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Segítenek, határt is védenek a polgárőrök

Elismerésben részesültek.

Éves közgyűlését tartotta a
közel négyezer tagot számláló
Zala Megyei Polgárőr Szövetség Pacsán. A közbiztonsági
feladatok mellett előtérbe került a karitatív tevékenység a
polgárőri szolgálatban koronavírus-járvány idején.
Ez derült ki abból a beszámolóból amit Horváth Róbert,
a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnöke tartott április 30.án. A Covid-járvány miatti korlátozások idején ugyanis a
polgárőrök vállalták magukra,
hogy az időseket, a legrászorultabbakat a napi teendőikben,
például a bevásárlásokban, csekkek befizetésében, gyógyszerek
kiváltásban segítsék.

– Akik ezt igénybe vették,
ránk bízták a pénzüket és egy
pillanatig sem féltek, hogy csalódniuk kell – emelte ki Horváth Róbert, a pacsai művelődési ház nagytermében megtartott rendezvényen.
A koronavírus-járvány idején bekapcsolódtak a tömeges
oltások lebonyolításába is, pontosabban az oltópontok zavartalan működtetését biztosították
az egészségügyi személyzettel
és a katonákkal együttműködve.
A járvány enyhülésével nem
csökkennek feladataik, mert a
magyar-szerb határszakasz védelmében is részt vesznek.
Rendszeresen adnak egyhetes

szolgálatot a zalai polgárőrök
is. Többen közülük szabadságukat áldozzák az önkéntesen
vállalt feladat teljesítésére.
Eközben újraindult az élet,
megszaporodott a „hagyományos” polgárőri szolgálat, hiszen a települések igyekeznek
pótolni az elmaradt rendezvényeket, és ezek többségét a
polgárőrök közreműködésével
rendezik meg. A következő
napokban, hetekben például
országos és nemzetközi triatlon-, illetve kerékpárosversenyek lebonyolításában is kapnak feladatokat, ezeken 80-90
polgárőr ad szolgálatot, említette meg Horváth Róbert.
A magunk mögött hagyott
év történéseit taglalva az elnök
elmondta, hogy a megyében
113 egyesület működik 3961
taggal, és ez az adat némi csökkenést mutat. Ebben közreját-

szik az országot is jellemző
idősödés, erről egy adat: 688
zalai tag töltötte már be a 60.
életévét. Az utánpótlást jelentő
fiatalok, a 14-18 év közöttiek
száma 53, 18 és 30 év közötti
298, és az is bíztató, hogy sok
középiskolás választotta a közösségi szolgálat helyeként a
polgárőrséget: tavaly 58 diák
döntött így. Az elmúlt esztendőben a zalai polgárőrök összesen 209 122 óra szolgálatot
adtak, ami napi 525 órát jelent
és 55,6 órát tagonként. Segítették egyebek mellett a rendőrség, az adóhatóság, a katasztrófavédelem munkáját, kivették
részüket a járványügyi feladatokból, sportrendezvények biztosításából. Munkájuk során
4709 esetben intézkedtek: bűnelkövetőt tartottak vissza, körözött autót jeleztek 1831 esetben,
(Folytatás a 2. oldalon)

Felsőrajki ünnepi programok

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Tréfás feladatok vártak a résztvevőkre.

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Áprilisban rajz és locsolóvers író versenyt hirdettek
Felsőrajkon. Köszönjük a húsvétra készített nagyon ötletes
ünnepi alkotásokat és locsolóverseket, amelyeket felsőrajki,
illetve hozzánk óvodába, iskolába járó gyermekektől kaptunk.
A nyuszi külön köszönetét
fejezte ki, és megajándékozta a
következő tehetséges alkotókat:

Csertő Milán, Helle Ármin,
Kiss Ferenc Kristóf, Kiss Sára
Anna, Kocsis Tamás, Ott Mercédesz, Ráduly Bendegúz Tamás, Tóth Levente.
Ugyan csak e hónap 8-án
első alkalommal a húsvéti várakozás időszakában, játékos
feladatokkal vártuk településünk gyermekeit. A szeles idő
(Folytatás a 2. oldalon)
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Segítenek, határt is védenek a polgárőrök
(Folytatás az 1. oldalról)
segítséget nyújtottak, információt adtak át 2058 alkalommal.
Emellett részt vettek eltűnt személyek felkutatásában is 82
esetben.
Önkéntesen végzett munkájukat 71 szolgálati gépkocsi, 38
robogó, 2 motorkerékpár, 152
kerékpár segíti, adnak lovas és
kutyás szolgálatot is. Rendelkeznek három gépjármű-felismerő készülékkel, valamint 2
mobil KRESZ-parkkal, utóbbiakat elsősorban a fiatalok
oktatásában hasznosítják.
A 30 éve működő Országos
Polgárőr Szövetség zalai szervezete bekapcsolódott falugondnoki képzésbe is, hiszen
kölcsönösen hasznos információkkal tudják egymást segíteni, ahogy erről Horváth Róbert beszámolt a közgyűlésen.
A közbiztonsági szolgálat ellátása mellett aktívak voltak
mint véradók, és környezetvédőként a szemétszedési akciókban.
Az idei feladataik közül
Horváth Róbert kiemelte a

határvédelmet, valamint a fiatalok bevonását a polgárőri
mozgalomba.
A polgárőrök munkája is
hozzájárult ahhoz, hogy Zala
megye a legbiztonságosabbak
közé tartozik, amiért köszönet
illeti őket. Ezt dr. Vereckei
Csaba megyei rendőrfőkapitány fogalmazta meg.
A közgyűlésnek helyet adó
város nevében Kelemen Tamás
polgármester fejezte ki elismerését a polgárőrök szolgálatáért, amivel segítették az önkormányzatokat és a közbiztonság fenntartását. Az aktualitásokhoz kapcsolódva arról szólt,
hogy a járvány után az oroszukrán háború menekültjeinek
megsegítése ad feladatot. Ebben számít a polgárőrökre is,
hiszen a gyakran magyarul nem
tudó ukrajnai menekültek sokszor éjszaka érkeznek helyismeret nélkül, köztük gyerekek
is vannak. Ezeket az embereket
segíteni kell, ebben számít a
polgárőrökre is, mint ahogyan a
szokásos feladatok, rendezvények biztosításában is, mondta.

Felsőrajki ünnepi programok
(Folytatás az 1. oldalról)
ellenére vidám hangulatú délutáni órákat tölthettünk együtt
a futballpályán és a várudvarban. A program középpontjában a húsvéti tojás állt. Óvodások és iskolások külön-külön
mérették meg magukat. Sőt
örömünkre szolgált, hogy egyegy feladat megoldását a szülők is szívesen vállalták.
A futballpályán láthattunk
tojásdobást helyből és nekifutásból, tojáscipelést kanálban, tojásgurítást főzőkanállal terelgetve
rendkívül egyedi megoldásokkal.
A várudvarban 80 tojást rejtettünk el, amelyek keresésében a

Aktívak voltak a felsőrajkiak.

legkisebbek is ügyesen kivették
a részüket. Levezetésként csokitojást kellett kéz nélkül elfogyasztani, meglepő eredményként
leányzó győzedelmeskedett.
Valamennyi versenyszámban nagyon ügyesek, érdeklődők, aktívak voltak, senki nem
adta fel a küzdelmet egyetlen
pillanatra sem. És végül minden feladat megoldás után bajnokot avattunk. Bízunk benne,
hogy a résztvevők mesélnek
élményeikről és a következő
programokon mindig többen és
többen leszünk.
Horváthné Zsuppán Mária
polgármester

Szavaznak a küldöttek.

Az éves közgyűlésen az átlagon felüli teljesítmények elismeréseként kitüntetéseket is
átnyújtottak. Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát vehette
át Magyar Zsolt (Kacorlaki
PE), Sipos Ferenc (Baki PE)
Szabóné Csernovicz Éva (Bazitai PE), e kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg Hörcsöki
Tamásné, (ZMPSZ gazdasági
vezető), Billege István (Letenyei PE), Németh Ferenc Jó-

zsef (Söjtöri PE), míg a kitüntetés bronz fokozatát Borsos
József (ZMPSZ felügyelő bizottság elnöke) Zsálek Tibor
(Pózvai PE), Martinkovics András (Pacsai PE). A polgárőrség
támogatásának elismeréseként
Szent László emlékplakettet
nyújtott át Kelemen Tamás
polgármesternek
Horváth
Róbert.
Képek és szöveg:
Pacsa Város Önkormányzata

Mézeskalács kiállítás Pacsán
A Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően mézeskalács készítő szakkör indult decemberben a városban. 5 fő
részére biztosítottak kötényt,
nyújtódeszkát, sodrófát, formákat a szaggatáshoz, lisztet, mézeskalács fűszert, kakaóport,
színezőfestéket, valamint két
üveg mézet.
A 20 alkalmas foglalkozás
keretén belül a 6 fő szakkörtag
a tészta begyúrásával, sütésével, illetve díszítésével foglalatoskodnak. Az elkészült alkotásokból két hétig látható kiál-

A kóstoló sem maradhatott el.

lítás nyílt a Kiss Dénes Városi
Könyvtárban április 6-án. A
megnyitón Varga-Kulcsár Barbara, a művelődési ház intézményvezetője köszöntötte elsőként a vendégeket, őt követte
Kelemen Tamás polgármester
úr, majd a kiállítást Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatója nyitotta meg. A tárlat
megtekintése után kóstolhattak
is az érdeklődők a finomságokból.
Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

2022. május

3

Pacsa és Környéke

Tájékoztató a megye közbiztonságáról
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Idei második ülését 2022.
április 21-én, csütörtökön tartotta a Zala Megyei Közgyűlés.
A testület a meghívóban
szereplő napirendi pontokról és
azok tárgyalási sorrendjéről tartott szavazást követően elfogadta az elnöki beszámolót és a
lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést.
Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendőrfőkapitány tartott beszámolót Zala megye közbiztonságának helyzetéről, az ennek
érdekében tett intézkedésekről,
feladatokról. A tájékoztatásból
kiderült: megyénkben az előző
évektől eltérően emelkedett a
regisztrált
bűncselekmények
száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
viszont csökkenést mutat, amely
a városi kapitányságok adataiban is megjelenik. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma
szintén csökkent Zala megyében, azonban az on-line térben
elkövetett bűncselekmények,
elsősorban csalások száma tovább nőtt. Zala megye rendőri
szerveinek nyomozáseredményességi mutatója 2021-hez
képest növekedett, 82,8 %-os.
A Zala Megyei Rendőr-főka-

pitányság 2022. évi főbb célkitűzései között szerepel a megye
baleseti statisztikájának javítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása
és lehetőség szerint további
javítása, az illegális migráció
elleni hatékony fellépés és a
társadalmat foglalkoztató, szélesebb sértetti kört érintő ügyekben eredményes megelőző tevékenység kifejtése.
A rendőrségi beszámolót
követően a testület a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról döntött, majd a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021.
évi belső ellenőrzési jelentését
tárgyalta meg és fogadta el.
A pénzügyi témájú előterjesztések között a közgyűlés elfogadta 2021. évi zárszámadását, majd módosította
2022. évi költségvetését. A
mostani módosítással a költségvetés bevétel-kiadási főösszege
1.394.554 e Ft-ra módosult,
ami a 2021. évi maradvány
átvezetését is magában foglalja.
A soron következő szavazással a közgyűlés módosította

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Mára már a községi önkormányzatok nélkülözhetetlen
dolgozói lettek a falugondnokok, akiknek képzése egyre

bővülő feladataik miatt igen
fontos. Immár második éve a
Zala Megyei Önkormányzat
irányításával történik mindez.

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala megye közbiztonsági helyzetéről.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
A testület jóváhagyta Zala
megye előzetes Integrált Területi Programjának módosítását,
Zala megye TOP+ fejlesztési
forrása a korábbi 55,952 milliárd forintról 61,322 milliárd
forintra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé megyénkben.
Döntött továbbá a közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
Május másodikán a Megyeházán indult az újabb tanfolyam, ami e hónap huszonhetedikéig tart.
A tanfolyam megnyitóján dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a falu, vagy tanyagondnokok igen fontos szerepet töltenek be az adott
településen. Hazánkban harminckét éve működik ez a szolgálat, Zala megyében a falugondnokok száma meghaladja a kétszázat. Nagyon fontos a szakmai felkészítésük, hiszen feladataik rendkívül szerteágazóak.
A megyei közgyűlés elnökének köszöntője után már meg
is kezdődött a képzés. Dr. Mester László, a Zala Megyei Önkormányzat főjegyzője a nemzet, az állam és az önkormányzatiság témakörében adott
tájékoztatást.
Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-

Végezetül a testület jóváhagyta a HUNG-2022, a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására irányuló pályázati
felhívásra benyújtott projektet,
valamint három, a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Interreg Central Europe 1. pályázati felhívására benyújtott pályázatot,
vállalva, hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítja a Zala
Megyei Önkormányzat feladatainak megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerő összegét.
(Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Fotók: Zalatáj
Dr. Pál Attila mondott köszöntőt.

társa jogi alapismeretekből tartott előadást.
Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatárban, Szentgyörgyvölgyön, Szilvágyon és Zalaszentgyörgyön
kerül sor.
A képzésben részt vesz Pácsonyi Imre alelnök is.
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Zalai kisvárosi vezetők találkoztak
A szakmai egyeztető fórum
2015-ben Pacsán alakult és a
koronavírus-járvány kitöréséig
rendszeresen megtartásra ke-

rült, mindig más zalai kisvárosban. Áprilisban indult újra Zalalövőn a konzultáció, a házigazda település mellett Zala-

Költészet Napja Pacsán
A Magyar Költészet Napját
1964 óta ünnepeljük Magyarországon április 11-én, József Attila születésnapján. Rövid élete
ellenére a magyar költészet
egyik legkiemelkedőbb alakja.
A Kiss Dénes Városi Könyvtárban is megemlékeztünk e jeles napról. Bevezetőként Budai
Sándorné mutatta be József
Attila életútját és költészetét.
Ezt követően Bokor Ferencné
tolmácsolásában megemlékeztünk a 2022-es évben évfordu-

lós nagy irodalmi személyekről, köztük Nemes Nagy Ágnesről, Gárdonyi Gézáról, Tamási
Áronról és Polcz Alaineról is.
A délután folytatásaként a
résztvevők elhozták kedvenc
versüket és felolvasták, elmondták. Mindannyiunknak élmény volt, hogy újra találkozhattunk és nem az online térben
kellett megemlékezni e jeles
napról.
Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

A Kiss Dénes Városi Könyvtárban emlékeztek.

Balról Novák Ferenc (Zalakaros), Horváth László (Lenti), dr.
Szentgyörgyvölgyi Eszter (Zalakaros jegyzője), Baracskai József (Zalaszentgrót), Kovács Ildikó (Zalalövő jegyzője), Gyarmati Antal (Zalalövő), dr. Benedek Karolina (Pacsa jegyzője) és
Kelemen Tamás (Pacsa).

karos, Lenti, Pacsa és Zalaszentgrót települések polgármesterei és jegyzői részvételével. A települések önkormányzatainak hasonló feladatellátási,
közszolgáltatási kötelezettségei
vannak, tehát a tapasztalatok,
információk megosztásával tanulhatnak egymástól.
A megbeszélésen érintették a
human erőforráshoz kapcsolódó
nehézségeket, aminek okai az önkormányzati szektor alacsony
bérszintje és a szakemberhiány.
Az Ukrajnából érkezett menekültek segítése, ellátása kapcsán is megosztották a tapasztalatokat, csakúgy, mint a vírusjárvány okán tapasztalt bevételkiesések mértékeit.

Az ivóvíz- és szennyvízrendszerek működtetése, hálózatok fenntartása, felújítása is
terítékre került, ebben a szegmensben változó a kép, van
olyan város, ahol az elmúlt
években jelentős felújítások
történtek és van, ahol ez még
várat magára.
Szó esett a pályázatokról is,
problémaként jelentkezik, hogy
a benyújtás és a megvalósítás
közti időszakban jelentős áremelkedések tapasztalhatóak.
A megbeszélést ismét hasznosnak ítélték meg a résztvevők, megállapodtak az őszi
folytatásban.
Kelemen Tamás
polgármester

Háziorvosi közlemény Pacsáról Kiváló eredmények születtek
Tisztelt betegeink!
Ügyintézési e-mail címünk a következő:
haziorvosaproandor @gmail.com
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a betegellátásban és egészségügyi ügyintézésben változás történt!
Gyógyszer felírási igényüket közösségi oldalon keresztül
(messenger, facebook) nem áll módunkban teljesíteni!
Szakorvosi javaslat hosszabbítást e-mailben is tudnak intézni, ehhez kérjük a beteg javaslatát és a hozzá tartozó leletét
átküldeni!
Gyógyszerfelírási igényüket kérhetik a fent említett e-mail
címen (beteg nevével, születési dátumával,TAJ számmal ellátva), illetve a 92/568-004-es telefonszámon, szükség esetén személyesen a rendelőben intézhetik.
Betegellátás, táppénz ügyintézés, jogosítvány hosszabbítás,
üzemorvosi alkalmassági vizsgálat továbbra is személyesen a
rendelőben történik.
Kérjük szíves együttműködésüket!
Pacsa 2022.04.27.
Dr. Apró Andor
háziorvos

Lezajlott a 4. Pacsa Kupa hajómodell verseny
Immáron negyedik alkalommal rendezett a nagykanizsai Canissa Modellező SE hajómodell versenyt a pacsai
tavon. Április 30.-án és május
1.-én elektromos hajómodellek
és építőik hét kategóriában versenyeztek, a megmérettetés a
magyar nemzeti bajnokság
pontszerző versenye volt.
A kétnapos rendezvényt segítette a remek időjárás, így
kiváló eredmények születtek.
Pacsa város vándorkupáját
megosztva Novics József (Kaposvári Textiles Modellező SE)
és Szakony István (BKV Modellező Se) nyerték el.

A díjazottak…
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Szépkorúak köszöntése Pacsán
Pacsán két szépkorú is kerek évfordulót ünnepelt áprilisban. Otthonában köszöntötte
Kelemen Tamás polgármester
és dr. Benedek Karolina jegyző
80. születésnapja alkalmából Tóth
Zoltánnét, aki a messzi Szabolcsban, Dombrádon látta meg
a napvilágot egy ötgyermekes
családban Izsák Mária néven.
Édesanyját és négy testvérét
korán elvesztette, 8 éves korától nagyapja nevelte. 11 éves
korától ház körüli munkákat
végzett. Nagyapjára hálás szívvel emlékezik, aki még kenyeret dagasztani is megtanította.
18 évesen került Budapestre, a
csavargyárban dolgozott és egy
utcában laktak későbbi, zalai
kötődésű párjával, így ismerkedtek meg. Az ismerkedésből
házasság lett, már együtt költöztek Rádóra 1963-ban.
Pacsán 1971-től élnek. Helyben dolgozott a téglagyárban és
a ktsz-ben, onnan ment nyugdíjba is. 12 éve özvegy. Rendszeresen kézimunkázik, főz és
televíziót néz. Egyedül él pacsai házában.
Az ünnepeltet három lánya,
10 unokája és kettő dédunokája
is köszöntötte – akikkel napi
kapcsolata van, a fiatalok elfoglaltságától függően személyesen vagy telefonon.
Megszívlelendő az életbölcsessége is, a dolgokat igyekszik elfogadni ahogy jönnek,

örül minden apróságnak is, a
család segíti, de miután ők még
tanulnak, vagy dolgoznak, így
idősként ő próbál alkalmazkodni az életritmusukhoz, tudja, hogy amikor lehetőségük
van rá, úgyis vele töltik az
idejüket.
Molnár Józsefné otthonában
már tavaly is jártunk, akkor a
férje töltötte be 90. életévét,
most Aranka néni ünnepelte ezt
a szép kort, néhány nappal 71.
házassági évfordulójuk előtt.
Ritka ilyen hosszú, házasságban megélt életkor, hogy a
házaspár mindkét tagja már
betöltötte 90. életévét, így ennek titkáról faggattuk az ünnepeltet. A pacsai gyökerek és
a jó levegő bizonyosan hozzátesz, hiszen helyben, Pacsán
született Köfler Aranka néven 5
gyermekes családba és születésétől fogva Pacsán is él.
Földműves szövetkezetnél
adminisztrátorként, később az
ÁFÉSZ-nél, kereskedelemben
dolgozott párjával együtt. Szívesen emlékszik vissza munkával eltöltött éveire, jó volt a
kollektíva és a főnökei is többször megdicsérték.
A boldog családi légkör, a
megértés, elfogadás szerinte a
legfontosabb, gondok akadnak
mindenhol, de ha meg tudják
beszélni azokat, közösen megoldani, az sokat segít. A megosztott munka mellett a közös

Molnár Józsefné köszöntése.

élmények, kirándulások is összekovácsolják a családot, szívesen emlékszik vissza rájuk.
Házasságukból egy fiúgyermek
született, de van egy unokájuk
és öt dédunokájuk is.
Hobbija a kézimunkázás
volt, aprólékos gonddal hímzett
alkotásaival kiállításokon is
részt vett. Férjével ma ketten
élnek pacsai házukban, fiúk
Zalaegerszegről napi szinten
látogatja, segíti őket.
Pacsa lakói nevében is őszintén kívánjuk mindkét ünnepeltnek: Isten éltesse még sokáig
egészségben őket!
összeállította:
dr. Benedek Karolina

Tóth Zoltánné a 80. születésnapját ünnepelte.

Horgászverseny Pacsán Rendezvényekre készülve Pacsán

A díjazottak…

Több évtizedes hagyomány
Pacsán, hogy tavasszal horgászversenyt rendez a helyi egyesület, az idei megmérettetésre
április 23-án került sor.
A résztvevők száma elmaradt az előzetesen várthoz képest, viszont a benevezett versenyzők lelkesedése szép fogásokat eredményezett. Reggel 6
órától 11 óráig lehetett mérlegelni, amit a halak tóba való
visszaengedése követett.

Dr. Fülöp Valter emlékverseny eredményei. Felnőtt kategória: 1. Krámli Oszkár, 2.
Deák Péter, 3. Sipos Zsigmond,
4. Gombos László, 5. Tömpe
Marcell.
Gyermek kategória: 1. Tollár Benedek, 2. Kiss Ferenc
Kristóf, 3. Horváth Márk, 4. Málics Martin, 5. Bokor Marcell
A versenyen kifogott legnagyobb hal díja: Gombos László.
Kelemen Tamás

A vírusjárvány enyhülése lehetővé teszi számunkra, hogy
tervezzük és előkészítsük a hagyományos nyári és őszi pacsai
rendezvényeinket. Ezúton is szeretném tájékoztatni Önöket a
szervezés alatt álló eseményekről, hogy időben értesülhessenek
a programokról.
Június 18-án, a Pacsai Tó és Szabadidő parkban nyitjuk
meg a 2022. évi nyári szezont májusfa bállal, zenél a Retro
Band Pacsa együttes, gyermekeknek pedig játékokkal készülünk.
A június egyházi eseményekben is bővelkedik: úrnapi körmenet 19-én, Keresztelő Szent János búcsú pedig 26-án lesz.
Képviselő-testületi döntés értelmében biztosítjuk a Tóparti
Szabadidő parkot július 14-16 időpontra, motoros találkozó megtartásához, részleteket később majd a szervezők tesznek közzé.
Augusztus 20.: az idén kicsit más lesz, mint a korábbi
években, nagyobb rendezvényre készülünk. Érsekünk, dr.
Udvardy György celebrálja a szentmisét 10 órai kezdettel a
templomban, 11 órától pedig az új Szent István szobor megáldására és az új kenyér megszentelésére kerül sor.
Városnapi ünnepség szeptember 2-3., pénteken este ünnepség a művelődési házban, szombaton délután és este a piactéren
vidám programok. Annyit már most elmondhatunk, hogy a
helyiek mellett fellépnek ismert vidéki előadók is, például a
Dupla KáVé együttes.
Az Idősek napja megemlékezést szeptember 30.-án, pénteken este tartjuk a művelődési házban.
Természetesen őszre és télre is szervezünk programokat, ezekről azonban majd később adunk tájékoztatást. A tervezett események megtartása változhat, időjárás vagy egyéb veszélyhelyzet okán.
Kérem, lehetőségeik szerint látogassanak el a rendezvényekre.
Kelemen Tamás
polgármester

2022. május
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„A mi húsvétunk”
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek
ünnepe” (sollemnitas sollemnitatum), Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség
megváltásának szent napja. Ennek jegyében került megrendezésre Szentpéterúron április 9én az Összefogás Szentpéterúrért Egyesület és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat együttes munkájával a húsvéti ünnepváró játszóház. A rendezvénynek a helyi kultúrház adott
otthont a település polgármestere jóvoltából.
A program kettős célt szolgált: a hagyományőrzés és meg-

emlékezés mellett a helyi lakosság összefogására, a közösségformálás elősegítésére is kiemelt
hangsúlyt fektettek a szervezők,
mindezt úgy, hogy a gyermekeknek családias környezetben nyíljon lehetősége játékra, hasznos,
kreatív időtöltésre a húsvét jegyében. A rendezvényen többek között a kicsiknek játszósarokkal,
építőjátékokkal, puzzle kirakókkal
készültek, emellett kreatív foglalkozás keretében tojásdíszítésre, húsvéti nyusziváró kosárka
elkészítésére, decoupage technikával ünnepi üvegvázák, gipszformák, képkeretek készítésére is
lehetőség adódott. A nagyobbak

Holokauszt megemlékezés Szentpéterúron
Szentpéterúron a helyi holokauszt emlékműnél április 16án az általános iskolás diákok
megemlékezést tartottak. A felsős gyerekek verseket mondtak,
énekeltek. Az intézményvezető beszédében kiemelte, hogy
nemzedékről nemzedékre meg
kell emlékeznünk ezekről a
szörnyűségekről, hogy soha ne

ismétlődhessenek meg. A kollektív büntetés, a faji, nemzetiségi alapon való hátrányos
megkülönböztetéstől a népírtásig!
A megemlékezés végén elhelyezték az emlékezés köveit,
majd a községi önkormányzat
jóvoltából egy fát ültettek az
emlékmű mögötti sírkertben.

a felnőttekkel együtt ünnepi
asztaldíszt és üvegvázákat készíthettek. A programon közel 50
gyermek és családja vett részt.
A gyerekek által készített „kis
csodákat” a családok hazavihették, melyek így az ünnepi asztal díszeként szolgáltak, ünnepi
hangulatot varázsolva ezáltal otthonukba. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pontja ezúton

mond köszönetet mindenkinek,
aki részt vett a foglalkozáson,
továbbá felhívja a figyelmet arra,
hogy programjaik továbbra is
mindenki számára nyitottak, melyekre sok szeretettel várják a
gyermekeket és szüleiket. Aktuális rendezvényeikről, híreikről
a kihelyezett plakátokon kívül
facebook oldalukon tudnak tájékozódni.

www.zalatajkiado.hu
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2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása volt.
Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.
A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.
A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konferenciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferenciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.
A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktummal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (ZalaegerszegLenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segítették a zalai álláskeresők munkához jutását.
A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támogatásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumoknak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékenységét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

2022. május
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Szent Márk nap a pacsai szőlőhegyen
A középkorra vezethető
vissza az a szokás Magyarországon, melynek során Szent
Márk napján, április 25-én,
vagy az ahhoz legközelebb eső
vasárnap búzaszentelést végeznek. A hagyomány szerint ilyenkor a római katolikusok körmenetet tartanak a búza- és
gabonaföldek megáldásáért, valamint a bő termés érdekében,
továbbá, hogy ne érje a növényeket természeti csapás.
E hagyományt elevenítettük
fel április 24-én, vasárnap mi is
Pacsán, mint ahogy a korábbi
években is mindig tettük. Cséry

Hulladékgyűjtés Szentpéterúron
Szentpéterúr Község Önkormányzata a
tavaszi
lomtalanítás
előtt a korábbi évekhez hasonlóan ebben
az évben is hulladékgyűjtési akciót hirdetett meg a település
területén elszórt, lerakott szemét összegyűjtése, környezetük
hulladéktól való megtisztítása céljából. A két napra
tervezett akciót április 8-án és
9-én tartották, az időjárás
azonban csak az egyik napon
tette lehetővé a szervezett munkavégzést.
A művelődési háznál gyülekezőkhöz a községben több
helyen is csatlakoztak még,
akik a hulladékgyűjtési akcióra
jelentkeztek. A jelentkezők közül többen az Összefogás
Szentpéterúrért Egyesület, a
Szentpéterúri Polgárőr Egyesület tagjaként, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársaiként vettek részt az
akcióban. A délelőtt folyamán
csatlakoztak a helyi általános
iskola diákjai is, akik az utcákon zsákokba szedték össze az
elszórt szemetet, délután pedig
a polgárőrök pótkocsira pakolták fel az utak, földek mellett
lerakott nagyobb szemétlerakatokat, elszórt hulladékokat.
Így az egy nap alatt is több
mint 20 m3 szemetet sikerült
összegyűjteniük a nap folyamán a település területén és az
utak mentén.
Az Összefogás Szentpéterúrért Egyesület tagjai a sze-

Gergő atya vezetésével indult a
menet a Szent Márk tiszteletére
emelt kápolnáig, ahol még
többen csatlakoztak.
Az út során a búzamezők
mellett megállva az atya a búzaszentelés szertartását végezte
el. A négy égtáj felé fordulva
megáldotta a helyi földeket,
vetéseket, gyümölcsösöket, szőlőket és kérte az Úr áldását az
idei termésre.
Ezt követően a kis kápolnában tartotta meg az istentiszteletet. Megemlékezett Szent
Márkról, aki a négy evangélista
egyike, a hagyomány szerint
Szent Péter apostol segítője volt.
Plébános úr a szentmisén
kiemelte, hogy ez a vasárnap
egyúttal a húsvét nyolcadát
lezáró, vagyis húsvét második
vasárnapja is egyben.
A szertartások elvégzésében
segítségére voltak a szombat-

helyi szalézi hitoktatásban résztvevő fiatalok, illetve a pacsai
ministráns gyermekek.
Helyi hagyománya is van az
ezen a napon tartandó szentmisének, hiszen 1763-ban az
építtető éppen azért emeltette
Márk tiszteletére a kápolnát,
mert a szőlőhegy védőszentjének nyilvánított szent pártfogását és segítségét kérte, hogy
elkerüljék a pacsai hegyet a
természeti csapások és óvja
meg a határt az időjárás viszontagságaitól. Korábban ezen
a napon hegyi búcsúval ünnepelt a lakosság, de mára már
csak a mise megtartása maradt,
összekötve a búzaszenteléssel.
A szentmisét követően plébános úr „agapé”-ra, közös étkezésre, vendégségre hívta a jelenlévő híveket, borosgazdákat.
A felajánlott péksütemény fogyasztásával, borok kóstolásával, baráti beszélgetéssel zárult
Szent Márk napja a szőlőhegyen.
Bokor Ferencné

Dolgoztak a horgászok
métgyűjtési munka befejezését
követően szendviccsel, üdítő
itallal kínálták meg a résztvevőket.
Az összegyűjtött szemetet a
lomtalanításkor szállították el,
így az idei évben rekord
mennyiségű szemét jött össze a
lakosság által kirakott szeméttel együtt.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

2022-ben már másodszor
tartottak társadalmi munkát a
pacsai horgászok. Április 9.-én,
szombaton reggel 8 órától gyülekeztek a vezetőség felhívására. A munkálatokhoz 25 tonna
zúzott mészkövet vásároltak és
a tóra vezető, elsősorban hor-

gászok által használt murvás
utakat kátyúzták és javították
(képünkön).
A munkában közel 30 helyi és környékbeli pecás vett
részt, a szállításban az önkormányzat gépe volt a segítségükre.
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Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Gránit, márvány síremlékek

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

