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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Alsórajk legjelesebb napja a
falunap. A múlt évben a koro-
navírus járvány miatt nem tud-
tuk megszervezni, reményked-
tünk benne, hogy az idei évben
a vírus ennek nem szab gátat.

Július első felében tartjuk e
jeles napot, mert településünk

Falunap Alsórajkon
büszkesége, Kisfaludi Stróbl
Zsigmond szobrászművész e
hónap első napján született.
Falunapunkat főzőversennyel
indítottuk. Hét csapat mérte
össze tudását, sokféle étel ke-
rült a zsűri elé. Kóstolhattunk

Színes programok váltották egymást.

Immár sokadik alkalommal
biztosított otthont a megye pol-
gárőreinek , Közép-ZalaPacsa
egyetlen városa: július 10-én
Zala megye szívében, a minden
egyesület által könnyen elér-
hető településen tartotta kül-
döttgyűlését a Zala Megyei
Polgárőr Szövetség.

A művelődési házban össze-
gyűlt tanácskozó közösséghez
elsőként , aKelemen Tamás
vendéglátó kisváros polgármes-
tere szólt, hangsúlyozva: mint
mindig, ezúttal is örömmel fo-
gadták a polgárőröket, miként

A polgármesterek nevében megköszönték a helytállásukat
Pacsán tartotta küldöttgyűlését Zala megye polgárőrsége

legutóbb a megyei egyesületek
is megtisztelték aktív részvé-
telükkel a pacsai egyesület ren-
dezvényét. A települési önkor-
mányzat – tette hozzá a testület
első embere – erejéhez képest
maximálisan segíti a helyi
egyesületet is, az anyagi támo-
gatás mellett biztosítják szá-
mukra az irodát és az egyéb
működési feltételeket. Elismer-
ve ezzel, hogy a civil szervezet
fontos része a település életé-
nek, nehezen boldogulnának
nélkülük, hiszen az ő érdemük
is, hogy Pacsa egyre inkább a

béke szigete, emellett a polgár-
őrök szavatolják a városi ren-
dezvények biztonságát is. Vé-
gül Zala megye polgármestereit
is képviselve megköszönte a
polgárőrök koronavírus-járvány
idején tanúsított helytállását és
munkáját, amit a lakosság ér-
dekében végeztek.

A megye polgárőreit kö-
szöntötte dr. Vereckei Csaba

dandártábornok, Zala új rendőr-
főkapitánya, aki a múlt év
őszéig a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője volt. Megköszönte
a szeretetet, amit a zalai pol-
gárőrök és a lakosság részéről
érzékelt, elmondta, hogy az el-
múlt pár hónap alatt remény-
keltő benyomások érték úgy a

A tanácskozó testületet elsőként a vendéglátó település nevé-
ben Kelemen Tamás polgármester köszöntötte.
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Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. év-Pacsa Város Önkormányzata
ben ismét a pacsai lakóhellyel rendelkező, helyi óvodába és
iskolába járó gyermekek részére tanévkezdési támogatást nyújt,
mely egységesen gyermekenként 10.000 Ft összegben került
megállapításra.

Támogatjuk a középiskolákba járó pacsai gyermekeket is
szintén 10.000 Ft összegben.

A benyújtáshoz szükséges további információ, illetve a
kérelemhez szükséges nyomtatvány a Pacsai Közös Ön-
kormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél igényel-
hető.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtási határidő 2021.
szeptember 30. napja.

Pacsa Város Önkormányzata

Tanévkezdési támogatás

(Folytatás az 1. oldalról)
nyúlpaprikást, halászlevet, sas-
likot vagy akár csodasütit is. A
zsűri döntése alapján az Egy
vérből valók vagyunk csapat
által készített csülkös pacal és
halászlé lett a győztes.

Nem csupán az ételek, de a
színes programok között is
válogathattak a hozzánk érke-
zők. A színpadon láthattuk a
Hevesi Sándor Színház tagjait,
Kovács Katát, Jurina Beát és
Szilinyi Arnoldot, vagy akár a

Falunap Alsórajkon
Szikra Néptánc Együttest, a
közönség hallhatta a felsőrajki
Szent Anna kórust is. Sztár-
fellépőnk a együttesKredenc
volt. Színesítette a napot a
Zhafira Confi, valamint a
Dance tánccsoport műsora. Ta-
lálkozhattunk a Zalai Kutyasuli
terápiás ebjeivel, a Zala Megyei
Család-, Esélyteremtő és Ön-
kéntes Ház érzékenyítő játé-
kaival, a Gelsei Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület is tartott be-
mutatót. A gyermekeknek lég-

várral és Gulyás Béla pedálos
autóival, valamint Tigris tank-
jával készültünk.

Programunkra a meghívást
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő is elfogadta, sokat
jelent számunkra, hogy jelen-
létével megtisztelte rendezvé-
nyünket. Falunapunkat megelő-
ző héten kaptuk meg a Magyar
Falu Program keretében be-
adott pályázatunk eredményét
is. A Petőfi Sándor utcánk
felújítására 22,5 millió forint
támogatást nyertünk. Régi vá-
gya volt a település lakóinak az
út renoválása, amelyet most ez-
zel a támogatással meg tudunk

valósítani. A falunapot meg-
előző két hétben tábort szer-
veztünk, amelyen az alsórajki
alsó és felső tagozatos gyer-
mekek vehettek részt. Néptánc-
cal, terápiás kutyákkal, kéz-
műves foglalkozással talál-
kozhattak a gyermekek, va-
lamint fazekas foglalkozáson is
részt vehettek. Augusztus hó-
napra tervezi a Kisfaludi
Egyesület az önkormányzat
közreműködésével Kisfaludi
Stróbl Zsigmond tiszteletére
egy emlékhely kialakítását a fa-
luházhoz.

Neuhold-Marton Nóra
polgármester

Manninger Jenő is ellátogatott a rendezvényre.

A polgármesterek nevében megköszönték a helytállásukat
Pacsán tartotta küldöttgyűlését Zala megye polgárőrsége

rendőri állomány és a polgár-
őrök munkájával, mint a lakos-
ság mentalitásával kapcsolatban.
Külön kiemelte Pacsa városával
kapcsolatos pozitív tapasztalatait,
elismerően nyilatkozott a kisvá-
ros emberi, barátságos arculatá-
ról, a települési önkormányzat
és a polgárőrök, a helyi rendőr-
őrs és a polgárőrök, illetve a
három szerv együttműködéséről.

A megye 111 egyesületének
4055 tagját képviselő 88 kül-
dött előtt elsőként Horváth Ró-
bert, a ZMPSZ elnöke számolt
be a koronavírus járvány miatt
rendhagyó év munkájáról. Bár
2020 elején a megszokottak
szerint tervezték az évet, a pan-
démia jelentősen átalakította a
megvalósítást. Az egyesületek

a 2020. márciusában elrendelt
veszélyhelyzetben is folytatták
a bűnmegelőző tevékenységet,
ugyanakkor részt vettek az arra
rászoruló lakosság ellátásában.
Az „általános” polgárőri szol-
gálatok száma csökkent, több-
szörösére nőtt viszont a „spe-
ciális” feladatok, köztük a
rendőrséggel közös járőrözések
óraszáma. A közterületi jelenlét
helyett előtérbe került a kari-
tatív tevékenység, ami ősztől
kiegészült az éjszakai szolgála-
tokkal. Erőfeszítéseiknek kö-
szönhetően 2020-ban a jár-
ványveszély ellenére tovább
erősödött a megye lakosságá-
nak szubjektív biztonságérzete.

Az elnöki tájékoztatás után
számot adott tevékenységéről a
gazdasági és a felügyelőbizott-

ság elnöke, majd kitüntetéseket
adtak át. A Polgárőr Érdem-
kereszt arany fokozatát kapta
Sipos László Tarsolyné, a baki;
Kutasi Szilvia Katalin, a gye-
nesdiási és aBalogh Rudolf,
vonyarcvashegyi polgárőr egye-
sület tagja. A Polgárőr Érdem-
kereszt ezüst fokozata kitün-
tetést vehette át , aGíber Péter
gyenesdiási; , aVarga Tibor
lenti; , a hahótiNémeth Gyula
egyesület tagja. A Polgárőr Ér-
demkereszt bronz fokozatában
részesült , aSzinyéri Attila
nagyradai; , aKovács Zoltán
galamboki és , aJakab Árpád
Gyenesdiási Polgárőr és Vízi
Egyesület tagja. Az Országos
Polgárőr Szövetség korábban
Budapesten tartott küldöttgyű-
lésen a polgárőrség legrango-

sabb elismerését, a „Kopácsi
Sándor Polgárőr Érdemrend”
kitüntetést kapta ,Bóbics Zoltán
a ZMPSZ elnökhelyettese.

A küldöttgyűlés a tisztújítás
során a ZMPSZ elnökének
továbbra is Horváth Róbertet
választotta. Az elnökség tagjai:
elnökhelyettes Bóbics Zoltán,
szakmai alelnökök: Dancs Ist-
ván, Zobbné Szummer Mónika,
Szabó Zsolt, Sándor Dénes, a
gazdasági bizottság elnöke:
Hörcsöki Tamásné, a felügyelő
bizottság vezetője Borsos Jó-
zsef. A járási koordinátorok:
Donáczy Dezső a zalaegersze-
gi, a nagyka-Magyar Zsolt
nizsai, a lenti-Rózsa Sándorné
letenyei, a keszt-Urbán Zoltán
helyi és a zala-Czeili Gergő
szentgróti járás képviseletében.
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Az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) 1992-ben augusztus
elsejét az anyatejes táplálás vi-
lágnapjává nyilvánította.

A világnap célja, hogy felhív-
ja a figyelmet az anyatej fon-
tosságára, valamint arra, hogy a
szoptatás nem csupán a gyermek
táplálása, hanem az anya és a
gyermek későbbi személyes kap-
csolatában is döntő jelentőségű.

A csecsemő ideális táplálé-
ka az anyatej. Az egészséges,
megfelelően táplálkozó édesanya
teje kitűnő minőségű, könnyen
emészthető; megfelelő mennyi-
ségben és formában tartalmaz-
za azokat a tápanyagokat, ame-
lyekre a babának szüksége van,
a korával pedig alkalmazkodik
hozzá. Nincs túl híg, vagy túl
sűrű anyatej. Az első napokban
például az úgynevezett előtej
sok fehérjét, immunglobulint és

Augusztus 1: az Anyatejes táplálás világnapja
ásványi anyagokat tartalmaz. A
szoptatás későbbi időszakában
viszont zsírdúsabbá válik.

Az anyatej mennyisége elég,
ha a kisbaba megfelelően fej-
lődik, élénk, érdeklődő, arcszí-
ne rózsás, nyugodtan alszik. Azon-
ban, ha az anyatej mennyisége
nem elegendő, vagy esetleg telje-
sen hiányzik, akkor tápszeres ki-
egészítésre lehet szükség. Emiatt
sem kell aggódni, mivel a mai
tápszerek megfelelően fedezik
a baba szükségleteit. Ennek elle-
nére se felejtsük el, hogy a táp-
szer mellett is a hozzátáplálást
ugyanúgy kell elkezdeni, mint
az anyatej esetében.

Az anyatej azonban nem csak
táplálék. Védőanyagokat tartal-
maz, amelyeknek köszönhetően
a kicsik nehezebben kapnak el
bélfertőzést, légúti megbetege-
dést vagy egyéb fertőzéseket. A

fertőzés az anyatejjel táplált cse-
csemők esetében rendszerint eny-
hébb lefolyású. Kutatások igazol-
ják, hogy anyatejjel táplált gye-
rekeknél kisebb a túlsúly, az I.
típusú diabetesz és az allergia ki-
alakulásának veszélye.

Ha egy gyermeket legalább
az első hat hónapban anyatejjel
táplál az édesanyja, az egész éle-
tére megalapozhatja az egész-
ségét. Féléves korára ennek elle-
nére csupán a babák fele kap
anyatejet Magyarországon.

A szoptatás babára gyako-
rolt pozitív hatásai miatt a szak-
értők az első hat hónapban ki-
zárólagosan anyatejes táplálást
javasolnak, majd ennek folytatá-
sát a hozzátáplálás mellett leg-
alább a gyermek egyéves koráig.

Póka Márta védőnő körzeté-
ben ( és ) 2020-Pacsa Nemesrádó
ban, az első életévüket betöltött
csecsemők (12 fő) közül 10 ba-
ba 6 hónapos koráig kizárólag
anyatejes táplálásban részesült
és ők még az egyéves koruk
betöltésekor is kaptak anyatejet.

A 2020-ban született 15 baba
közül jelenleg 11 fő kap anyatejet.
Közülük 9 fő csak és kizárólag
anyatejet kapott 6 hónapos koráig.

A pacsai védőnői körzetben
tehát az országos átlaghoz ké-
pest magasabb az anyatejjel táp-
lált gyermekek aránya, a szakér-
tők ajánlásának megfelelően a
legoptimálisabban, legegészsé-
gesebben tudnak fejlődni.

összeállította:
dr. Benedek Karolina, Pacsa

Szoptató anya, Zalaegerszeg, 1936, kőrelief. (Forrás: https://
gocsejimuzeum.hu/zalai-muveszek-kislexikona/voros-janos)

Július végén ismét ülésezett a és apacsai képviselő-testület hu-
mánpolitikai gazdasági bizottságés a is.

A gazdasági bizottság rendkívüli ülésén született döntés a pi-
actér aszfaltozási munkáinak ügyében kiírt beszerzési eljárás nyer-
teséről. A projekt keretében egy 350 négyzetméteres, körbesze-
gélyezett aszfaltborítású rendezvénytér alakul ki, 60 méter hosz-
szan pedig csapadékvíz elvezető építése történik. A humánpo-
litikai bizottság zárt ülésén kettő rendkívüli településtámogatási
kérelemről döntöttek.

A testületi ülésen 11 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
Három önkormányzati rendelet esetében is szükségessé vált

kizárólag technikai jellegű „finomhangolás” az országosan beve-
zetésre került LocLex névre hallgató rendeletfeltöltő és megjele-
nítő alrendszerhez való megfelelés érdekében.

Elfogadták a képviselők továbbá a által készítettZalavíz Zrt.
2022-2036-ig időszakra összeállított gördülő fejlesztési terveket
az ivóvíz és szennyvíz rendszerekre vonatkozóan, valamint hoz-
zájárultak egy a Szent István téren található ingatlan önálló bejegy-
zéséhez.

Építésre kiírt beszerzési eljárásban kiválasztották a kivitelezőt,
a 75124 sz. (Tüttősi ) bekötőút mellett épül a közeljövőben gya-
logjárda.

Lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntöttek egy ön-
kormányzati lakás esetében.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hir-
detett települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlásához kapcsolódó támogatásra. Amint a korábbi években is
tették, idén is pályáznak, vállalva a tüzelőanyag Pacsára szállí-
tásának és a rászorulókhoz történő eljuttatásának költségét.

A korábbi gyakorlatot folytatva döntöttek egy gyémántdiplo-
más pedagógus jutalmazásáról.

Állásfoglalást tettek, hogy a Szent István térnek a Kiss Dénes
Városi Könyvtár felőli szakaszán felújítási munkákat kezdenek,
jövő évi – 2022. augusztusi – tervezett befejezéssel.

Meghosszabbították a kötött hasz-Haladás Sportegyesülettel
nálati szerződést az Ady utcai sportcentrumra vonatkozóan.

Fontos döntések Pacsán

Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy lomtalanítást2021. október 4-én hétfőn házhoz menő
vé-gez a A lomtalanítás kizárólag a lakosságraZalaispa Zrt.
vonatko-zik, közületek elől nem kerül elszállításra a hulladék.

Reggel 6.00 óráig nem ömlesztvea ház elé kihelyezhetőek ruha-
neműk, bútorok, műszaki cikkek, portánként 4 gumiabroncs.

Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöld és
kommunális hulladék, akkumulátor, festékes doboz, olajos fla-
kon, gyógyszer, elem, egyéb veszélyes hulladék.

A lomtalanítás költsége meghaladja az egymillió forintot,
melyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.

Pacsa Város Önkormányzata

Lomtalanítás Pacsán

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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Egy éve, 2020. július 25-én egy felhőszakadás következtében Zala
megye több településén is utakat, gátakat semmisített meg a víz, több
száz embert kellett kitelepíteni. ennyire komoly in-Pacsa térségében
tézkedésre nem kellett sort keríteni, de a 75-ös számú országos közút
és a pacsatüttősi bekötőút találkozásánál lévő csomópontban a fel-
gyülemlett esővíz néhány órára személygépkocsival járhatatlanná
tette az érintett útszakaszt.

Egy év eltelt, és ugyan nem Zala megyében, de a napokban is-
mét tragédiákról számoltak be a hírekben a hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű csapadék miatt.

Belgiumban, Németországban halálos áldozatokat is követelt, mely-
re hazánkban tudomásunk szerint nem került sor, de például Ba-
ranya megyében is több településen komoly károkat okozott.

Valószínűleg a klímaváltozás hatására szélsőségesebb lett a nyá-
ri csapadék eloszlása nemcsak hazánkban, de Európa több orszá-
gában. Magyarországon az utóbbi 30 évben egyaránt nőtt a rend-
kívül csapadékos napok száma és az egybefüggő száraz időszakok
maximális hossza is, állítják egybehangzóan a meteorológusok.

Az elmúlt évtizedek adatai alapján nem ritka, hogy nyáron akár
hetekig nem esik az eső, majd hirtelen, akár 40 millimétert meg-
haladó extrém csapadékos nap(ok) jön(nek).

Nemcsak a hirtelen lezúdult csapadék, de annak hiánya is ko-
moly gondot okoz a közlekedésben, a mezőgazdasági termelés-
ben, a természetes és épített környezetben egyaránt. A hőmérsék-
let ingadozása és a napokig tartó kánikula egészségünkre, szerve-
zetünkre gyakorolt hatásáról nem is szólva.

Várhatóan a jövőben sem lesz ez másként, valószínűleg növe-
kedni fog az egy nap alatt lehullott maximális csapadékmeny-
nyiség. Ez összefügg a hőmérsékletemelkedéssel, a csapadékmen-
tes napokon a hőmérséklet átlaga messze meghaladja a néhány
évtizeddel ezelőtt jellemző értéket. Azaz ma a 25 fokos átlag he-
lyett akár 5 fokkal is több, 30 fokos átlaghőmérsékletűek az átla-
gos napi nyári hőmérsékletek.

Az okok között a csapadék nagymértékű természetes változé-
konysága mellett sajnos az emberi tevékenységből eredő közvetett
hatások is szerepet játszanak.

Szomorú, kevésbé ismert tény, hogy a fenti problémák elleni fel-
lépés miatt az ENSZ már 1994-ben, azaz 27 évvel ezelőtt elfoga-

Extrém esőzések és szárazságok váltják egymást

dott egy egyezményt, amely az elsivatagosodás és aszály elleni küz-
delemről szól, azóta ezt a napot világnapként tartjuk számon, cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet a talaj minőségének védelmére, a termő-
földek kimerülésére, a zöldnövényzet védelmére, újratelepítésé-
nek szükségességére.

Az elsivatagosodás messze nem csak az afrikai országok prob-
lémája. Európában Görögország, Spanyolország és Dél-Olaszor-
szág mellett Itália északabbra eső, korábban igen termékeny te-
rületei is veszélyeztetetté váltak, és a kiszáradt, tönkrement földek
egyre terjednek Közép- és Nyugat-Európában is. Magyarországon
sincs ez másként, a Duna-Tisza közén számtalan kisebb tó már ki-
száradt, a Kecskemét melletti Szappan-szék Európa legsósabb szi-
kes tava volt, 50 éve még fürdőház állt a partján, ma már a nevét
sem ismerik, csak a port kavarja a szél az üres mederben. Itt, Za-
lában alig érzékeljük, hogy az Alföld „tengersík vidéke” egyre ki-
terjedtebb, egyre kevesebb a hasznos termőföld.

Az aszály, persze, eddig is tudott bibliai lenni, fölidézve a hét
szűk esztendő időről időre visszatérő rémképeit, de mintha az utol-
só évek esőtlen nyarai mások lettek volna, mint a régiek. Kiszá-
míthatatlanabbak és gonoszabbak. A megrepedezett földek és ku-
tak mögött egyre kevesebbszer dereng föl a remény, hogy a hét
szűk esztendőknek hamarosan végük lesz, és hogy a természet is-
mét visszazökken egykori kerékvágásába, s esők is jönnek újra, esők,
elfogadható menetrend szerintiek és majd harmat is hullik bőven.

Annyi bizonyos, hogy egyre kiterjedtebb, egyre érzékelhetőbb
problémával állunk szemben, ez már vitathatatlanul nemcsak a
szakemberek, hanem az átlagemberek problémája is, hiszen a min-
dennapjaikban érzékelhető.

A megoldás pedig csak összefogással elérhető, erre a szakem-
berek szerint hatalmas szükség lenne, mert a huszonnegyedik órá-
ban vagyunk. Mit lehet tenni? Röviden: fákat, zöldnövényeket ül-
tetni, védeni őket, megváltoztatni a talajgondozási - és művelési
szokásainkat, gyűjteni az esővizet a száraz időszakokban való fel-
használás céljából, csak annyit termelni, amit el is tudunk fogyasz-
tani. Miután a Földnek, mint bolygónknak csupán egynegyede
szárazföld, melynek egy jó része nem is alkalmas termelésre, köny-
nyen belátható, hogy valódi kincs a jó minőségű termőföld, ami-
ből hazánk szerencsére még bővelkedik, vigyázzunk rá mindannyian!

Összeállította: dr. Benedek Karolina, Pacsa

2020 júliusi felhőszakadás, ideiglenesen járhatatlan a 75-ös út
és Tüttősi út elágazója.

A somogyi megyeszékhely
szomszédságában található Ka-
posmérőn már évtizedes hagyo-
mánya van a futóversenyek ren-
dezésének. A Mérőmaraton névre
keresztelt eseményeket március-
április hónapokban rendezték meg
korábban. Idén a járványhelyzet

Pacsai siker a Mérőmaratonon

Az eredményhirdetés pillanata, középen ifj. Kelemen Tamás.

miatt tavasszal elmaradt, viszonyt
a helyzet javulásával nyáron ke-
rült sor a sportolók körében
népszerű versenyre.

A pacsai ifj. Kelemen Tamás
férfi F1 kategóriában 7,5 km távon
indult és 29 perc 38 másodper-
ces idejével első helyen ért célba.

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

2014. decemberében nyug-
díjasként, részmunkaidőben vál-
lalta el a pacsai városi könyvtár
vezetését Budai Sándorné, Ibo-
lya néni.

2015. év elején NKA pályá-
zati támogatásból, valamint a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár segítségével a könyv-
tár belső tere teljesen megújult,
ezáltal sokkal világosabb, ba-
rátságosabb, esztétikusabb kör-
nyezet várja az olvasókat, az
érdeklődőket.

Azonban nemcsak a tárgyi
feltételek javultak, hanem Ibo-
lya néni érkezésével a könyvtár
élete, s ezzel együtt városunk
irodalmi, kulturális, közösségi
élete is felpezsdült. Pedagó-
gusként és könyvtárosként is
mindenki ismeri és kedveli.
Sokat tett azért, hogy egyre
több olvasó iratkozott be, és az
évek során igazi közösségi
térré alakult a könyvtárunk,
ahol a gyerekek, a felnőttek, az

Köszönjük, Ibolya néni!
idősek is szívesen töltik el
idejüket, akár konkrét progra-
mon való részvétellel, akár
csak egy kis beszélgetésre be-
térve, folyóiratok olvasásával
vagy internetezéssel.

Felsorolni sem lehet azt a sok
programot, rendezvényt, amit
szervezett vagy közreműködött
a lebonyolításában: író-olvasó ta-
lálkozók, tudományos és isme-
retterjesztő előadások, rendhagyó
tanórák, vers- és mesemondó ver-
senyek, könyvtármozik, könyv-
bemutatók, költészet napi, kul-
túra napi ünnepségek…

Az önkormányzattal és a
civil szervezetekkel együttmű-
ködve a városi programoknak,
ünnepségeknek is aktív szerve-
zője, résztvevője volt. A gye-
rekekkel külön is foglalkozott,
egy-egy rendezvényre, verseny-
re lelkiismeretesen felkészítette
őket, segített a diákoknak a
versek tanulásában, azok szín-
vonalas előadásában. Az elhi-

vatottsága és maximalizmusa
volt a biztosíték a sikerre és az
eredményességre. Alapító tagja
a Városvédő- és Szépítő Egye-
sületnek, s az ezen belül mű-
ködő Szivárvány Dalkörnek.
Kezdeményezésére alakult meg
néhány éve az Ezüst Évek
Klub, valamint az ő javaslatára
vette fel a könyvtár a Kiss Dé-
nes Városi Könyvtár nevet.

Könyvtárosi munkája mel-
lett, szabadidejét feláldozva,
odaadással, energiát nem kí-
mélve vállalt részt a progra-
mok, rendezvények megvaló-
sításában. Kiemelkedő közös-
ségi és társadalmi tevékenysé-
géért Pacsa város polgármes-
tere 2017-ben Polgármesteri
Elismerő Oklevelet adományo-
zott részére, melyet a városnapi
ünnepségen vehetett át.

2021. június végén Ibolya
néni elköszönt a könyvtár ol-
vasóitól, most már ténylegesen
is a jól megérdemelt nyugdíjas
éveit tölti, családja körében.

Kedves Ibolya néni!
Köszönjük a sok-sok mun-

kát! Kiemelten szívügyed volt
a könyvtár, élettel töltötted
meg, valóban igazi közösségi
tér lett! A segítségedre min-
denki számíthatott!

Boldog nyugdíjas éveket
kívánunk, egészségben, bol-
dogságban a családoddal!

Ezután nem szervezőként,
hanem vendégként, résztvevő-
ként várunk a könyvtárban és a
rendezvényeken, de természe-
tesen a tanácsaidra, ötleteidre,
véleményedre a továbbiakban
is számítunk!

Bokor Ferencné

Kelemen Tamás polgármester köszönti Budai Sándornét az
utolsó munkanapján.

Szív alakú kupakgyűjtő ke-
rült kihelyezésre a pacsai mű-
velődési ház melletti füves
területre, melynek ötletgazdája
Varga-Kulcsár Barbara volt. A
finanszírozása a helyi vállalko-
zóknak és a településünkön élő
orosz művészeknek köszönhe-
tő. Az összegyűlt kupakokat jó-
tékonysági célra kívánjuk fel-
használni, így kérünk
mindenkit, hogy gya-
rapítsa a szív tar-
talmát! Az első ku-
pakot ,Sángli József
az elképzelés meg-
valósítója dobta a
gyűjtőbe, majd őt
követték a Pacsai
Családi Bölcsőde
és a Pacsai Napsu-
gár Óvoda növen-
dékei és dolgozói.

Köszönet a tá-
mogatóknak: ifj. Sa-
lamon Sándor, Böőr
Péter, dr. Lekszi-
kov Gábor, Zuggó
Zoltán, Sabján Pé-
ter, Ágoston Gyu-
la, Alexander Me-
rezhko, Pacsa és

Jótékonysági célt szolgál
Vidéke ÁFÉSZ, Pacsai Nap-
sugár Óvoda Szülői Munka-
közössége, Pacsa's Art Projects
tagjai (Irina Drozd, Ivan Plusch,
Irina Annina, Olga Tobreluts,
Andrei Nearonov, Dimitrii Sho-
rin, Ella Ermolaeva)!

Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens –

Pacsa Város Önkormányzata
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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.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A szentpéterúri önkormány-
zat 2020 évben megvásárolta a
régi iskola épületét, amelyet még
ősszel a Szentpéterúr Község
Jövőjéért Közalapítvány részé-
re használatba adott a céljainak
megvalósítása érdekében.

Idén tavasszal megkezdődtek
a munkálatok azzal, hogy az épü-

Felújítják a régi iskolát

let egy része, amely már statiku-
san életveszélyes állapotban volt,
lebontásra került. Elszállításra ke-
rültek a bontási anyagok, vala-
mint a fennmaradó épületrészben
a villamos hálózatra rákötés is
megtörtént. Az épület pénzügyi
forrás függvényében a jövőben
tervek szerint felújításra kerül.

Idén tavasszal kezdődtek a munkálatok.

Július végén ellátogatott Pöt-
rétére Tormási Attila pécsi szár-
mazású fiatalember, aki „Ribizli
bohóc” néven vált ismertté. Több
éve adja elő műsorait, elsősor-
ban fesztiválokon, falunapokon,
KSZR által szervezett rendez-
vényeken, de a Balaton nyári és
téli rendezvényein is rendszeres
fellépő.

A gyermekverseket is megze-
nésítő művész, vidám zenés mű-

Ribizli bohóc Pötrétén
sort tartott a gyermekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt. A közel egy-
órás zenés interaktív előadáson
ritmushangszereken közösen mu-
zsikáltak, dalt tanultak, táncoltak,
mókával és vidámsággal telt az
előadás. A műsort követően ebéd-
del kedveskedtek a megjelentek-
nek, majd közös társasjátékozás
és tetoválás várta a gyermekeket.

A nap zárásaként minden
gyermek ajándékot kapott.



1120 .21  augusztus Pacsa és Környéke

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az évek előrehaladtával
mindenkinek szembe kell néz-
ni azzal, hogy ki kell cserél-
ni a konyhabútorát.

Így volt ezzel Éva is. Halo-
gatta a dolgot, mert valljuk
meg, elég sok macerával jár.
Ki kell pakolni, majd bonta-
ni a helyéről a régi konyhabú-
tort. Több elektromos csatlako-
zóra van szükség, mert ki gon-
dolta volna 10 éve, hogy eny-
nyi elektromos gép lesz a
konyhában. A sütő is jobb len-
ne, ha középmagasan lenne.
Több fiókra, több helyre, prak-
tikus megoldásokra van szük-
ség. Amint így gondolko-
dott, eszébe jutott, ha már be-
levág, akkor olyan konyha-
bútort akar, amire 10 év múl-
va is jó ránézni. Csak azt nem
tudta, hogy lehet ezt elérni.

Ezért bennünket hívott fel.
A helyszíni beszerelés reg-

gelén ezzel a mondattal fo-
gadott bennünket:

– Már úgy várom, hogy
végre tudjak mosogatni! Ez
hiányzott a legjobban mióta
nincs konyhám.

– Hát ezt a mondatot rit-
kán hallani. De tudom, miért
mondod ezt. Sokan nem is
tudják, hogy a konyhában a
mosogató mellett töltik el
idejük több mint 63%-át.
Ezért kell odafigyelni arra,
hogy jó mosogatót válasz-
szunk. Nagy és mély meden-
céje legyen, hogy a tepsit is
el lehessen mosogatni ben-
ne. A silgránit mosogatókat
alig kell tisztítani, ezzel is
rengeteg időt lehet megta-
karítani. Neked ilyen moso-
gatód lesz, amire érdemes
volt várni….

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Már úgy várom…

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

A nemzeti tehetségprogram
keretén belül a Szentpéterúri Álta-
lános Iskolában művészeti projek-
tet valósítottak meg. A program
célja a résztvevő gyerekek művé-
szeti kifejező képességének, kre-
ativitásának fejlesztése. A téri áb-
rázolás, térbeliség érzékelésének
az erősítése. A művészettörténe-
ti tudásuk bővítése, és a műelem-
ző képességük és a vizuális ki-
fejezőképesség fejlesztése.

Művészeti nevelés a szentpéterúri iskolában

A Magyar Falu Program-
ban elért sikeres pályázat-
nak köszönhetően 40 millió
forintot nyert azFelsőrajk
óvoda felújítására, így sok

Sikeresen pályáztak Felsőrajkon
év után belülről is megújul
az épület.

A munkálatok pontos kezdési
időpontjáról tájékoztatják a
lakosságot.

Újabb nyertes pályázatnak köszönhetően újul meg az óvoda.

A tanulók részt vettek egy
háromnapos bentlakásos tábor-
ban is, ahol több múzeumot is
meglátogattak, részt vettek mú-
zeumpedagógiai előadásokon,
és művészeti foglalkozásokon
is. Készítettek egy rövidfilmet
arról, hogy mit jelent számukra
a művészet. Az egyéves prog-
ramot az alkotásokból készített
kiállítással zárták. A projekt
eredményeit az elkövetkezendő
időszakban a rajz szakkör ke-
retein belül tartják fenn.

A megvalósult pályázat azo-
nosítószáma: NTP-KNI-20-0133

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



12 20 .21  augusztusPacsa és Környéke

Harmadik próbálkozásra, de
most sikeresen pályáztak Eger-
aracsán Kossuth Pe-a utca és
tőfi utca burkolatának felújítá-
sára. A munkálatok várhatóan
még nyáron elkezdődnek. Az
elnyert összeg 36 millió forint.

Sikeres pályázatok és programok Egeraracsán

Magyar Falu Program - Ját-
szótér bővítése pályázat is sikeres
elbírálásban részesült, így tovább
tudják fejleszteni eszközeiket.

Az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány által nyújtott pá-
lyázati támogatásokból meg-

újult a közösségi ház és a fa-
luház épülete, az energiaha-
tékonysági fejlesztéseknek kö-
szönhetően a község környezet-
tudatosabb település lett.

A falunapi rendezvényen a
résztvevők körhintázhattak, de

volt pónilovaglás, ugrálóvár,
kirakódó vásár és arcfestés,
csillámtetoválás.

A szombati nap a falunap
jegyében telt kulturális mű-
sorral és habpartival. Vasárnap
pedig már inkább búcsúi han-

A megújult közösségi ház avatásán jelen volt Manninger Jenő
(balról) országgyűlési képviselő is. Mellette Dancs László pol-
gármester.

A hangulat nagyszerű volt.

Fekete Pákó póniháton…

gulat fogadta az érdeklődőket.
A rendezvényen fellépett

Fekete Pákó, Geri Betli, Bódi
Csabi Kredencés a együttes.
Mellettük még sok környékbeli
kulturális fellépő szórakoztatta
a közönséget.

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Érdeklődni:
egész nap

06-70/3275-166

Munkalehetőség,
egész éves munkára

férfi dolgozót
keresünk

sírköves cégünkbe,
temetői munkákra.
Telephely .Pacsa

Állásajánlat

Érd.: 06 30 400 26 53

Böőr Kőfaragó Kft.

Száraz akác tűzifa
Pacsán

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
eladó.


