elkészítésében segít.
Nemzetközi pályázaton már
négyszer nyertek arany minő-
sítést és ennek következtében
horvátországi jutalomüdülése-
ken vettek részt. A csoport ve-
zetője igazgató,Kocsis István
aki mellett meg kell említenünk
Pék-Horváth Csilla, Kadlovics
Krisztina Martin Gizellaés
nevét, akik munkájukkal szin-
tén jelentős szerepet játszanak
a csoport életében.

Korábban, 2017 januárjá-
ban már volt egy hasonló siker
a csoport életében, akkor há-
rom szentpéterúri diák képvi-
selte Magyarországot a nemzet-
közi csillagénekes csoport ré-
szeként Brüsszelben, az Európa
Parlamentben.

Rómában a Vatikáni Rádió
külön riportot készített a
magyar gyerekekkel.

Ennyi szereplésnek és uta-
zásnak nyilván anyagi von-
zata is van. A csoport mű-
ködését kezdettől fogva tá-
mogatja a fenntartó Zalaeger-

szegi Tankerületi Központ.
Kajári Attila tankerületi igaz-
gató külön figyelmet fordít a
csoportra. Az utazásokhoz cé-
gek, helyi és környékbeli vál-
lalkozók is nyújtottak már se-
gítséget, amelyet ezúton is
köszönnek.

A pápa megáldja a betlehemezőket.

A szentpéterúri betlehemes csapat.

A téren várakozva.

Az alsórajki Kisfaludi Stróbl Zsigmond Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület első alkalommal, ám hagyomány-
teremtő szándékkal szervezte meg szilveszteri bálját.

A bál talpalávalóját a biztosította. ÉjfélkorFantasy Duó
közös koccintással köszöntötték az új évet. Tombola-
sorsolás is volt a rendezvényen. Sok felajánlást kapott az
egyesület. A fődíjat felajánlása biztosította,Szegedi Ferenc
amely egy újévi malac volt. Ezúton is köszönik a fel-
ajánlásokat, a segítő munkát, amely által létrejöhetett a ren-
dezvény.

Az új évben is több programot szervez az egyesület.
Februárban hagyományőrző délelőttre hívják az érdeklődőket,
ahol kolbásztöltő verseny és zsírsütés is lesz. Február hónapban
a hagyományokhoz híven jelmezes farsangi bál is megren-
dezésre kerül.

Bál Alsórajkon

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A napokban befejeződött a
Zala Megyei Szent Rafael Kór-
ház kardiológiai és pulmono-
lógiai osztályát is befogadó
épületének éveken át félbema-
radt felújítása, a betegek vár-
hatóan márciustól vehetik bir-
tokba a mintegy 2,3 milliárd
forintos beruházást.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz) a helyszínen tartott saj-
tóbejáráson elmondta: a néhány
éve mintegy 4 milliárd forint-
ból megépített új D épület után
az építtető és az akkori ki-
vitelező közötti vitás kérdések
miatt félbemaradt az F épület
megkezdett rekonstrukciója. Az
újabb közbeszerzési kiírás
nyerteseként tavaly nyáron a
ZÁÉV Zrt. lett a generálki-
vitelező, amely határidőre, ja-
nuár végére befejezte az épület
teljes körű felújítását.

Befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael  Kórház felújítása
A képviselő felidézte, hogy

az utóbbi négy évben – az MRI
berendezés cseréjével és két
félmilliárdos műszerbeszerzési
pályázattal együtt – összesen
mintegy 9 milliárd forint beru-
házás valósulhatott meg a zala-
egerszegi egészségügyi intéz-
ményben. A mostani felújí-
tásnak köszönhetően – a búto-
rok és műszerek beszerzése
után – várhatóan márciusban
vehetik birtokba a betegek a
megújult épületet, a hivatalos
átadását pedig áprilisra ter-
vezik.

Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a kor-
szerűsített szárnyban kap helyet
a kardiológiai rehabilitáció, az
onkológiai osztály, illetve ide
költözik a pózvai külső kórház-
ból a pulmonológia is. Ezzel
minden olyan részleg az intéz-
mény központi telephelyén mű-

ködik, amelynek nagy a diag-
nosztikai vagy műtéti igénye.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója elmondta: az össze-
sen 2,3 milliárdos korszerűsí-
tésből bruttó 1,1 milliárd forint
volt a cég által elvégzett építésze-
ti és műszaki beruházás össze-

ge. Az MTI kérdésére azt is kö-
zölte: az alig 6 hónapja átvett
munkaterület nagyjából 40 száza-
lékos készültségen állt, ezt kel-
lett a január végi határidőre tel-
jesen befejezniük, ehhez többsé-
gében helyi, zalai alvállalkozó-
kat vontak még be. (Forrás: )MTI

Szemben a felújított épület.

Január 26-án délelőtt vette
kezdetét a kolbásztöltő verseny,
melyet már több alkalommal is
megrendeztek .Szentpéterúron

Zobbné Szummer Mónika, a
Zala Megyei Polgárőr Szövet-
ség alelnöke, a Szentpéterúri
Polgárőr Egyesület tagja nyi-
totta meg a versenyt, és kö-
szöntötte az esemény résztve-
vőit, a vendégeket és a szintén
vendégként jelenlévő Horváth
Róbertet, a Zala Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnökét. Kö-
szönetet mondott mindazoknak,
akik segítettek a disznóvágás-

Kolbásztöltő verseny Szentpéterúron
ban, a sátor felállításában, a
főzésben, a helyi polgárőrök-
nek és az előadáson közre-
működőknek.

Több községből jöttek
résztvevők, olyanok, akik már
többször részt vettek a szent-
péterúri versenyen, de egy
újabb együttest is üdvözölhet-
tek. A résztvevő csapatok: Be-
senyő és Öreghegy Polgárőr
Egyesület, Zalaapáti, Barlahi-
da-Kovács és Gombos csapat,
Cserszegtomaj-Vegyészek, Pö-
löskei Polgárőr Egyesület, Rezi
Rizlingország, Pacsa Disznól-

kodó Egyesület, a helyieket pe-
dig a Fürgeujjak Kézimunka
Szakkör, illetve a szentpéterúri
Öregfiúk Haladás SE kép-
viselte.

Mialatt a kolbásztöltés zaj-
lott, addig a Lavender Tánc-
csoport lépett fel különböző
mókás és néptáncokkal. A
Fürgeujjak Kézimunka Szakkör
népdalcsokrot adott elő, illetve
Németh Lajos harmonikás szó-
rakoztatta a közönséget.

Eközben véget ért a ver-
seny, így minden csapat átadta

a zsűrinek (Léránt Józsefné,
Járfás Andrea Balogh József,
és alkotta) aPásztori Tibor
finomságaikat, amelyeket kü-
lönböző szempontok szerint ér-
tékeltek.

Az első helyezett a Bese-
nyő és Öreghegy Polgárőr
Egyesület lett. A többi csa-
patot szintén ajándékokkal ju-
talmazták.

Végezetül mindenki jóked-
vűen táncolt, énekelt, Németh
Lajos harmonikás kíséretével.

Árva ViktóriaTöbb településről is érkeztek a versenyre.

A Lavender tánccsoport meglepetése.
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Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándor jó szakember, nem
retten meg a kihívásoktól.
Bár a sok probléma megol-
dása gyakran elég kemény
feladat, sokat kell gondol-
kodnia. Néha eszébe jut,
egyszerűbb lenne az élete,
ha egy gyártósoron dolgoz-
na, és a kéket a kékhez,
pirosat a piroshoz…

De neki ez túl unalmas
lenne, ezért foglalkozik in-
telligens házakkal.

Megkereste egy ügyfél –
József – egy olyan problé-
mával, amit eddig minden
szakember megoldhatatlan-
nak tartott. A helyszíni ki-
szálláson és a probléma
szemmel verésén túl, nem
jutottak közelebb a megol-
dáshoz.

Sándor ért a szakmájá-
hoz, gondolkozott, majd
megtalálta a megoldást.

A József típusú ügyfelet,
aki folyamatosan jelen van
munka közben, és úgy fi-
gyeli az eseményeket, mint-
ha a kedvenc sorozatát néz-
né Sándor már megszokta.
Sőt a szeme se rebben, ami-
kor még azt is elvárja, hogy
munka közben az élet nagy
kérdéseit megvitassák. Így a
sok beszélgetés és a feladat
bonyolultsága miatt mind-
ketten kezdtek elfáradni.

József, az ügyfél egyszer
csak eltűnt. Sándor ezt látva
végre a vezetékekre tudott
koncentrálni, ami rá is fért,
mert sok rossz helyen volt.

József megjelent újra egy
székkel és leült. Erre Sándor
nevetve csak ennyit tudott
mondani:

– József én szeretem ma-
gát, de a mozizás nem volt
bent az árban….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
Idén a NAV már minden-

kinek elkészíti szja-bevallási
tervezetét, akiről kifizetői,
munkáltatói adattal rendelke-
zik: legyen munkavállaló, ős-
termelő, áfa fizetésére kötele-
zett magánszemély vagy akár
egyéni vállalkozó. A változá-
sokról, a teendőkről, a határ-
időről és az 1+1%-ról minden
fontos információ megtalálható
a NAV honlapján.

Az egyéni vállalkozóknak
továbbra is önállóan kell be-
nyújtaniuk az szja-bevallást,
aminek elkészítését nagyban
megkönnyíti a NAV által össze-
állított adóbevallási tervezet,
mely a munkáltatóktól, kifize-
tőktől származó adatokat tartal-
mazza. A tervezetek március
15-étől elérhetőek a NAV honlap-
járól (www.nav.gov.hu/szja/szja),
illetve a kormányzati portálról
(www.magyarorszag.hu) egy-
aránt.

A webes kitöltő felületen a
tervezet adatainak megtekinté-
se, a nem kifizetőtől, munkál-
tatótól származó jövedelmi
adatok, valamint a vállalkozói
tevékenységgel összefüggő ada-
tok kiegészítése, majd mentése
után lehetőség van a bevallás
elektronikus beküldésére. Az
Szja törvény szerint adózó
egyéni vállalkozóknak ezt min-
denképpen meg kell tenniük
ahhoz, hogy a NAV által
készített tervezetből érvényes
szja-bevallás legyen.

Az egyéni vállalkozók sze-
mélyijövedelemadó-bevallásá-
nak benyújtási határideje meg-
változott, idéntől mindenkire

egységesen május 20-a az
irányadó.

(Ez a határidő-változás nem
érinti a kata vagy eva törvény
szerint adózó vállalkozókat,
számukra továbbra is február
25-e a kata nyilatkozat, illetve
az eva-bevallás határideje.)

Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a felaján-
lók, addig választhatnak egy tá-
mogatni kívánt civil szervezetet,
egy egyházat vagy a Nemzeti
Tehetség Programot. A tavaly az
egyházak részére tett rendelke-
ző nyilatkozatok szintén eddig
az időpontig vonhatóak vissza.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

A mozizás nem volt bent…
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Bognár Tibor amatőr festő
és szobrász éli min-Egeraracsán
dennapjait. Vele beszélgettünk.

– Mióta lakik a faluban?
– 1955-ben itt láttam meg a

napvilágot. Az általános iskola
elvégzése után a kőműves
szakmát tanultam ki a Zala
Megyei Állami Építőipari Vál-
lalatnál. Az iskola befejezése
után egy nagyszerű építőipari
brigádba kerültem, ahol nem
sokkal később megkaptam a
kiváló dolgozó címet. 1977-ben
a katonaság kötelékébe szó-
lítottak, ahol munkaszázadba
kerültem, szintén az építőipar-
ban. A leszerelés után vissza-
kerültem régi brigádomba, a
kőműves szakmába, és Zala
megye számos területén dol-
goztunk. A munkámat minisz-
teri kitüntetéssel is elismerték.

– Ha volt szabadideje, azt
mivel töltötte?

– Amatőrként festészettel és
faragással kezdtem el foglal-
kozni. Jó érzékem volt hozzá,
ezért több kiállításon is részt
vettem, amelyeken festmé-

„Szeretek itt élni”
Amatőr festő és szobrász az egeraracsai kőműves

nyeimmel több díjat is sze-
reztem. Szülőfalumban, az In-
tegrált Közösségi Szolgáltató
Tér termében több festményem
is díszíti a falakat. Az épület
előtt pedig az általam faragott
Mátyás király szobor áll. Van
egy emlékházam, ahol a fest-
ményeimet, faragványaimat,
maketteimet tartom.

– Másra is maradt ideje?
– A 80-as években Gigler

László tanácselnök kért meg
arra, hogy a labdarúgó-csapat
vezetője legyek, később pedig a
sportkör elnöke lettem. Ezt a
feladatot 1980-tól 1983-ig lát-
tam el. Feladataim közé tarto-
zott az edzések megtartása, a
felszerelések beszerzése. A je-
gyek árából a focisták jutal-
makat kaptak, s a szurkolóknak
is köszönetet mondtam.

– Most sem tud meglenni
társadalmi munka nélkül…

– Elsősorban építőipari
munkákban segédkezem, de
pataktisztításban, nádvágásban
is részt veszek, ha szükséges.
Ritkán ugyan, de betegszál-

lítással is foglalkozom, segítve
ezzel a településen lakók életét.
Egy szónak is száz a vége, min-
denben segítek, amiben tudok.

– Mi volt a vágya? Sikerült
megvalósítani?

– Legyen egy házam és egy
autóm, illetve munkám során
minden rám bízott feladatot el
tudjak végezni, s tudjak segí-
teni, amiben kell. Szerencsére
ezeket sikerült megvalósítani.

– Hogy érzi magát Eger-
aracsán?

– Jól, mert gyakran vannak
rendezvények, programok, ün-
nepségek. A polgármester na-
gyon sokat tesz a faluért. A
településen szép kultúrház van,
modern orvosi rendelő és még
sok más. A falu folyamatosan
fejlődik, szépül, szóval szeretek
itt élni.

Árva Viktória

Bognár Tibor az egyik festményével.

A Belügyminisztérium által
kiírt hivatal felújítási pályáza-
ton elnyert 30 millió forintból

Felújították a közös önkormányzati hivatal épületét

és 17 millió forint önerőből fel-
újították a közös önkormányza-
ti hivatalt , ahol aFelsőrajkon

székhelyközségen kívül Alsó-
rajk Pötréte, Kerecseny, és
Orosztony ügyeit is intézik.

A közel száz éves épület
kívül-belül megújult, 230 négy-
zetméteresre bővült, így lehe-
tőséget adott arra, hogy több
irodát alakítsanak ki benne.

A felújítás, modernizálás
után még további elképzelések
is vannak, többek között az

A megújult önkormányzati hivatal.

épület előtti parkosítás, egyes
részein térkövezés, illetve terv-
ben van az energiatakarékos-
ságot célozva napelemek fel-
szerelése.

A hivatal dolgozói január
közepétől újra a Kossuth Lajos
utca 8 szám alatti – immár
felújított – hivatalban várják az
ügyfeleket.

Á.V.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.

Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202

E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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A farsang vízkereszttől húshagyó keddig, a nagyböjt
kezdetéig tartó időszak. Hagyományosan vidám lakomák,
mulatságok, bálok jellemzik. A régi, gazdag néphagyo-
mányokra építve szervezzük programjainkat idén is – mondta
Gazdagné Gecse Anna, Nemesrádó polgármestere. És akkor
lássuk a kínálatot:

2019.02.16-án 15 órától tollat fosztunk. Pánczél Lajosné,
Kati néni már összegyűjtötte az ehhez szükséges tollat. A
vacsorát idén is a „fiúk” főzik a dolgos kezű asszonyoknak-lá-
nyoknak. A programot táncházzal zárjuk, a Zala Tánc Egye-
sület tagjai vezetésével.

2019.02.23-án szintén 15 órától „Gyerek farsangot” szervezünk.
Ide várjuk, a jelmezbe bújt gyerekeket és szüleiket, nagyszülei-
ket közös játékra, természetesen díjazzuk a jelmezeket is. Ter-
mészetesen a farsangi fánk ilyenkor nem hiányozhat az asztalról.

Farsang farkán azaz, 2019.03.02-án (szombaton) 14 órától
XI. alkalommal rendezzük meg a Dely-napi kolbásztöltő ver-
senyünket, ami nem is annyira verseny, inkább egy jó hangu-
latú baráti együttlét, melyre várjuk a csapatok jelentkezését.

Ezen a napon az estét a Next Presszó által szervezett bál
zárja, melyen Holdosi Gellért zenél.

Szeretném megköszönni mind a képviselő-testület, mind a Ku-
rázsi Kulturális Egyesület tagjainak önkéntes munkáját, hisz
mint ahogy a reklámban hallhattuk, „Nélkülük ezek a programok
nem jöhetnének létre” – mondta végezetül a polgármester asszony.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Zala Me-
gyei Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„A mobil várhat?!” címen,

három kategóriában:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.

A rajzoknak kiemelten a (pl.mobiltelefon és kiegészítőinek
fejhallgató) biztonságos, szabályos használatát kell a
közlekedésben bemutatnia.

Az egyéni alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret
lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

Az első fordulóban a (Zala megyei) pályamunkákat, 8900.
Zalaegerszeg Balatoni út 4. címre a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz
kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével.

A beküldési határidő: 2019. április 26.

A második forduló: Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizott-
ság az általa zsűrizett és kiválasztott legjobb zalai alkotásokból
2019. május 10-ig kategóriánként 6-6 pályaművet küld meg a
második fordulóra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz.

Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott pályaművek
alkotóinak – a díjátadó ünnepségről (időpontról és helyszínről)
– később küld értesítést a gyermekrajz pályázat kiírója.
Kizárólag az országos díjazottak kapnak értesítést az
eredményről!

Az országos fődíj: 1. díj: kategóriánként 1-1 táblagép, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,
Baleset-megelőzési Bizottság titkárától Horváth László r.
alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Idén is jól szerepelt a nemesrádói csapat
A „Hymnust” Kölcsey Fe-

renc 1823-ban írta szatmárcse-
kei magányában, szövegét január
22-én tisztázta le, ez a nap 1989-
óta a Magyar Kultúra Napja.

E naphoz kapcsolódóan
rendez hagyományosan Nemes-
sándorháza önkormányzata mű-
veltségi versenyt. Az idei ve-
télkedőt a TOP program kere-
tében valósították meg.

Gazdagné Gecse Anna Ne-
mesrádó polgármester asszo-
nyától megtudtuk, hogy négy
település, , Ne-Búcsúszentlászló
mesrádó, Nemessándorháza és
Nemesszentandrás konzorcium-
ban pályázott a helyi identitás
és kohézió megerősítésére kiírt
TOP pályázaton. Az elnyert

támogatás összege több mint
35 millió forint, ebből 6,8
millió Ft-ot fordíthat Nemesrá-
dó az elkövetkezendő 3 évben
kulturális, közösségépítő, identi-
tást erősítő programok, rendez-
vények szervezésére, rendezésére.

A TOP-os pályázat első kö-
zös rendezvénye volt a nemes-
sándorházi vetélkedő, ahol a négy
településről tíz csapat mérte
össze tudását. Külön öröm –
mondta a polgármester asszony,
hogy a jó hangulatú rendezvé-
nyen Nemesrádót képviselve a
Gazdag Fanni, Gecse Miklós,
Gecse Manna, Király Kristóf és
Bali Bettina alkotta csapat bi-
zonyult a legjobbnak. Ezúton is
gratuláció jár a fiataloknak.

Az első helyen végzett a nemesrádói csapat.

Farsangi programok Nemesrádón
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A Pacsai Napsugár Óvoda 2019/20-as nevelési évére a
beiratkozás ideje:

2019. április 24-én (szerda)  8,00 -11,00
2019. április 25-én (csütörtök) 14,00-17,00

lesz az óvodánkban.

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy azok a
gyermekek akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket
óvodakötelessé válnak!
Pacsa, 2019. január 30.

Vági Gabriella
intézményvezető

A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület
tevékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,

oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.

Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!

Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

ÉRTESÍTÉS

Segítség a horgászoknak

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT


