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Két év után – a vírushelyzet
enyhülésének köszönhetően –
idén újra megtarthattuk nemzeti
ünnepünket március 15-én, a
pacsai szoborparkban.

Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc Magyaror-
szág újkori történetének egyik
meghatározó eseménye. A 174.
évfordulón az ünnepség prog-
ramját a Pacsai Általános Is-
kola diákjainak műsora indítot-
ta, egyedi összeállítással, piros-
fehér-zöld színű zászlókat is
felhasználva. Ezt a kis néptán-
cosok előadása követte. Fel-

A márciusi ifjakra emlékeztünk
készítő pedagógusok: Tóth Bri-
gitta Pálos Henriettaés .

Ünnepi beszédet Zsigmond
Istvánné, a Pacsai Általános
Iskola intézményvezető-helyet-
tese mondott. Kiemelte, hogy
mi már csak a tanulmányaink-
ból és a könyvekből ismerjük
az akkori eseményeket, de
mégis olyan lelkesedéssel, úgy
tudunk róla beszélni, mintha mi
is ott lettünk volna azon a ne-
vezetes napon, minket is magá-
val ragadott volna az akkori fia-
talok lendülete, szabadságvágya.

Zsigmond Istvánné mondott ünnepi beszédet.

Nagy Bálint, Zala megye 2-
es számú választókerületének
képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP)
beszélgetésünk első részében
részletesen szólt arról, hogy a
körzetéhez tartozó 100 (!) tele-
pülés túlnyomó része falu. Az
elmúlt időszakban jelentős fej-
lődés történt ezeken a telepü-
léseken is. Annak ellenére,
hogy meg kellett küzdeni a
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kor-
mány súlyos örökségével.

– Mennyire nehezítette meg
a Gyurcsány-korszak az itt élők
mindennapjait?

Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (2.)

Egyeztetés Kelemen Tamással, Pacsa polgármesterével.

– 2010 előtt jelentős munka-
nélküliség volt a térségben. Az
intézményi infrastruktúra siral-
mas állapotot mutatott, külö-
nösen a falvakban. Iskolabezá-
rásokról és – összevonásokról
szóltak a viták, a Keszthelyi
Kórházat is leépítették. Válsá-
gos helyzetben voltak az üze-
mek Pacsán, Pölöskén, Keszt-
helyen, és közel volt a bezárá-
suk, ami rengeteg család meg-
élhetését veszélyeztette volna.
Sokan elköltöztek, a falvak
elöregedtek és az ingatlanok
értéküket vesztették.

– Hogyan sikerült változtat-
ni a helyzeten a 2010-es kor-
mányváltást követően? Milyen
eredményeket tudna említeni az
elmúlt évekből?

– Hosszú évtizedek után
2010-ben végre elindultak a
várva várt útfejlesztések. Meg-
újult a 76-os út, elkerülő utak
épültek Keszthely és Hévíz
mellett. Felújításra kerültek az
iskolák, óvodák, háziorvosi ren-
delők, közösségi épületek. Idő-

seket segítő szolgáltatások in-
dultak, és ma már alig van üres
ház a falvakban. Ez visszaadta
az emberek vidéki életbe vetett
hitét. A turizmus számunkra az
egyik legnagyobb munkaadó
ágazat, ezért számos turisztikai
célú beruházást kezdeményez-
tünk a környéken. Sok kerék-
párút épült, fejlesztették a Zala-
karosi Fürdőt, és a Keszthely és
vonzáskörzete számára olyan
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A márciusi ifjakra emlékeztünk

Felidézte az előzményeket,
mi vezetett a forradalom kitö-
réséhez. A reformkor nagy ma-
gyarjairól, kiemelkedő szemé-
lyeiről is megemlékezett, Széche-
nyi Istvánról Kossuth Lajosról, ,
Batthyány Lajosról Deák Fe-,
rencről, hiszen ez a nap róluk

is szól, ami még magasztosab-
bá teszi az ünnepet. Ők meg-
alapozták a forradalom sikerét,
lehetővé tették, hogy tisztelettel
gondoljunk a hős márciusi
ifjakra. Azokra a hősökre, akik
felismerték a helyzetet, a pári-
zsi, majd a bécsi események
után ők is a tettek mezejére lép-

tek, és Budán és Pesten is kitört
a forradalom. A bécsi udvar
meghátrált, megalakult az ön-
álló magyar kormány, gróf
Batthyány Lajost miniszterel-
nökké nevezték ki. Azonban
nagyon rövid ideig tartott ez a
függetlenség, néhány hónap
múlva a Habsburgok elérke-
zettnek látták az időt a telj-
hatalmuk visszaállítására. Hő-
sies küzdelmek, véres csaták
vették kezdetét, súlyos áldoza-
tokat követelve. Ismert és név-
telen hősökkel, köztük azzal a
31 pacsai honvéddal, akiknek
nevét a Szoborparkban felál-
lított emlékmű őrzi. Rájuk em-
lékezünk március 15-én, akik
valóban hősökké váltak, példát
mutatva az utókornak. Fejet
hajtunk a dicső múlt előtt, mert
nem létezik jövő a múlt nélkül.
Szükségünk van a történelem
tanító erejére.

Beszédének további részé-
ben arról szólt, mit hozhatunk

ebből magunkkal a mindennap-
jainkra? Értelmezzük úgy a
régmúlt eseményeit, hogy az
lehessen figyelemfelkeltő a mai
ember, a mai fiatalság számára
is. Minden kornak megvannak
a maga hősei. Mi is azokká
válhatunk a szűkebb és tágabb
környezetünkben, a családban
és a köz érdekében végzett te-
vékenységünkkel. Csak fel kell
ismerni az élet által kínált le-
hetőségeket, mert a ma társa-
dalmának is szüksége van a
mindennapi hősökre. Olyan
bátraknak kell lennünk, mint a
márciusi ifjak voltak, hogy élni
tudjunk az esélyekkel. Fel kell
ismernünk saját értékeinket, fel
kell fedezni magunkban a min-
dennapi hőst.

Az ünnepség végén Pacsa
Város Zalaigrice Községés
Önkormányzata, intézmények
és civil szervezetek képviselői
helyezték el koszorúikat Petőfi
Sándor szobránál és a '48-as
hősök emlékművénél.

Bokor Ferencné

A diákok adtak színvonalas műsort.

fontos Festetics-program közel
8 milliárdos beruházása is elin-
dult. Megújultak a Balaton-par-
ti strandok, és a közútfejlesz-
tésekkel Zala megye könnyeb-
ben és gyorsabban megközelít-
hető szabadidős célponttá vált.

– Milyen tervek megvalósí-
tását tűzte ki célul egy sikeres
választási szereplés esetén?

– A megyei települések köz-
ti úthálózat további fejlesztését,
különösen az M76-os gyorsfor-
galmi út folytatását. Folytatni
kell a nagy lendülettel elindult
Magyar Falu Programot, hogy
egy-két éven belül teljessé vál-
jon a falusi és kisvárosi intéz-
ményhálózat felújítása. A sár-
melléki repülőtér infrastruktu-
rális fejlesztését is szükséges
lenne elkezdeni éppúgy, mint a
keszthelyi Balaton-part mérték-
tartó, de látványos fejlesztését,
négy évszakossá alakítását.
Keszthelyen fontos a jó gimná-
ziumi képzés mellett a szak-
képzés erősítése, valamint a helyi
felsőoktatás jövőjének biztosítása.

– Most, amikor beszélge-
tünk, háború van a szomszé-
dunkban. Márki-Zay Péter, az
ellenzék miniszterelnök-jelölt-

Magyarország a béke pártján áll!
Beszélgetés Nagy Bálint országgyűlési képviselőjelölttel (2.)
(Folytatás az 1. oldalról) jével az élen a koalíció poli-

tikusai eléggé harciasak…
– Inkább rendkívül felelőt-

lenek! Sok minden sújtotta ha-
zánkat az elmúlt években: vö-
rösiszap-katasztrófa, dunai ár-
víz, migráns-invázió, aszály,
covid-járvány, s most itt a há-
ború. A Gyurcsány Ferenc és
Márki-Zay Péter vezette ellen-
zék a legalapvetőbb dolgokkal
sincs, vagy nem akar tisztában
lenni. Hazánk, mint szomszé-
dos ország számára a legfonto-
sabb a béke, vagyis a háború
befejezése tárgyalásos alapon.
Beláthatatlan következmények-
kel járna, ha katonákat, vagy
fegyvereket küldenénk a hábo-
rús országba. Választás után,
higgadtabb körülmények után
erre talán Márki-Zay Péterék is
rájönnek. Számunkra a béke és
a biztonság a fontos.

– Maradjunk országos té-
mánál! Meglehetősen kevés szó
esett eddig a választási kam-
pányban az ügyfélbarát köz-
igazgatás kialakításáról. Még az
ellenzék sem talált rajta fogást…

– A kormány egy évtizede
megkezdett bürokráciacsökken-
tési program keretében folya-
matosan egyszerűsíti a hivatali

ügyintézést. A kormányablakok
működése forradalmi változást
hozott, s ez pártszimpátiától
függetlenül mindenkinek az
érdekét szolgálja.

– Április harmadikán nem
csak országgyűlési választás
lesz, hanem népszavazás is…

– Mi úgy gondoljuk, hogy
kiskorú gyermekeink szexuális
felvilágosítása a szülők joga.
Van ennek egy természetes ha-
gyománya Magyarországon. A
természetet persze meg lehet
erőszakolni ideig-óráig. Április

harmadikán elérkezik az az idő,
amikor a magyar emberek ha-
tározott választ adhatnak a
minket támadó szervezeteknek:
nem kérünk természetellenes
gyermeknevelési „tanácsaik-
ból”. Adjunk április harmadi-
kán határozott válasszal erős
felhatalmazást a kormánynak,
hogy a magyar emberek véle-
ményét kellő erővel tudják kép-
viselni Brüsszelben és az
álcivil szervezetekkel szemben.

Ekler Elemér
(Vége)

Nagy Bálint: – Számunkra a béke és a biztonság a fontos.
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A Pacsai Városvédő- és Szé-
pítő Egyesület Pacsa Város Ön-
kormányzatának támogatásával
borbírálatot tartott 2022. márci-
us 14-én. Pacsai és a Pacsa kör-
nyéki boros gazdák jelentkez-
hettek a saját készítésű boraik-
kal. A bírálatot és szakmai mi-
nősítést ésdr. Pálfi Dénes Hor-
vat Janez végezte el. A bírá-
laton a gazdák személyesen részt
vehettek, így szakmai eszmecse-
rére is lehetőség volt.

Kelemen Tamás polgármes-
ter köszöntőjében elmondta, hogy
az önkormányzat örömmel támo-
gatta a rendezvényt. 2020. már-
ciusában még a Covid-járvány
kitörése előtt került sor utoljára
borbírálatra Pacsán, 2021-ben
nem volt erre lehetőség. Sajnos a

Borbírálat Pacsán
humán világjárvánnyal párhuza-
mos időben Pacsán és környé-
kén egy a szőlőket érintő fito-
plazmás járvány is kialakult, az
aranyszínű sárgaság. A betegség
következtében számos szőlőter-
melőnek kellett jelentős mennyi-
ségben kivágni és megsemmi-
síteni szőlőtőkéket, vannak olyan
területek, ahol teljes egészében
fel kellett számolni az ültetvé-
nyeket. Kifejtette azt is, hogy
bízik abban, hogy a termelők
legyőzik a betegséget és tovább-
ra is szőlőművelés folyik a kör-
nyező domboldalakon.

Dr. Pálfi Dénes (zsűri elnök)
a megnyitójában elmondta, hogy
Közép-Zala számos településén
tartottak már borbírálatot az el-
múlt hetekben, amelyek alapján

Az oklevelek átadása, balról Kelemen Józsefné, dr. Pálfi Dénes
és Horvat Janez.

elmondhatja, hogy az évjárat sa-
játossága alapján sok az aranyér-
mes bor Zalában, Pacsán is ezt
várja. Tájékoztatta a jelenlévő ter-
melőket a bírálati szempon-
tokról, eredmény besorolási pont-
határokról és arról is, hogy min-
den tétel elemzése hangosan tör-
ténik, hogy a résztvevők tanul-
hassanak belőle. A gazdák figyel-
mét felhívta, hogy a szőlőterü-
letek újratelepítésénél fokozot-
tan vegyék figyelembe az éghaj-
latváltozás hatásait, szárazság-
tűrő és betegségnek jobban el-
lenálló fajtákat telepítsenek.

Kelemen Józsefné, a szerve-
ző egyesület elnöke a bírála-

tok után összefoglalójában el-
mondta, hogy a megméret-
tetésre 44 bort neveztek be a
készítőik, Pacsa, ,Felsőrajk Za-
laszentmihály, Pötréte, Egerara-
csa településekről, fehérbor,
rozébor és vörösbor kategóri-
ákban. Az eredmények igazol-
ták az elnök várakozását, misze-
rint kiemelkedően jó évjárat
volt a 2021.

33 bor kapott arany minősí-
tést, 9 bor ezüst minősítést, 2
bor pedig bronz minősítést.

Pacsa Város Bora kiválasztás-
ra került, a díj bejelentése és
átadása a szeptemberi városna-
pon történik.

Az internetes vásárlás rohamo-
san terjed hazánkban, így termé-
szetesen is. SzerződésesPacsán
partnerrel együttműködve cso-
magküldő-automata kihelyezése
történt a Szent István téri par-
kolóba.

Az automatába kézbesített
megrendelések több előnye is van.

A nap 24 órájában átvehetők,
tehát nem kell otthon lesni a fu-
tárt a hét minden napján. Költség-
hatékonyabb a megrendelő számá-
ra, nagyságrendileg elmondhat-
juk, hogy harmadába kerül, mint
a lakásra szállítás.

Környezetkímélőbb megol-
dás, mert nem kell a szállító gép-
kocsiknak a település minden pont-
jára elhajtania, és mert napelemes
megoldással biztosítják a szüksé-
ges energiát. Modern technoló-
giai alkalmazások, mobiltele-
fonnal vezérelhető átvevőpont.

Csomagok feladására is alkal-
mas, magánszemélyek közt az
egyik legbiztonságosabb és leg-
gyorsabb csomagküldési lehe-
tőség.

Új szolgáltatás Pacsán
Önkormányzatunk minden le-

hetőséget megragad, hogy a la-
kosság részére helyben elérhető
szolgáltatások körét bővítse, így
abban bízunk, hogy ezzel az
újabb fejlesztéssel is segíthet-
jük Önöket.

Kelemen Tamás
polgármester

Már Pacsán is elérhető ez a
szolgáltatás.

A tavalyi nagy sikerre való
tekintettel idén is megrendeztük
az online jelmezversenyt .Pacsán
Már az előregisztráció alatt nagy
örömmel töltött el minket, hogy
gyermekeket és felnőtteket egy-
aránt lázba hozott a felhívás. A
jelmezeket háromtagú zsűri, Budai
Sándorné, Méhes Patrícia Zsol-és
dosné Darvas Szabina értékelte.

A három korcsoportban ösz-
szesen 33 versenyző mérettette
meg a kosztümjét. Március 2-án
került sor az eredményhirdetés-
re, a Kiss Dénes Városi Könyv-
tárban. 0-6 éves korosztályban
első helyezést ért el ,Tóth Lotti
aki zombi nővérnek öltözött, a
súlyemelőt megformáló Varga
Olivér a második helyen végzett,
harmadik lett Szecsődi Olivér
Benjamin, aki cukorborsó jel-
mezbe bújt.

A 7-14 éves korosztályban a
győztes ,Tatár Lázár Boldizsár
aki Joker alakot öltött, őt kö-
vette dalmata-Sángli Dominik
jelmezben, a harmadik helye-
zett lett,Bogdán Máté István
Omikron vírus kosztümjében.

A kategóriában két különdí-
jat ítélt meg a zsűri, Horváth
Kimberli Tinó Ákos, páva és kő-
műves jelmezéért.

A 15 év feletti kategóriában
a felhúzhatós Kati baba doboz-
ban alakításáért Bogdán Eszter
nyert, második lett megosztva
Szalainé Gájer Bernadett keresz-

Online jelmezverseny

tespók és hippyCsility Zita
jelmeze és harmadik helyen egy
őzet megformáló Magyar Karo-
lina, valamint Mama és Papa ma-
nót alakító végzett.Márfi-család

A különdíjat a Pacsai Ál-
talános Iskola 7. osztálya zsebel-
hette be, Aprajafalva kompozí-
ciójukkal. A résztvevők okle-
velet, emléklapot és ajándékot
kaptak. Az ötletes jelmezekről
készült összeállítás megtekint-
hető a város honlapján. Gratulálok
minden résztvevőnek!

Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

Zombi nővér…
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A Kisfaludi Stróbl Zsig-
mond Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület, valamint
Alsórajk Község Önkormányza-
ta közösen szervezte meg Al-
sórajkon az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc hőseire
való megemlékezést.

Az ünnepség Neuhold-Mar-
ton Nóra polgármester köszön-
tőjével kezdődött. A polgár-
mesteri köszöntőben elhang-
zott, hogy március 15 fontos
jelkép lett, s nemcsak egyetlen
tavaszi napnak, hanem az azt
követő további magyar törté-
nelmi események szabadság-
küzdelmének. A márciusi ifjak
tette nem tűnt el nyomtalanul a
magyar szívekből.

Az egyesület tagjai meg-
elevenítették az 1848/49-es
eseményeket, illetve Jókai Mór
írásából is részleteket olvastak
fel, s ésJuhász Gyula Petőfi
Sándor versei is elhangoztak.

Alsórajk ünnepelt

Szentpéterúr községben
2022. március 11-én, pénteken
délután került sor az 1848-49-
es magyar forradalom és sza-
badságharc 174. évfordulójára
rendezett ünnepi megemléke-
zésre a művelődési házban.

Lakatos István polgármester
beszédét a Szentpéterúri Általá-
nos Iskola diákjainak ünnepi
műsora követte. A műsort szer-
vezte és a tanulók felkészítését
Kovácsné Horváth Ágnes peda-
gógus végezte.

Az iskolások megemlékezé-
se után a település központjá-

A hősökre emlékeztek Szentpéterúron
ban álló Közösségi Háznál ke-
rült sor a koszorúzásra a tavalyi
évben állított domborműnél,
amellyel ,Palini Inkey Kázmér
a 47. zalai honvéd zászlóalj hős
parancsnoka és felesége, Berch-
told Eleonóra grófnő, valamint
az 1848-49-es szabadságharc-
ban részt vett szentpéterúri
honvédek dicső tetteinek állí-
tottak emléket. Lakatos István
polgármester rövid beszédében
kitért arra, hogy szomorúan
tapasztalható ma a széthúzás és
ellenségeskedés magyar és ma-
gyar között. Véleménye szerint

csak úgy lehet eredményeket
elérni és tetteket véghez vinni,
ha a jobbító szándék mögé áll-
va összefognak és annak vég-
hezvitelére egységesek marad-
nak. Tanulni kell őseinktől,
mind elszántságot, mind elhi-
vatottságot, tanulni kell a múlt
buktatóiból.

A koszorúzás után – ame-
lyeket Lakatos István polgár-
mester, ésÁcsné Horváth Judit
Kocsis István települési kép-
viselők helyeztek el a dombor-
műnél – befejezésül elénekel-
ték a Himnuszt, melyet Bako-
nyi János tanár úr hegedűn
kísért.

A diákok adtak műsort.

A koszorúzás pillanata.

Az önkormányzat épületénél
található Petőfi Sándor tiszte-
letére állított mellszobrot is
megkoszorúzták. A mellszobor
köré az ünnepség résztvevői a
hősők tiszteletére magyar zász-
lókat helyeztek el, amelyeket
az önkormányzat dolgozói ké-
szítettek.
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A hagyománnyá vált prog-
ramnak köszönhetően hónapról
hónapra sor kerül a szépkorúak
felköszöntésére. Közép-Zala
egyetlen városában talán a jó
levegőnek, de főként az idő-
sebb emberek tevékeny, aktív
életmódjának is köszönhető,
hogy többen is szép kort élnek
meg, hiszen mint minden hó-
napban, így most is beszámol-
hatunk egy 80. életévét be-
töltött születésnaposról.

Az ünnepelt Kelemen Tamás polgármesterrel.

Születésnapi köszöntés Pacsán

Egyre drágább a dió, és ami
megterem, annak nagy részét
nem tudjuk hasznosítani a dió-
burok-fúrólégy miatt. A piaco-
kon az eltelt 2-3 évben több,
mint 600 forintot drágult kilója.

Zalában mintegy 44 hektár-
nyi területen van dióültetvény,
de rengeteg diófa nő a házi
kertekben is. A szakértők sze-
rint az egész megyében körül-
belül 5 éve van jelen a kártevő,
amely a fagy és a gombabe-
tegségek mellett a legnagyobb
gondot okozza.

Ez a kártevő Amerikából szár-
mazik. Európában 1983-ban fe-
dezték fel, míg Magyarorszá-
gon 2011 körül jelent meg. Úgy
teszi tönkre a diót a légy, hogy
a petéit lerakja a termésbe,
majd a nyüvek szétfúrják azt.
Rokona a cseresznyelégynek,
amely kártevő ellen már több
éve fejlesztenek ki ellenszert.
Ugyanis ezek a kártevők ha-
sonlítanak abban, hogy azonos
a szaporodásuk valamint úgy,
mint a házilegyek, a gyümölcs-
legyek is vonzódnak a bomló
fehérje szagához.

Ezeket az ismereteket fel-
használva egy egészen új véde-
kezési módszer a kiskertekben
megváltást jelenthet a dióburok
– fúrólégy ellen. 2021-ben en-
gedélyezték ugyanis hazánkban
a CombiProtect nevű csalogató
készítményt, amely védekezést
kiegészítő hatásjavító, egy ada-
lékanyag. 1160g/liter növényi
kivonatot és 140g/liter cukrot
tartalmaz. A szert minimum
kétszer, a rajzás időszakában
kell alkalmazni, azaz június kö-
zepe – július táján és augusz-
tusban. Fontos a rajzási időszak
követése, akkor kell permetezni

Nem kell lemondani a dióról!
A fúrólégy miatt folyamatosan drágul, de a kiskertekben már van megoldás

amikor repül, mert ha már
lepetézett a hatékonyság gyen-
ge. Szakemberek erre is találtak
segítséget, egy Csalomon nevű
ragacsos sárga lap használatát,
amiket júniusban a fákon el-
szórtan kell elhelyezni, és azt
figyelve lehet a permetezés
leghatékonyabb idejét megha-
tározni.

Az adalékanyag valódi csa-
liként működik, akár száz mé-
terről is képes odacsalogatni a
kártevőt, ezért is elég kiskert-
ben például az elérhető lomb-
felületen alkalmazni, nem baj,
ha az óriás diófa tetejére nem
érünk fel. Egyetlen hátrány,
hogy egyelőre nagy kiszere-
lésben gyártják, de néhány
szomszéddal esetleg összefog-
va ez sem jelenthet gondot.

Az agroinform.hu 2022. ja-
nuár 11.-i cikkében még egy
kiskertekben alkalmazandó dó-
zist is megosztanak, amely az
alábbi: 6.5g Mospilan rovarölő
szer + 250ml Combi Protect +
10 liter víz. Nehezen oldódik,
ezért egy kevés meleg, 40 C-oso

vízben kell előzetesen felolda-
ni, majd a permetezőben levő
többi vízhez önteni.

A szakmai anyag kitér
azonban arra is, hogy a dió

megfeketedése összetett, akár
tartósan esős időben is előfor-
dulhat, illetve a fa törzsén levő
sebek nem megfelelő kezelése
is okozhat baktériumos fer-
tőzést.

A növényvédelem mellett a
másik amit az egészséges sze-
mek érdekében tehetünk, hogy
a zöldburok repedésekor minél
előbb meg kell kezdeni a beta-
karítást, eltávolítani a zöldbur-
kot és meg kell mosni majd
kiszárítani a termést.

Megéri a vesződség és egy
kis plusz odafigyelés, mert a
dió élettani hatásait tekintve
kiemelkedő jelentőségű, hiszen
tartalmaz számos létfontosságú
vitamint, mellette vas, foszfor,
csontképző fluor, magnézium,

valamint cink – és kalciumtar-
talma is az egyik legegészsége-
sebb olajos maggá teszi. Gaz-
dag omega 3 zsírsavban, amely
kedvező hatású a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelőzé-
sében és hozzájárul az erek ál-
lapotának javulásához, a magas
vérnyomás remek ellenszere,
támogatja az agyműködést és a
koncentrációképességet is. Im-
munerősítő hatása is ismert, és
kevesen tudják, de kiváló fe-
hérje forrás is. Dietetikusok
szerint már napi 3-5 szem
diónak a bele elegendő mennyi-
ség egészségünk megőrzésé-
hez, a megelőzéshez szinte
minden életkorban – de idős
korban kifejezetten ajánlott!

Dr. Benedek Karolina

A dióburok-fúrólégy lárvája és
a kártétel.

Fotó: AgroinformFotó: Agroinform

Nagy Károly-
né február végén
ünnepelte a kerek
évfordulót.

Zalaszentbalá-
zson született Ba-
lázs Matild néven
5 gyermekes csa-
ládba. 20 évesen
ment férjhez és
azóta él Pacsán.
Kettő fiú gyer-
meke és kettő
leány unokája szü-
letett. A termelőszö-
vetkezetben majd
háztáji gazdálko-
dásban állattar-
tással és növény-
termesztéssel fog-
lalkozott. 2014-től
özvegy, fiatalabb
fiával élnek pacsai
családi házukban.

Mint a bevezetőben is em-
lítésre került, a szép életkor
betöltéséhez aktív életre van
szükség, ezt a mostani jubiláló
is megerősíti. Tyúkokat, barom-
fit még ma is tartanak, de a
kertművelést már fia veszi át
tőle.

Pacsa lakossága nevében
hosszú, boldog életet kívánunk
neki!

Dr. Benedek Karolina
jegyző
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A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület te-
vékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

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

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT

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 Zala-Cereália Kft. Zalaszentgróti telephelyére
(Tüskeszentpéteri malom) keres.segédmunkást

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni: titkarsag@zala-cerealia.hu

Érdeklõdni:
Kertész László malmi ágazatvezetõnél

(+36 30 375-3030)

Munkatársat keres a malom

A középfokú gépészeti ok-
tatás első magyarországi ága-
zati képzőközpontja jött létre a
zalai megyeszékhelyen, ahol a
kis- és középvállalkozások (kkv)
összefogásával tudják biztosíta-
ni a szakemberigényt – közölte
Palkovics László március 12-én
a Zalaegerszegi Duális Ágazati
Képzőközpont üzemátadó ün-
nepségén.

Az innovációs és techno-
lógiai miniszter úgy fogalma-
zott, a kkv-k és a középfokú
oktatás együttműködésére ala-
pozott képzőközpont „zalaeger-
szegi találmány”, ugyanis 2014-
ben itt fogalmazódott meg
annak az ötlete, hogy a kisebb
cégek hogyan tudják „össze-
adni” a tudásukat.

A szakemberigényt biztosítják az ágazati képzőközpontok
Zalaegerszegen már terve-

zik, hogy a két évvel ezelőtt
646 millió forintos ráfordítással
elkészült üzemcsarnokot –
amelyet most 770 millió forint
értékű gépekkel szereltek fel –
miként lehetne bővíteni. Két új
hiányterület oktatását tervezik,
a járműiparhoz, valamint a vé-
delmi iparhoz kapcsolódó szak-
mákét, amelyekkel kiegészülve
komplex képzőközpont alakul-
na ki – fejtette ki Palkovics
László.

Pölöskei Gáborné, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium (ITM) szakképzésért és
felnőttképzésért felelős helyet-
tes államtitkára szerint a szak-
képzés átalakításának egyik
mérföldköve a zalai képző-

központ átadása. Amikor 2019-
ben a kormány elindította a
szakképzés teljes megújítását,
az tartalmában, módszertaná-
ban is újat hozott, illetve meg-
kezdődött a infrastrukturális
átalakítás is, mindezt a vállalati
igényeknek megfelelően.

Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) elmondta: 2014-
ben még 7,5 százalékos volt a
zalai megyeszékhelyen a mun-

kanélküliség, ami mára 2,8
százalékra csökkent. Ez idő
alatt négyezer új munkahely
jött létre a városban és 2024-ig
további kétezer új álláshely vár-
ható. Hogy a jelentősen fejlődő
zalaegerszegi beruházások szá-
mára biztosítani tudják a szük-
séges munkaerőt, erős szakkép-
zés, technikumok, egyetemek
kellenek – hangsúlyozta. (For-
rás: )MTI

Palkovics László (k) jelképesen átadja az intézmény kulcsát
Nagy Andrásnak, a ZDÁK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének (j) a
Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont avatásán 2022.
március 12-én. Mögöttük Vigh László (b), Pölöskei Gáborné (b2)
és Balaicz Zoltán (j2).

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.
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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.

Zalaszentmihályon régóta
nagy igény volt egy falugond-
noki busz beszerzésére és a fa-
lugondnoki szolgálat indítására.
A Magyar Falu Programnak kö-
szönhetően sikerült ezt most meg-
valósítani. Komoly előrelépés ez
a településnek.

Az ünnepélyes átadáson je-
len volt , Zala me-Nagy Bálint

Új falugondnoki busz
Zalaszentmihályon

gye 2. számú választókerüle-
tének Fidesz-KDNP által támo-
gatott országgyűlési képviselő-
jelöltje, aki gratulált dr. Csi-
kós Andrea Dóra polgármester
asszonynak. Kiemelte: reméli,
hogy április harmadika után is
folytatódhat a Magyar Falu Prog-
ram, ami a kistelepülések fejlő-
dését segíti.

Az ünnepi pillanat, a nemzetiszínű szalag átvágása.

A legkisebbek is részt vettek az átadáson.

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át március 16-án Felsőraj-
kon a kívül és belül is megújult
plébániaépületet.

Az 1930-ban elkészült ingat-
lan felújításához a Magyar Falu
Program 15 millió forintot bizto-
sított, ezt egészítette ki az egy-
házközség és az elvégzett társa-
dalmi munka – mondta Rudi Péter
plébános. – Az egyházközségnek
vannak még pályázatai, ezek is

Megújult a plébánia Felsőrajkon
hamarosan átadásra kerülnek –
tette hozzá.

Nagy Bálint, Zala megye 2-
es számú választókerületének
Fidesz-KDNP pártszövetség ál-
tal támogatott országgyűlési kép-
viselőjelöltje a Magyar Falu
Program jelentőségét emelte ki.
Mint mondta, választókerüle-
tének 100 (!) településéből 98-
at érint ez a program. Minden
település gazdagodott valami-

lyen beruházással (nem is egy-
gyel) ebben a programban. Az
április harmadiki választás egyik
tétje, hogy folytatódik-e a vi-
dék rohamos fejlődése, vagy tö-
rés következik be.

Vigh László sajátos szerepkör-
ben volt jelen saját faluja ün-
nepségén. Hosszú ideig volt Fel-
sőrajk polgármestere, jelenleg
is tagja az egyházközségi kép-
viselő-testületnek, s most Zala

megye 1-es számú választóke-
rületének országgyűlési képviselő-
jeként újra megméretteti magát.
Mint mondta, a kormány négy
évre tervezte a Magyar Falu
Programot, de amennyiben újra
bizalmat kap a Fidesz-KDNP,
akkor ezt meghosszabbítják 10
évre.

A felújított épületet Rudi Pé-
ter és pacsai plé-Cséry Gergő
bános áldotta meg.

Balról Sabján Péter, a kivitelező képviselője, Rudi Péter, Nagy
Bálint, Zsuppánné Horváth Mária polgármester és Vigh László.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


