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Felsőrajk Önkormányzata
pályázatot nyert, melynek ke-
retén belül megrendezhették
hagyományos falunapjukat. Ez-
úttal új helyszínt választottak,
így a Rajki Zsigmond Mű-
velődési Ház udvarán zajlott az
esemény.

Az önkormányzat és a helyi
vállalkozók támogatásával va-
lósult meg a nap. A rendezvény
célja, hogy a helybeliek és ba-
rátaik hasznosan tölthessék el a
napot. Közös ebédet főztek és
egész nap hűtött italokat, ször-
pöket kaptak az odalátogatók.

Délelőtt 9 órakor startolt a
főzőverseny, amelyre tíz csapat

Falunap Felsőrajkon
nevezett. Idén újdonságnak
számított az is, hogy mindenki
a saját maga által választott
ételt főzhette meg.

Délután 2 órakor kezdődött
a kulturális programsorozat,
amelyen felléptek: Suli Har-
mónia Általános Iskola diákjai-
nak citerás csoportja, Fatima és
lányai hastánccsoport, Lőrincz
Nikol és Barsi Márton szín-
művészek zenés előadása,
Szent Anna kórus, Swans
Tánciskola, Kiskocsi zenekar,
Csillag Musical Bt., Zumba,
Hestia Tűztánc.

A labdarúgás is szerepet
kapott. Összecsapott a nősök és

nőtlenek csapata, valamint az
iskolás korosztály együttesei is
megmérkőztek.

Emellett egész nap megte-
kinthető volt ki-Gredics Péter
állítása a hatástalanított fegy-
verekről és katonai egyenru-
hákról.

Keresztes Tímea Fatima, a
Fatima és lányai hastánccsoport
vezetője elmondta, hogy min-

den alkalommal nagy sikere
van az előadásaiknak, örömmel
jöttek idén is Felsőrajkra,
lelkesen készültek a falunapi
fellépésre is.

Czémán László, Felsőrajk
polgármestere is lelkesen me-
sélt a szervezésről, a segítőkről,
hiszen jó kis közösség vezetője
lehet.

Zobb Eszter

A Suli Harmónia diákjainak citerás előadása.
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A hagyományokhoz híven
jó hangulatban zajlott a falunap
és az elszármazottak találko-
zója július hatodikán Eger-
aracsán.

Az idei rendezvény külön-
legessége volt, hogy bemutat-
ták Egeraracsa dalát. A Sláger

Saját dala lett Egeraracsának
Tibó szerzeményét tartalmazó
CD-t valamennyi résztvevő
elszármazott ajándékba kapta.

A főzőverseny sem maradt
ki a programból. Az első helyet
a . érdemelte ki, aFamília Kft
Sárkány és Csapata formáció
és a csapata előtt.Burkolók

Dancs László polgármester
köszöntőjét követően Zoltán
Erika Kossuth Gergő, és Slá-
ger Tibó szórakoztatta a kö-
zönséget.

A falunapon ingyenes volt a
ringlis és a légvár, idén is nagy
sikert aratott a habparti.

Az estét bál zárta Eger-
aracsán.

Ismét nagy sikere volt a habpartinak.

Sláger Tibó (jobbról) szerezte a falu dalát.

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.

A Veszprémi Főegyházme-
gye, Felsőrajk, valamint tele-
pülésünk, Pötréte védőszentje
Szent Anna. Tiszteletére min-
den év július végén Pötrétén
tartjuk a Szent Anna napi
istentiszteletet, melyet idén
Csonka Nándor, településünk
plébánosa celebrált.

Szentbeszédében a Szent
család életét állította példaké-
pül elénk, kiemelte Jézus nagy-
anyjának, Szent Annának a
fontosságát mind az egyház,
mind a Szent család vonat-
kozásában. Elmondta, hogy
napjainkban is milyen szép és
fontos hivatás ez. A prédiká-
cióban az általa kiosztott, Szent
családot ábrázoló El Greco
képről mondta el meditációs
gondolatait az atya.

A környező településekről
is érkeztek hívek, közel ötven

Szent Anna napi szentmise Pötrétén

fő vett részt a szentmisén,
köztük kicsi gyermekek is.

A szertartás után a műve-
lődési házban agapé várta a
vendégeket, melyre a falu
asszonyai által készített sü-
temények és pogácsák voltak
felszolgálva. Pénzbeni hozzájá-
rulás is érkezett, melyből az
italokat vásárolták meg.

A felsőrajki Szent Anna
kórus alkalomhoz illő szép
dalcsokrot adott elő a vendég-
seregnek. A plébános megkö-
szönte a pötrétei imacsoport-
nak, hogy hétről hétre össze-
jönnek az imaházunkban és az
éppen aktuális litániát és a népi
ájtatosságot elimádkozzák.

Polák Anett
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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 közelmúlt nagy vihara
annyira megrongált egyPacsán

gólyafészket, hogy az használ-
hatatlanná vált az ott élő
madarak számára.

– A Rákóczi utca 38-as
számú ház előtt található a
gólyafészek – mondja Kelemen

Tamás polgármester. – A vil-
lanyoszlopra szerelt tartóra épí-
tett fészek évről évre bővült, s
most már nem bírta ki a ter-
mészet támadását. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy a

Gólyafészek-mentés Pacsán
fiókák már tudnak repülni, így
túlélték a vihart.

Az eset után példás össze-
fogás bontakozott ki Pacsán.
Mint a polgármester elmond-
ta, az áramszolgáltató E.on és
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság is a nemes
ügy mellé állt, így új
fészekalap készült, amire a
remények szerint építkezni
kezdhetnek a gólyák, hiszen a
fotó szerint elfogadták az új
otthont.

A letört tartó, alatta a fészek.
Az E.on munkatársai felteszik
az új alapot.

Elfogadták az új fészket a fiatal gólyák.

Fotók: Kelemen TamásFotók: Kelemen Tamás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A mellett aTerületi Operatív Programok Zala Megyei Ön-
kormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos orszá-
gokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát Zala Megyei Közgyűlés, a elnökét kérdeztük.

– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési prog-
ramok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyez-
kedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogal-
mazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot te-
szünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériu-
moknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elkép-
zelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.

– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati for-

duló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 pro-
jektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, tár-
sadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyen-
lőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határ-
vonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-Moson-
Sopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került el-
fogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transzna-

cionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák hasz-
nálatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállal-
kozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályáza-
tokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontos-
ságát.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Július második hétvégéjén
került sor a XXXI. Ké-Nován
zikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombé-
rozóval. , a há-Lendvai Jenőné
zigazda település polgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a verseny-
re. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kö-
télvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marok-
szedő 1 kötélvető - kötöző) áll.

A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szól-
va , aPácsonyi Imre Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke meg-
jegyezte:

– Nem csak a hagyo-
mányőrzés a célja egy telepü-
lés rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a ven-
dégeket. Mi pedig megmutat-
hatjuk szülőföldünk kincseit.

A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok Hottói Törekvőkés a
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győ-
zött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.

Az aratási étel- és italbe-
mutatóban a Lakhegyi Dalos-
kör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a sá-
godi nyerte, ko-Fábián Imre
szorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőzte-
sei: (Lenti),Berkes Adél Csá-
szár Jánosné Virág(Ságod),
Alex (Nagykutas).

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Pacsa és Környéke
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Kedves hölgykoszorú, men-
tás víz és málnás méz, gyü-
mölcs és sütemény fogadott Mi-
sefán, a helyi örömkórussal va-
ló találkozásom alkalmából.

A kollektíva a harmadik fel-
lépésére készül éppen, közösen
válogatott könnyűzenei dalokat
énekelve, elmondásuk szerint
egyre nagyobb önbizalommal.
A próbán az első dal zenei
aláfestése egy kis technikai hi-
ba miatt hirtelen megszakad, de
az ének zökkenő nélkül szól to-
vább, látszólag senki sem jön
zavarba.

Zenei repertoárjuk folyama-
tosan bővül. A közeljövőben ter-
vezik például musicalek gya-
korlását, a jelenlegi slágerek és
személyes kedvencek mellett

Vezetőjük, a társulat alapí-
tója, mentoruk .Huber Klára

Tárt karokkal várják az új tagokat
A misefai Gyöngyakác Zenebaráti Dalkörnél jártunk

– Én már a fogantatásomkor
is énekeltem! – meséli vicce-
sen, mikor az inspirációról kér-
dezem. – A többiek között is
sokan énekeltek már korábban
is, és van, akinek ez a kis tár-
saság hozta meg hozzá a
kedvet.

Tárt karokkal várják az új
tagokat, és nem csak a jó tár-
saság miatt, hiszen minél töb-
ben vannak, annál nagyobb a
hangjuk is! Szívesen énekelnek
maguknak is, de mégis csak az
az igazi, ha mások is élvezik az
előadásaikat. Elsősorban termé-
szetesen a falu népe, de már
többfelé kaptak meghívást, köz-
tük Zalaegerszegre is. Mind-
össze heten vannak. Sajnos fér-
fiak nincsenek a társaságban, mert
túl szégyenlősek. (Ez nem sér-
tés, hanem felhívás!… – a szerk.)

Nem volt sima az idáig
vezető út. Voltak már többen is,
kevesebben is. És volt olyan is,
hogy bizonytalanná vált fenn-
maradásuk, de végül a kitartás

és lelkesedés meghozta gyümöl-
csét. Úgy érzik, olyan egyetér-
tést találtak egymásban, hogy
akár hogy is lesz, nekik jó így.

- Panita-

Repertoárjuk folyamatosan bővül.

A nemzeti tehetségprogram
keretén belül a Szentpéterúri
Általános Iskolában művészeti

projektet valósítottak meg. A
tehetséges gyerekekkel külön-
böző ábrázolási technikákat ta-

nultak, a rajzolás festésen túl
kipróbálták az agyagozás, kerá-
miakészítés, valamint a linó-
metszés technikáit. Cserép bá-
bokat készítettek, melyekkel
mesedarabot tanultak be, és ad-
tak elő.

Részt vettek egy kétnapos
tanulmányi kiránduláson, ahol
építészeti megoldásokat és a kö-
zösségi terek fialakítását figyel-
hették meg, majd az így szer-

zett élmények alapján képesla-
pot, festményt készítettek szaba-
don választott technikával. Az
egy éves programot az alkotá-
sokból készített kiállítással
zárták.

A projekt eredményeit az
elkövetkezendő időszakban a
rajz és kerámia szakkör kere-
tein belül tartják fenn.

A megvalósult pályázat azo-
nosítószáma: NTP-MŰV-18-0131

Művészeti nevelés a Szentpéterúri Általános Iskolában

Kipróbálták az agyagozást is.

Tanulmányi kiránduláson vettek részt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

2019. augusztus
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Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha ren-
dezvényre hívják szerkesztőségünket.

Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:

Zalatáj Kiadó szerkesztősége

Fontos a pontos címzés!

Pacsán Kiss Dénes Városia
Könyvtárban alapfokú számító-
gép és internet használati tan-
folyam indult. A program a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával való-
sulhatott meg. A tanfolyamot
Sámson Bernadett, a KSZR
csoport (Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer) munkatársa
vezette.

A képzésen résztvevő 8 fő
a szépkorúak közül tevődött

Tanfolyam a könyvtárban
össze. Hangulatos foglalkozá-
sokon a gyakorlati alkalmazás
került előtérbe. Csoportveze-
tőnk, Bernadett nagy türelem-
mel és lelkesedéssel oktatott
bennünket.

A 20 órás tanfolyammal
mindenki elégedett volt. A részt-
vevők úgy váltak el egymástól
és a csoportvezetőnktől, hogy
ősszel folytatás következik.

Budai Sándorné
könyvtáros

Ősszel folytatás következik.

2019. július 12-én vidám
gyerekzsivaj töltötte be Zala-
szentmártont, ugyanis egy 13
főből álló táborozócsapat ér-
kezett felfedezni a helyi dom-
bokat. Wágenhoferné Pohl Mag-
dolna táborvezető, természet-
gyógyász és filoterapeuta 7 éve
tart rendhagyó környezetórákat
a gyerekeknek, elköteleződött
amellett, hogy a fiatalság job-
ban megismerje és visszatérjen
a környezethez. A tábor célja,
hogy az ország minden tájáról
érkezett gyerekek kirándulva
tanuljanak a különböző növé-
nyekről a friss levegőn, miköz-
ben eldugott, apró zalai tele-
püléseket ismerhetnek meg.

Zalaszentmárton nem csak
a hegy nyújtotta gyönyörű ki-
látás és a zöldellő erdő miatt
volt jó választás. Mint azt

Kreatív Sport Park Zalaszentmártonban
Keszthelyi gyermekcsoport „tesztelte”

Dancs Zoltán polgármester el-
mondta, a Balaton Fejlesztési
Tanács támogatásával, az ön-
kormányzat Kreatív Sport Park
néven egy új létesítményt ho-

zott létre, amely magába foglal
egy új játszóteret és fitness
parkot, valamint az erdei sző-
lőhegyi körúton kialakításra ke-
rült erdei tornapályát és túraös-
vényt. Távolabbi cél, hogy ezen
a kreatív sport úton a szomszéd
falvakkal is összeköttetés ala-
kuljon ki, ezáltal a települések
között a sport és fitness tu-
rizmus is elindulhat.

A keszthelyi túrázók nagy
örömmel próbálgatták az ösvé-

nyen elhelyezett játékokat, fej-
leszthették ügyességüket, tesz-
telhették kitartásukat és a csa-
patmunka is sokat javult. A ki-
rándulás a játszótéren ért véget,
ahol lehetőség volt egy utolsó
játékra az új hintákon, csúszdán
és fitness gépeken. Az elfáradt
gyerkőcök végül egy kellemes
sütögetés mellett pihenhették ki
a nap fáradalmait a tábortűz
mellett.

Tollár Réka

2019. augusztus
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A szőlőhegyre ve-pacsai
zető utat az elmúlt években az
önkormányzat számtalan ki-
sebb nagyobb beruházással,
fejlesztéssel igyekezett javítani,
elősegíteni a zártkertekben,
szőlőhegyeken gazdálkodókat
abban, hogy ezt az ősi tevé-
kenységet tudják folytatni.

A szőlőhegyi kápolnánál
minden évben misét celebrál-
nak, Márton napi túrát ren-
deznek a pincéknél, a Mikulás
futóverseny útvonala a hegyen
vezet, mindezek mellett ön-

Hegyi utat újítanak fel Pacsán
kormányzati gyümölcsös tele-
pítése, túraútvonal alapítása
történt.

Magyarország agrárminisz-
tere Pacsa Város Önkormány-
zatát 2019 évben A Magyar
Tájdíj pályázaton I. helyezéssel
jutalmazta. A most avatásra ke-
rült szakasz a zártkertbe vezető
főközlekedési útvonal része,
amelyen 2015-ben már sikerült
6 millió forintos költséggel egy
szakaszt felújítani. A felújítás
nem csak a gazdálkodóknak
jelent segítséget, hanem az ör-

vendetes módon egyre nagyobb
számú túrázónak, kiránduló-
nak is.

A régi felújítandó burkolat
rossz állapotú, (1990-ben ké-
szült, alapszerkezet nélkül) az
összesen 4,5 cm vastag aszfalt-
rétegnek mindössze a felső 1,5-
2 cm vastag része volt átitatva
bitumennel. Alakváltozások,
repedések, bomlások és felületi
hibák voltak tapasztalhatók. Az
út szélessége változó volt, a
felújítás során egységesen 4
méter szélesség került kialakí-
tásra. A felújított útszakasz

A beruházást az önkormányzat önerőből finanszírozta.

Próbaúton…

Modern Művészeti Kiállítás
Megnyitó: 2019. szeptember 13. 17:00
Helyszín: Művelődési Ház, Pacsa
A kiállítás megtekinthető 2019.09.13. - 09.23. között.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!
Pacsa's Art Projects – magyar és orosz művészek
Ekaterina Frolova, curator
A kiállítás ingyenesen látogatható.

PACSA'S ART PROJECTS

Idén július 6-án került megrendezésre életében elő-Pacsa
ször polgárőr családi nap. A város eddig a megyei polgárőr na-
poknak adott otthont, most úgy döntött a Pacsai Polgárőr Egye-
sület, hogy megvalósítja tervét: saját családi napot szerveznek.

A délelőtti megnyitón felszólalt ország-Manninger Jenő
gyűlési képviselő, , a Zala Megyei PolgárőrHorváth Róbert
Szövetség elnöke, a Zala Megyei KözgyűlésStrázsai Zoltán,
tagja, , Pacsa polgármestere és , aKelemen Tamás Bóbics Zoltán
Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, a Pacsai
Polgárőr Egyesület elnöke.

Helyi és környékbeli településekről is érkeztek polgárőr
egyesületek, valamint civil szervezetek képviselői, akik bene-
veztek a főzőversenyre, de érkeztek Sümegcsehiből, Kacor-
lakról, Bocföldéről, Pölöskéről és Salomvárról is.

A pacsai egyesületből főzte a vadpörköltet,Papp Péter
Kaszás Imre Gombos Lászlóa halászlevet, pedig tárcsán sütött
fűszeres húsokat. A rendezvény helyszíneként a Pacsai-tó szol-
gált, amit a horgászegyesület bocsájtott rendelkezésre, ezzel is
támogatva a családi napot. Lehetőség volt strandolni és
horgászni.

Ebéd után kulturális programok kezdődtek, ahol fellépett a
Nőszirom Kulturális Egyesület Napsugár Óvoda, a dolgozói és
szülői munkaközössége, a keszthelyi Népek Tánca Tánccsoport
és a kulturális csoportja.Salomvár Polgárőr Egyesület

Napközben tombolát árusítottak, az ebből befolyt összeget
az egyesület a pacsai gyermekeknek ajánlja fel. A rendezvény
sikeres megvalósításában közreműködött Pacsa Város Ön-
kormányzata és a helyi civil szervezetek.

Zobb Eszter

Polgárőr családi nap

hossza 350 méter. Mindkét ol-
dalról 50 centiméteres útpadka
építése történt meg.

A felújítás költsége 10 mil-
lió forint volt. A munkaterület
2019. június 4-én került át-
adásra, míg a műszaki átadás
2019. június 21-én történt meg.

Az önerős beruházást az
önkormányzat saját költségve-
téséből finanszírozta. A terve-
ket a mérnökiMoriarty Kft.
iroda készítette, a kivitelező a
Real Munkagép Kft. volt. A
határidőket tartva, csúszás nél-
kül készült el a felújítás.

A . kérésére ezúton tájékoztatjuk,Zalaispa Nonprofit Zrt
hogy 2019. augusztus 1-től a szelektív (sárga zsákos)
hulladékszállítás napja a hónap első napjára változik.pénteki
Az első szelektív hulladék elszállítására 2019. augusztus 2-án,
pénteken kerül sor.

A kommunális hulladékszállítás napja változatlan
(csütörtök).

Kérjük szíves tudomásulvételüket! Köszönettel:
Pacsa Város Önkormányzata

Tisztelt ingatlantulajdonos!
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Preparálás és fazekasság…
Hogyan férnek meg egymás
mellett? Erről beszélgettünk a
nemesrádói Vekasné Zsédely
Melindával.

– Hogyan kezdte a pre-
parálást?

– Egy vadász barátunk
ajánlotta… Három éve végez-
tem el a szükséges iskolát és
rendszeresen továbbképzésekre
járok. vadászat után az elej-A

tett vadak a dolgozóasztalra
kerülnek, leginkább sakált,
őzet, rókát, mormotát, mada-
rakat preparálok.

– Hogyan zajlik a munka-
folyamat?

– Én már csak a bundával
dolgozok. Vagy engem hívnak
ki, és végzem a nyúzást, vagy a
kizsigerelt és nyúzott bőrt ka-
pom meg. Ezt a bőrt lesózom
és lefagyasztom, ezután kerül a
tímárhoz, aki előkészíti azt,
majd visszaér hozzám. Ez a bőr
már vegyszerekkel van kezel-
ve, óvatosan kell vele bánni,
kihullhat a szőr, vagy madarak
esetében eltörhet a toll. Az
előre levett méretek alapján
készül a műtest, ami a bunda
rákerülése előtt még formára
alakítható. Kitömöm az izmo-
kat, felkerülnek a műszemek,
festékkel élesítem a kontúrokat,
majd a végén összevarrom.

– Hogyan kezeljük őket a
későbbiekben?

– Újabban műtestet haszná-
lunk, így tartósabbak, mint a
szalmával kitömött elődeik,
körülbelül 60-70 év is lehet.
Semmiképpen ne törölgessük,
ne mossuk át, ne porszívózzuk,
mert a szőr hamar kihullik, elég
1-2 havonta a port lazán le-
törölni róla és gyerekek köz-
elébe sem ajánljuk a vegysze-
res kezelések miatt. Két évente
kezelni kell őket, ehhez min-
denképpen kérjük szakember
segítségét.

– Váltsunk témát! Szívesen
dolgozik az agyaggal is.

Preparál és korongozik…

– 1993-ban végeztem a fa-
zekas szakmát Zalaegerszegen.
Akkoriban nagyon érdekelt és
dolgoztam is ezen a területen.

– Ezzel keresi a kenyerét?
– Nem, ezt is már csak hob-

bi szinten folytatom, szívesen
tartok foglalkozásokat, ha fel-
kérnek.

– Milyen edényeket készít?
– Csak a képzelet szab ha-

tárt. Evőeszközöket, dísztár-
gyakat, fazekakat, és ami most
nagyon felkapott, az a pöttyös
bögre.

– Mit mondana a szakma
szépségéről?

– Amikor én tanultam, ez a
mesterség éppen hullámvölgy-
be került. Jelenleg elég fel-
kapott üzlet, rengeteg más tár-
gyat is készítenek, mint hagyo-
mányos vázákat és tányérokat,
például kerti díszeket. Ebben a
pillanatban nem tudok az után-
pótlásról, a fiatalokat nem
vonzza annyira. De kiegészítő
tanfolyamokon még oktatják.

– A preparálásról is így
vélekedik?

– Ez jobban tetszik, mint a
fazekasság. Annyira ritka a mi
környékünkön, hogy mindenki
megcsodálja.

Zobb Eszter

Egy vadász ajánlotta a prepa-
rálást.

Ebben az évben is szor-
gosan tevékenykedett Alsóraj-
kon Kisfaludi Strobl Zsig-a
mond Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület. Maguk
mögött tudhatnak olyan rendez-
vényeket, mint a hagyományőr-
ző délelőtt, a farsangi bál, az
anyák napi ünnepség, s a gyer-
meknap. Az egyesület tagjai
mindig más és más, újabb
programok szervezésével fris-
sítik a település lakóinak életét.

Így került megrendezésre
július 6-án, szombat délután
második alkalommal a Paraszt-
olimpia néven futó ügyességi
versenyek sorozata. Az egyesü-
let a Mol által indított pályá-
zatot nyerte el, melynek ke-
retein belül valósulhatott meg
az esemény, amely az olim-
piai láng meggyújtásával kez-
dődött.

Parasztolimpia Alsórajkon

Az olimpián induló csapa-
tok a szomszédos falvakból
tevődtek össze, de voltak, ame-
lyek távolabbról érkeztek: Ki-
limánból két csapat, Gelseszi-
getről, Zalaegerszegről és Eger-
várról egy-egy alakulat állt
rajthoz. Különféle feladatokkal
találkozhattak a versenyzők:
sodrófa és gumicsizma hajítás,
rönkfűrészelés, zsákban futás,
traktorhúzás, kukoricamorzso-
lás. Az olimpia győztese Ki-
limán I. csapata lett, ők vi-
hették haza a trófeát.

A versenyen kívül számos
program várta a látogatókat. Ki-
csik és nagyok egyaránt kipró-
bálhatták a népi játékokat, Zalai
kutyasulitól érkeztek négylábúak
terápiás felvezetőikkel. Az ered-
ményhirdetés után a faluházban
került sor a Csürdöngölős bálra.

Z.E.

Pingpong-labda kiszedése vízzel teli tálból kéz nélkül.

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
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
Göcsej Nyomda Kft.,Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783

A és víz-Pacsa térsége
ellátásának fejlesztését biztosí-
tó projekt keretében megkez-
dődött az új mélyfúrási kút
kialakítása. Eddig feltáratlan
rétegből, 300 méteres mélység-
ből biztosítja az ivóvízellátást
a meglévő kutak megtartása
mellett.

Új kút lesz
Pacsán Pogácsasütő versenyt hirdetünk, amire bárki nevezhet, aki

helyi lakos.
Jelentkezni Kelemen Józsefnénél és Varga-Kulcsár Barbaránál
(+36 30/351-2208) lehet telefonon, személyesen, emailben:
rendezveny.pacsa@gmail.com címen vagy messengeren.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 2.

A pogácsákat zsűri értékeli és a Városnapon (2019. szeptember
7. délután) kerül sor az eredményhirdetésre.
Mindenkinek jó sütögetést kívánunk!

Keressük Pacsa legfinomabb pogácsáját!

Közösségfejlesztés megva-
lósítása Pacsa város-
ban és Zalaigrice
településen

TOP-5.3.1-16-ZAI-
2017-00001

Pacsa Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy 2019. szeptember 16-án (hétfő), házhoz menő
lomtalanítást végez a A lomtalanítás kizárólag aZalaispa Zrt.
lakosságra vonatkozik, közületek elöl a hulladék nem kerül
elszállításra.

A kihelyezhető hulladékok fajtájáról a gyűjtés előtt pontos
tájékoztatást adunk. A lomtalanítás költsége várhatóan
meghaladja az egymillió forintot, amit az önkormányzat saját
bevételeiből finanszíroz.

Pacsa Város Önkormányzata

Lomtalanítás Pacsán

A IV. Hévízi futófesztiválra
az ország számos településéről
érkezett több száz sportoló,
hogy a város útjain kialakított
futópályán, különböző távokon
(7 km, 14 km, 21 km) méresse
meg magát.

A férfiak 14 kilométeres
váltóversenyében a vál-pacsai
tócsapat a második helyet
szerezte meg 1 óra 01 perces
időeredménnyel. A csapat tag-
jai: ésKelemen József Kelemen
Tamás.

2019. június 23-án rendezte
meg a Lenti futóklub a nyári
futóversenyét, amelyen 11,4
kilométeres távon 50 perc 30
másodperces idővel Kelemen
Tamás első helyet szerzett a
kategóriájában.

Zalaegerszegen 2019. július
7-én került megrendezésre a

Pacsai hosszútávfutók a dobogón

Szalai Sándor

Kelemen Tamás és Kelemen József a dobogó második fokán.

városi futóverseny, ahol 10 ki-
lométeres távon 41 perc 40
másodperces idővel Szalai Sán-
dor első helyezést ért el.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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