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Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a azFidesz-KDNP
országgyűlési választáson: sor-
rendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzel-
met (136 képviselői hely a 199-
ből).

Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mind-
három választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje vég-
zett az első helyen, s szerzett
mandátumot.

A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka

mény lapzárta után vált is-
mertté.

A zalai választási ered-
mények:

Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.

Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerü-
let: 57,88 %, 2. sz.Vigh László

választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.

Az országgyűlési válasz-
tással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107
652 voks. Minden eddiginél
magasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok szá-
ma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánFotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.
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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

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

2022. április 23.-án
horgászversenyt ren-
dez a Haladás Hor-
gászegyesület, dr. Fü-
löp Valter emlékver-
seny néven.

A verseny szabá-
lyairól a januárban
tartott közgyűlés dön-
tött, melyek az aláb-
biak:

A versenyen az
egyesület saját tagjai
indulhatnak gyermek
és felnőtt kategó-
riákban.

Minden versenyző
1 horgászbottal ver-
senyezhet, horgászhe-
lyenként csak egy fő
horgászhat.

Horgászverseny Pacsán

Gyülekező reggel 5 óra 45
perckor Pacsán az autóbusz-
megállóban lesz, ahol regiszt-
rálni lehet, ami a versenyzés
feltétele.

A megmérettetés várhatóan
11 óráig tart, amit az ered-
ményhirdetés követ majd. Min-
denkit várnak a szervezők!

Kelemen Tamás

Horvat Janez a 2017-es versenyen.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes munkaid ső

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosű

betanított munkára a következ munkakörökbe:ő

Raktáros munkakör:  Áruátvevõ

Fõ feladata:

o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes

ellenõrzése, átvétele és a számítógépes

rendszerben történõ rögzítése.

Elvárások:

• űFelhasználói szint számítástechnikai ismeret

Raktáros munkakör:  Targoncavezetõ
Fõ feladata:

o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre

történõ szállítása, beraktározása

o áttárak szállítása

o göngyölegek kezelése

o egyéb raktári munkák

Elvárások:

• őÉrvényes targoncavezet i engedély

Raktáros munkakör:  Komissionáló
Fõ feladata:

o az áru raktárhelyr l gyalogosan történő ő

kiszedése és összekészítése az üzletek

megrendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsabuszjáratok ,

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából is,

több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Ma-

gyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.
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Kelemen Tamás polgármes-
ter és dr. Benedek Karolina
jegyző köszöntötte a születés-
naposokat lakói nevébenPacsa
Varga Jánosné a közeli Hahó-
ton született Szabó Rózsa né-
ven, 4 gyermekes családba.
Gyermekéveit még nem a tele-
pülésen élte, de 1966-ban ment
férjhez és itt, Pacsán kezdték
meg az ifjú házasok közös
éveiket.

Az ünnepeltnek három gyer-
meke, három unokája és már
három dédunokája is született.
Aktív korában a termelőszövet-

Márciusban két pacsai hölgy is betöltötte 80. életévét
kezetben, a tésztagyárban és a
ktsz-ben is dolgozott, ahonnan
53 évesen ment előnyugdíjba.
2013-ban halt meg a férje,
azóta egyedül él.

Kettő fia Pacsán él és napi
szinten látogatja. Unokáiról,
dédunokáiról számtalan fény-
képet őriz már, amelyek díszei
lakásának, sokszor nézi – így
érezve közelebb magához őket.
Rendszeresen jár misére.

Veres Ibolya március végén
tartotta 80. születésnapját. Ő
sem pacsaiként látta meg a
napvilágot, hiszen a messzi

Varga Jánosné köszöntése.

Veres Ibolyát is felkereste a polgármester.

A téli időszak okozta
szürkeség, a napfény hiánya
miatt február végére már min-
den ember vágyik az enyhébb
időre, a színekre, az új év-
szakra.

Virágba borult a pacsai Gagarin utca

Az idén sokáig nem akart
enyhülni a fagy, de március
második felében a nappali
hőmérsékletek hirtelen elérték,
sok esetben meg is haladták a
20 Celsius fokot, aminek kö-

vetkeztében a hónap végére
berobbant a tavasz és ezzel
kivirágzott a pacsai Gagarin
utca.

Teljes pompájukban virá-
goznak a vérszilvafák, mesébe
illő látványt (és illatot) nyújtva
az arra járóknak.

A tavasz beköszöntével év-
ről évre virágba borul telepü-
lésünk ezen része, a fatípus
szépsége, harmonikus megjele-
nése miatt különösen szép lát-
ványt nyújtva, csodálatos utca-
képpel ajándékozva meg az ott
élőket és az arra közlekedőket
egyaránt.

Az évek bizonyították, hogy
jó választás volt ez a fajta, hi-
szen a vérszilva 4-7 méteresre
nő, így a kisebb kertekbe, elő-
kertekbe is remek választás, de
utcafronti faként is helytáll. A
fa különlegessége a sötét tó-
nusú, elegáns lombozata, mely
virágzás után is üdítő színfolt a

zöld növények között. A vér-
szilva termése ehető, savanykás
ízű kisméretű gyümölcs, de
ültetése elsősorban a szépsége,
harmonikus megjelenése miatt
ajánlott.

Pacsa Város Önkormányza-
ta az elmúlt években sokat tett
annak érdekében, hogy ápolja
és fenntartsa elődeink által ki-
alakított utcaképet, az öregedő
egyedeken szakemberekkel el-
végeztette a fiatalító faápo-
lást, a beteg, gombafertőzött
fákat kivágatta, és nem ke-
vesebb, mint 13 db előnevelt
nagyméretű cserjét ültetett pót-
lásként.

Abban bízunk, hogy a te-
lepülés lakói is magukénak ér-
zik ezt a különleges természeti
kincset és még sok évig, évti-
zedig gyönyörködhetünk ben-
ne. Az utca virágzó szépsége
minden pacsai büszkesége!

Dr. Benedek Karolina

Mezőkomáromban született,
iskoláit Tamásiban és Szé-
kesfehérváron járta, később
Budapesten porcelánfestőként
végzett.

Budapesten is élt nyugdíjba
meneteléig, aktív éveiben egy
nagyvállalatnál tűzvédelemmel,
munkavédelemmel és vagyon-
védelemmel foglalkozott. Kettő
gyermeke, kettő unokája és
kettő dédunokája született.

Egyik gyermeke az USA-
ban él, másik gyermeke a kö-
zeli Dióskálban. Pacsára 5 éve

költözött. Háromszor ment férj-
hez, de mindhárom férje el-
hunyt, így özvegy és egyedül él
családi házában.

A hobbija korábban a gobe-
lin készítés volt, de már nem
űzi. Szereti a humort, de azt
komolyan gondolja, hogy akár
a századik születésnapján is fel
lehet majd őt köszönteni.

Pacsa lakossága nevében
hosszú, boldog életet kívánunk
mindkét ünnepeltnek!

Dr. Benedek Karolina
jegyző
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A lapPacsa és Környéke
hasábjain az elmúlt időszakban
már többször tájékoztattam Önö-
ket, hogy a településünkön át-
vezető 75-ös számú országos
főút felújítása tavasszal elkez-
dődik. Március 16-án a kivite-
lezést végző Horváth-ÉP Kft.
munkatársai átvették a munka-
területet, megkezdték a munka-
végzést, ennek okán szeretném
informálni a lakosságot az
előttünk álló időszak munká-
latairól.

A felújítás teljes hossza
2300 méter, teljes burkolat-
cserével, több helyen pedig a
teherviselő alépítmény is cse-
rélve lesz, szegélyek építése is
megtörténik.

Elkezdődött a 75-ös út felújítása
A munkálatok során idő-

szakos forgalomkorlátozások
lesznek érvényben, félpályás
lezárással, jelzőlámpás forga-
lomirányítással, sebességkorlá-
tozással. Tervek szerint nem
lesz szükség egyidejű teljes
szélességű útlezárásra és for-
galomelterelésre. A gyalogjár-
dák közül azok, amelyek az út
szegélyéhez közel vannak, fel-
bontásra és újraépítésre ke-
rülnek.

A teljes beruházás várható
időszaka közel fél év, várha-
tóan szeptember végére fog
teljesen elkészülni az út és a
hozzá köthető fejlesztés.

Szakaszos megvalósításra
törekedik a kivitelező, ennek

érdekében három részre lett
bontva a munkaterület, keleti,
középső és nyugati részekre.
Az első időszakban a keleti és a
nyugati szakaszokon történik
munkavégzés, majd a középső
területen.

Tisztelettel kérek türelmet a
lakosságtól, hiszen egy ilyen
mértékű útfelújítási beruházás
okoz némi nehézséget a köz-
lekedésben, viszont elkészülté-
vel egy teljesen új, modern

város- és utcakép alakul majd
ki. A beruházás értékéről el-
mondhatjuk – Pacsán ekkora
értékű állami vagy önkor-
mányzati beruházás nem történt
az elmúlt évtizedekben –, hogy
milliárdos összegről van szó.

A gépjárművezetőktől, ke-
rékpárosoktól és a gyalogosan
közlekedőktől is figyelmes,
körültekintő közlekedést kérek
az előttünk álló hónapokban.

Kelemen Tamás

A régi burkolat marása.

A lakóiKossuth Lajos utca
jelezték az :önkormányzatnak
az elmúlt időszakban többször
tapasztalták, hogy a szennyvíz-
telepre érkező nagyméretű tar-
tályos szállító tehergépkocsi az
utcájukban közlekedik, egyben
kérve azt is, hogy lehetőségünk
szerint szüntessük meg ezt az
állapotot.

Az előzményekről elmond-
hatjuk, hogy az utca tulajdo-
nosa és egyben fenntartója Pa-
csa Város Önkormányzata, az
elmúlt időszakban sok millió
forintból felújítatta az északi
szakaszt. Az utca normál igény-
bevételre készült, alapvetően az
ott élők igényeit szolgálja ki
(elsősorban személyautó for-
galom és célzott teherforga-
lom). A déli szakaszrészén a
lakóházak relatív közel épültek
az úttesthez, amely szűk bur-
kolatú is.

Az áthaladó folyamatos
nagytömegű teherforgalom fel-
tételezhetően súlyos károkat
okozhatna a burkolatban és az
alépítményben is.

A fentiek alapján döntöt-
tünk arról, hogy értékeink vé-
delme érdekében a Kossuth
Lajos utcában az áthaladó te-
herforgalmat megtiltjuk, kivéve
a célforgalom engedélyezett,
amint ez már évtizedek óta
gyakorlat a Rákóczi utcában is.
A KRESZ táblák márciusban

Forgalmirend változása Pacsán

kihelyezésre kerültek az utca
mindkettő végére.

A irányából ér-Felsőrajk
kező szennyvíz szállítógépjár-
műveknek lehetőségük lesz
ezután is az állami tulajdonban
lévő útszakaszokon (Rajki utca,
Szent István tér, Deák Ferenc
utca) közlekedni, amelyek na-
gyobb teherbíró képességűek.

Kelemen Tamás
polgármester

A 2022-es évben ismét
megrendezésre kerül az immár
hagyományos hajómodell ver-
seny Pacsa Város Vándorku-
pájáért. A megmérettetés szer-
vezője a Canissa Modellező
Egyesület, április 30.-án és
május első napján negye-
dik alkalommal rendezik meg
az elektromos hajómodellek

Ismét hajómodell-verseny Pacsán
nemzeti bajnokságának ré-
szeként.

A versenyzők 7 kategóriá-
ban mérik össze hajóépítő és
navigációs képességeiket. Ed-
dig az ország 8 klubjából ér-
kezett nevezés a Kaloncai-víz-
tározón rendezendő versenyre.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők.

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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Bár az időjárás éppen hi-
degebbre fordult, a Rákóczi
utcai fészekbe április 3-án, az
esti órákban mégis megérkez-
tek a gólyák. NagyPacsán
örömmel hallgattuk kelepe-
lésüket.

Idén is megjöttek a pacsai gólyák!
Másnap csak az egyiket

sikerült lefotózni, egy kicsit
fázósan állt még a fészkén, vár-
va a párját, aki aztán meg-
érkezett.

Ez a fészek már hosszú
évtizedek óta áll a Rákóczi utca

közepén, a villanyoszlopon.
Egy nyári vihar ledöntötte, de
2021-ben közös összefogással
sikerült új fészket készíteni. A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
és az EON Áramszolgáltató
volt ebben az önkormányzat
segítségére.

Bízunk benne, hogy hama-
rosan a fiókák is ott üldögélnek
majd a szülők védelmező
szárnyai alatt!

Bokor Ferencné

A márciusi lapban adtam
már tájékoztatást a menekültek-
kel kapcsolatban, ígérve akkor
a folytatást. Több turnusban
érkeztek menekültek,Pacsára
március 9.-én elérte létszámuk
a 24 főt! Szükségessé vált,
hogy ellátásukra, megsegíté-
sükre helyi egyeztető fóru-
mot hívjak össze, a munká-
ban résztvevő szakemberek
bevonásával, amely heti rend-
szerességgel ülésezett a hónap
során.

A menekültek közül 10 fő
fiatalabb 18 évesnél, közülük 5
csecsemő korú, egy nő pedig
gyermeket vár.

Többségük magyar szárma-
zású, magyar anyanyelvű, ők
Kárpátaljáról érkeztek. Jöttek
ukrán nemzetiségűek, akik nem
beszélnek magyarul, a komoly
harcokat megélt Harkiv város-
ból menekültek el.

Elhelyezésük, szállásolásuk
elsősorban magánházaknál –
rokonoknál, ismerősöknél –
történt, másodsorban a Váró
Panzióban és a baromfifeldol-
gozó munkásszállóján.

Ellátásukra nagy mennyi-
ségben érkezett felajánlás a
lakosság részéről és kaptunk
támogatást Zalaigrice, Felső-

Háború elöl menekülők
rajk, Zalaapáti Ortaházaés
településekről is.

A munkaképes korú férfiak
gyorsan munkát kaptak a térség-
ben és elhelyezkedtek, az álta-
lános iskolás korú gyermekek le-
hetőséget kaptak, hogy a helyi
iskolába járjanak és tanuljanak.

Összességében elmondha-
tom, hogy a térség összefogott,
március közepére kialakultak a
felelősségi és ellátási jogosult-
ságok, mindenki életkorához és
egészségéhez mérhető megfe-
lelő ellátásban részesült.

Március végére változás
történt, kettő ukrán anyuka és
csecsemőik (összesen 4 fő)
Litvániába távoztak.

Április elején a munkás-
szállón tartózkodó kettő család
(4 felnőtt, 4 gyermek), elköl-
tözött egy másik zalai telepü-
lésre, ahol családi házban kap-
tak elhelyezést.

A fentiek alapján is látható,
hogy napról napra változik a
menekültek létszáma és az ellá-
tásuk segítését végzők feladata,
ezt a beszámolót április 4.-én
írom, későbbiekben folytatom.

Mindenkinek megköszö-
nöm a segítségét!

Kelemen Tamás
polgármester

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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internetes tartalmainkról is.

A Kiss Dénes Városi Könyv-
tár Deák Ferenc Megyei ésa
Városi Könyvtár szervezésében
bűnmegelőzési programot tar-
tott a Pacsai Általános Iskola 5.
és 6. osztályos tanulói számára.
Kövesdiné Dely Erzsébet r.
őrnagy, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési
Alosztályának munkatársa elő-
adást tartott az iskolánkban,
melynek témája az általános
iskolás korú gyermekeket érő
helyzetek feltárása.

Bűnmegelőzési program a pacsai diákok részvételével

Hasznos volt az előadás.

Központi téma az internet-
biztonság volt. Szó volt az
adatok védelméről, a magánélet
eseményeinek közzétételéről és
a közösségi média elővigyá-
zatos használatáról. A tájékoz-
tató kitért a gyermekcsínynek
vélt bűnesetek jogszabályi kö-
vetkezményeire is. Beszélget-
tek mindennapi szituációkról:
csúfolódás, kiközösítés, szeká-
lás, piszkálódás, személyes tu-
lajdon védelme. A program a
különböző iskolai és iskolán

kívüli, például az autóbuszos
utazás körülményeivel kapcso-
latos magatartási problémákat
is feldolgozta. A tanulók meg-
lepődve hallgatták az őr-
nagy asszonyt, miszerint az
általuk „elkövetett csínyek”
nagyon könnyen akár bünte-

tendő cselekményekké is vál-
hatnak.

A program nagyon hasznos
volt, diákjaink figyelemmel hall-
gatták a rendőrnőt. Kérdéseikre
megkapták a szakember vála-
szait, melyekről a foglalkozást
követően az osztályfőnökökkel
és reményeink szerint a szü-
lőkkel tovább beszélgettek.

Pálos Henrietta
intézményvezető

Nagy örömmel töltött el
bennünket, hogy ismét élettel
tölthettük meg a művelődési
ház nagytermét. Felemelő érzés
volt látni a mosolygó, maszk
nélküli arcokat. Elsőként a Pa-
csai Népdalstúdió két énekesét,
Böőr Liliánát Tatár Lázárés
Boldizsárt hallhatták a vendé-
gek. Rendszeres résztvevői a
térségi, megyei és regionális
népdaléneklő versenyeknek, ahol
arany minősítésben részesül-
nek. Énekelt dallamaik a du-
nántúli tájegység énekei, főként
zalai dallamokat adnak elő.
Felkészítő pedagógusuk Pálos
Henrietta volt. Őket a KISZÖV
szenior táncegyüttese követte a
színpadon. 2011-ben alakult,
olyan táncosokkal, akik az
akkor 45. évfordulóját ünneplő
KISZÖV Táncegyüttes egykori
tagjai voltak. Az akkor 3-4 pár-
ral működő együttes, a „kiszö-
vös” szellemiségben haladva,
egykori kiszövös koreográ-
fiákat elevenített fel.

A kitartó közös munka ön-
képzésre, a jó hangulat pedig
további közös munkára ösztö-
nözte a tagokat. Jelenleg 4 pár
alkotja a csoportot, de szívesen

KultúrSzombat a pacsai művelődési házban
várnak köreikbe egykori tán-
cosokat. Az együttes szakmai
vezetője .Erdei Imre

A hatékony működés ér-
dekében az együttes két évvel
később, 2013-ban megalapítot-
ta egyesületüket, melynek cél-
kitűzéseiben már a hagyomá-
nyaink ápolása, a megyében
működő tánccsoportokkal való
együttműködés és országos
szenior csoportokkal való kap-
csolattartás is szerepet kapott.
Ennek köszönhetően több al-
kalommal vettek részt a két-
évente Csepelen megrendezett
Országos Öregtáncos találko-
zón, valamint szintén rendsze-
res résztvevői a Litéri Szenior
Néptánc találkozónak.

A pandémiás helyzetben
ugyan kevés lehetőségük volt
találkozni, de amikor lehetett, a
próbákat folytatták, lelkesedé-
sük nem hagyott alább. A tánc-
csoport több alkalommal is
részt vett már minősítéseken,
antológiákon, ahonnan mindig
pozitív megerősítésekkel és a
munkára való buzdítással tértek
haza. Először kalotaszegi tán-
cokat láthattak a nézők, majd
magyarszentbenedeki férfi tán-

cok következtek. A műsorukat
bonchidai és szatmári táncok-
kal zárták.

Az este az Évfordulós zene-
szerzők nyomában című elő-
adással folytatódott. Az élő ze-
nei részleteket a Zalai Balaton-
part Ifjúsági Fúvószenekar tag-
jai mutatták be Kiss Tamás
karnagy művészeti vezető se-
gítségével, aki az előadás nar-
rátora és szerkesztője is volt
egyben. A mintegy 60-70 per-
ces műsorban főszerepet kapott
a zene, élő interpretáció és
filmvetítés formájában, narrátor
szöveggel egybekötve. A moz-

góképes bemutatás kivetítő se-
gítségével történt, a zeneszer-
zők 1-1 művének részletét ki-
ragadva koncertfelvétel vagy
filmrészlet formájában. A prog-
ram időrendi sorrendben fog-
lalkozik a különböző korszakok
zeneszerzőivel, így különféle
stílusokat is megismerhettünk.

A 2022-es évben is igyek-
szünk sokszínű, minden korosz-
tály igényét kielégítő progra-
mokat szervezni, melyre szere-
tettel várunk minden érdek-
lődőt.

Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

Színpadon a kiszövös táncosok.
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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!

Polgármesterként számom-

ra fontos dolog, hogy a tele-

pülésünkön élő emberek tájé-

koztatva legyenek a faluban

tartandó programokról, vala-

mint a zajló munkákról, fej-

lesztésekről. Ezért úgy gondol-

tam, hogy minden alkalomról

felvételeket készítek, melyeket

kollégáim, ésNémeth Henriett

Kiss Attila rövid videó kereté-

ben örökít meg. Az egyik feldol-

gozásban a rendezvények, ünne-

pélyek, köszöntők és társadalmi

munkák kerülnek bemutatásra a

másikban a községben zajló

munkálatok. Ezeket a kisfilme-

ket nem csak a közösségi ol-

dalunkra töltjük fel, mivel az

idősebb korosztály számára így

nem mindenkinek elérhető, ha-

nem az évente tartandó falugyű-

lés keretében is megmutatjuk.

Felsőrajk filmeken
Közelmúltban elkészült Fel-

sőrajk közösségi életét bemu-

tató első kis videónk, amely a

2019. októberétől 2021. decem-

beréig tartó időszakot öleli fel.

Mindazok, amelyek színesebbé

tették a falu mindennapjait.

Rövid időn belül követte leg-

újabb, erről az időszakról szóló

összeállításunk, amely a köz-

ségben elvégzett fejlesztéseket

mutatja be.

A közösségi oldalon meg-

osztott felvétel népszerűsége és

a lakosság elismerése arra ösz-

tönöz, hogy van értelme a

folytatásnak. Szándékomban áll

ezután minden év eseményeit,

történéseit külön-külön feldol-

gozni.

Zsuppánné Horváth Mária

Felsőrajk Község

polgármestere

Szentpéterúron egy ideje

már élnek és dolgoznak ukrán

állampolgárok, akik a háborús

helyzet miatt Magyarországra

menekülő árvákat, árvaházból

érkező gyermekeket fogadtak

be ismerősökön keresztül la-

kóhelyükön.

A befogadók és az önkor-

mányzat között korábban folyt

egyeztetés a menekültek érke-

zésével kapcsolatosan, így a

szükséges dolgokat (kályha,

ágyak, stb.) időben beszerez-

ték. Tűzifát az önkormányzat,

tartós élelmiszercsomagot a

Ukrajnából menekültek Szentpéterúron
Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat biztosított részükre.

Az öt gyermek egy felnőtt

kíséretében 2022. április 1-én

éjszaka érkezett meg a tele-

pülésre.

A 10-14 éves korú gyerme-

kek online oktatásban vesznek

részt, ebédet az önkormányzat

a település főzőkonyháján biz-

tosít számukra, valamint a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat

Szentpéterúr Jelenlét Pont

munkatársai is mindenben segí-

tik őket. Jelenleg ellátásuk biz-

tosítva van, minden segítséget

megkapnak, amennyiben a ké-

sőbbiekben szükséges lesz rá,

úgy gyűjtést szerveznek szá-

mukra a településen.

Próbálnak segítségükre len-

ni a beilleszkedésben is, úgy

tűnik, jól érzik magukat az új

környezetben.
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