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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

A Magyar Kultúra Napjá-
hoz kapcsolódó rendezvény
részeként nyitották meg Pacsán
az „Emlékeink háza”-t, és ab-
ban a helytörténeti kiállítást.

A programot Magyar Réka
versmondása nyitotta, majd
Csóka Vivien emlékezett meg a
kultúra napjáról. Az ünnepség
első részét a Szivárvány Dalkör
műsora zárta, népdalokat éne-
keltek.

Emlékeink háza
Helytörténeti kiállítás Pacsán

A folytatásban Bokor Fe-
rencné alpolgármester foglalta
össze az előkészítéstől a gyűj-
tésen át, a kiállítás elkészültéig
tartó időszakot.

A kiállítás berendezése, tár-
gyi anyaga teljes egészében
gyűjtésből származik, a lako-
sok és a helyi intézmények, cé-
gek felajánlásából és segítsé-
gével. A gyűjteménynek helyet
adó épületben egy 20. századi

lakószobát és egy konyhát si-
került berendezni, mind a szo-
ba, mind a konyha nagyobb
bútorait aján-ifj. Darvas József
lotta fel. A kiegészítő beren-
dezések, textíliák, tárgyak a la-
kosok adománya.

További két helyiségben
több tematikus vitrin, illetve
enteriőr mutat be a település
múltjából egy-egy kiemelt té-

makört. A gimnázium egykori
igazgatója, ha-Horváth György
gyatéka – amely lánya, Vár-
konyiné Horváth Piroska aján-
déka – ad betekintést az 1963
és 1977 között működő pacsai
gimnázium életébe. Egy másik
vitrinben régi gyógyszertári
dokumentumokat, mérleget,
tégelyeket, méregkönyvet láthat

Bokor Ferencné alpolgármester részletezte a kiállítás létrejöt-
tének folyamatát.

Kedves Olvasók!
Pacsa Város Önkormányzata Városvédő és Szépítőés a

Egyesület az idei évben is megrendezi immár hagyományossá
vált borversenyét.

Időpont: 2020. március 7.
Helyszín: Váró Étterem Pacsa
Bővebb információ a hamarosan megjelenő plakátokon,

illetve a rendezveny.pacsa@gmail.com e-mail címen.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Borverseny Pacsán
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Nagyszüleink konyhája…

a közönség, Lekszikov Gábor
gyógyszerész felajánlásából. A
harmadik nagyobb kiállítási
egység a veze-Vági József
tésével több mint három év-
tizedig működött Pacsai Nép-
dalkör és Citerazenekar Egye-
sület anyaga, melyet lá-
nya, ajándé-Vági Gabriella
kozott a gyűjtemény számára.
Egy vallási témájú vitrin is
helyet kapott a kiállításban.
Mészáros Ferenc nyugalma-
zott iskolaigazgató pedig több
régi fényképet, fotót adomá-
nyozott. A falakon látható fo-
tónagyításokat ké-Zóka Pál
szítette.

A kiállítás szakmai irányí-
tója és összeállítója Marx Má-
ria, a zalaegerszegi Göcseji

Múzeum etnográfus-főmuzeo-
lógusa volt, aki sajnos betegség
miatt nem tudott részt venni a
megnyitón. Üzenetét, tanácsait
alpolgármester asszony tolmá-
csolta, mely szerint dicséret il-
leti a lakokosokat a gyűjtőmun-
káért, de egyúttal arra is kérte
őket, hogy továbbra is gyűjtsék
a múltunk emlékeit, s felhívta a
figyelmet arra, hogy még csak
a munka elején vagyunk, hi-
szen a gyűjteményt gondozni
kell, s lehetőség szerint bőví-
teni, fejleszteni.

Végül alpolgármester asszony
köszönetet mondott mindenki-
nek, aki bármilyen módon –
gyűjtéssel, ajándékkal, munká-
val – részese volt helytörténeti
kiállítás létrehozásának, az „Em-
lékeink háza” megnyitásának!

Emlékeink háza
Helytörténeti kiállítás Pacsán A Zala Megyei Közgyűlés

2020. február 6-i ülésén módo-
sították a 2019. évi költségve-
tést, majd rendeletet alkottak a
Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről, mely-
nek bevételi és kiadási főössze-
ge 629 523 ezer forint. Elfo-
gadták továbbá a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020.
évi üzleti tervét, valamint az
önkormányzat idei összesített
közbeszerzési tervét.

A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felül-
vizsgálta és módosította Zala
Megye Integrált Területi Prog-
ramját és Fejlesztési Tervét,
melyet az előző ciklusban foga-
dott el. A program forráskerete
eredetileg 23.05 milliárd forint
volt, melyet egy alkalommal
már megemeltek 150 millió
forinttal. Az Európai Bizottság
azonban időközben jóváhagyta
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 4.
számú módosítását, mellyel át-
csoportosításra kerültek az ered-
ményességi tartalékok, így az
ITP legutóbbi, 2018. november
15-i módosítását követően a
rendelkezésre álló TOP keret-
összeg 27.7 milliárd forintra
emelkedett. A megemelt keret-
összegre vonatkozóan a pályá-
zati felhívások többsége már
lezárult.

Jóváhagyta a testület a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ápo-

Emelkedett a TOP zalai forráskerete
lását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-
hoz Gyarapodjunkbenyújtott „
együtt - határtalanul” című pá-
lyázat benyújtását, melyben a
megyei önkormányzat partnere
Kovászna Megye Tanácsa lesz.
A program célja, hogy a két
szervezet együttműködést ala-
kítson ki a helyi induló fiatal
vállalkozások támogatására, elő-
segítve ezzel a magyarság
szülőföldön maradását és gaz-
dasági fejlődését, mivel mind-
két térségben problémát jelent
a fiatalok elvándorlása. A pá-
lyázat megvalósítása során ki-
emelt figyelmet kapnának a
fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az inno-
vatív kutatási és oktatási prog-
ramok, melyek konferencián és
helyszíni találkozók során ke-
rülnének bemutatásra. Zalai rész-
ről a megyei önkormányzat ala-
pítványa, a Zala Megyei Vállal-
kozási Alapítvány biztosítaná a
szakmai hátteret a projekthez.

Részletes tájékoztatást ka-
pott a közgyűlés a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019-
ben végzett tevékenységéről.
Az ellátott feladatok között a
testületi munkához kapcsoló-
dók mellett jelentős arányt kép-
viseltek a pályázatokkal össze-
függő, valamint a térségfej-
lesztési és pénzügyi tevékeny-
ségek. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2020. február
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Alsórajki megemlékezés

Negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Szentpé-
terúri Polgárőr Egyesület szer-
vezésében a kolbásztöltő ver-
seny január 25-én.

– Szabó Norbert egykori
falubeli barátom hívott minket
először 2016-ban Rezibe a kol-
básztöltő versenyükre, ahol el-
döntöttük, hogy itthon is meg-
rendezzük a sajátunkat –
mondta alpol-Szummer László
gármester, a rendezvény ötlet-
gazdája. – Pénteken feldolgoz-
tuk az egyesület által vett ser-
tést saját portámon, ebéddel ké-
szültünk az ottani dolgozóknak.

A program délelőtt 10 óra-
kor kezdődött a művelődési ház
udvarán felállított rendezvény-
sátor alatt. Az érkezőket a szol-
gálatot teljesítő polgárőrök irá-
nyították és igazították útba. A
köszöntő után kezdetét vette a
kolbásztöltő verseny, melyre
helyi civil szervezetek és tér-
ségi közösségek neveztek: Pö-
löske Polgárőr Egyesülete, Za-
laapáti Sport Egyesülete, Pacsa
Város Polgárőr csapata, Öreg-
fiúk Haladás SE Szentpéterúr,
Rezi – Rizlingország, Tripla-
Komfort egyéni vállalkozás és
a hozzá társult Lavender Tánc-
csoport, Fürge Ujjak Kézimun-
ka Szakkör tagjai és énekesei,

Kolbásztöltő verseny Szentpéterúron
Barlahida képviseletében a Gö-
cseji Mezőgazdasági Géptalál-
kozó csapata és Zalabesenyő-
ből Öreghegy Polgárőr Egye-
sülete.

A zsűri a bírálat során az
elkészített ételen kívül figye-
lembe vette a hagyományőrzés-
hez kapcsolódó megjelenést,
díszítést és tálalást. A zsűri
tagjai , a szent-Léránt Józsefné
péterúri konyha nyugdíjazott
főszakácsa, , aJárfás Andrea
Zalaegerszegi SZC Báthory
István Szakgimnázium és Szak-
középiskola szakács tanára, Ba-
logh József, a Fleich-hús tu-
lajdonosa és Pásztor Tibor
hentes voltak.

Déltől hagyományos disz-
nótoros ételekkel és kóstolók-
kal várták a jelenlevőket és a
látogatókat. A konyhai részle-
gen a helyi asszonyok para-
dicsomos káposztalevest főztek
és véres, májas hurkát, illetve
sült húst készítettek.

– Minden évben készülünk
a hideg ellen, így most is két
melegítő és egy légbefúvó állt
rendelkezésünkre, hogy meleg
legyen a sátor alatt. Természe-
tesen a kultúrház nagyterme is
nyitva van, ahol az ebédet el
lehet fogyasztani és beszélgetni
tudnak egymással a vendégek –

mondta Zobbné Szummer Mónika,
a rendezvény egyik szervezője.

Délután a Lavender Tánc-
csoport zenés műsorral, a Fürge
Ujjak Kézimunka Szakkör éne-
kesei dalcsokorral készültek,
amellett, hogy a csoportok tag-
jai a versenyre neveztek és szer-
vezőként dolgoztak egész nap.

A zsűri szerint igen szoros
verseny alakult ki, hiszen jobb-
nál jobb és díszesebbnél dísze-
sebb tálalásokat kellett bírál-
niuk. Ezért a három helyezés
mellett két különdíjat adhattak
át. Az egyik különdíjat a Zala-
apáti Sport Egyesület, a mási-
kat pedig Zalabesenyő Öreg-
hegy Polgárőr Egyesülete kap-
ta. Az első helyen végzett a
TriplaKomfort csapata a ha-
gyományos magyar kolbásszal
és az olasz Salsiccia kolbásszal.
A második helyet a Fürge Ujjak
Kézimunka Szakkör nyerte el,

a tálalás során saját készítésű
tésztáikat kínálták. A harmadik
helyen pedig Barlahida csapata
végzett.

Az eredményhirdetés után a
helyi, valamint a környékbeli
vállalkozók, támogatók felaján-
lásával tombolanyereményeket
sorsoltak. Nyerni lehetett pél-
dául veszprémi állatkerti belé-
pőt, a Zalaapáti Zöld Elefánt
étterembe étkezési utalványo-
kat, a hévízi Lotus Hotelbe
vacsorát, ajándékkosarakat.

Késő estig Németh Lajos
Zalaapáti tangóharmonikás nó-
táira táncolhattak, mulathattak
a részvevők.

A szervezők elmondása alap-
ján idén is jól zárult a rendez-
vény, új barátságok alakultak,
rengeteg érdeklődő volt és az
elszármazottak közül is haza-
jöttek többen.

Zobb Eszter

A győztes TriplaKomfort csapata. Guggolnak (balról jobbra):
Zobb Nóra, Szentes Diána, Kármán Bálint, Gombai Marcell.
Állnak: Ács Judit, Nagy Judit, Sziva Krisztina, Zobb Eszter,
Soósné Hordós Csilla, Varga Bálint, Kocsis István, Hartman
Nikolett.

Rezi Rizlingország asztali terítéke.

Január 12-én Al-
sórajkon is megem-
lékeztek a Don-ka-
nyar áldozatairól. A
vasárnapi szentmise
után Vágó Annamá-
ria mondott köszön-
tőt a II. világhá-
borús emlékműnél.
Szabó Péter hadtör-
ténész írásából olva-
sott fel sorokat a za-
lai honvédekről. Fel-
sorolta azon alsóraj-
ki lakosokat, akikre
hősként emlékezünk.

A megemlékezés
zárásaként telepü-
lésünk gyermekei
gyújtottak gyertyát.
Vágó Annamária (képünkön)
1995-ben készített egy alkotást,
amelyet Alsórajk Önkormány-

zatának adományozott, ezzel is
ápolva a hősi halottak emlékét.

M.N.
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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.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Február elsején Nemesrá-
dón, a Gönczi Ferenc Közös-
ségi Házban „Hogyan nevel-
jünk boldog gyermeket?” című
előadáson vehetett részt a la-
kosság. A program a „Helyi iden-
titás és kohézió erősítése Bú-
csúszentlászló, Nemesrádó, Ne-
messándorháza és Nemesszent-
andrás településeken” pályázat
keretében valósult meg.

„Hogyan neveljünk boldog gyermeket?”
Előadás Nemesrádón

A három éven keresztül tar-
tó pályázati program számos
lehetőséget nyújt a helyi közös-
ségek fejlesztése érdekében, az
eddigiekben biciklitúra, gyalog-
túra, műveltségi vetélkedő ren-
dezvények valósultak meg eze-
ken a településeken. A prog-
ramokat előzetes felmérés alap-
ján választják ki a lakosság ér-
deklődési körének megfelelően.

Szintén ezen pályázat útján szer-
vezik a következő rendezvényt,
a Dely-napi kolbásztöltő ver-
senyt február 22-én – tudtuk meg
Gazdagné Gecse Anna polgár-
mestertől.

A szombat délutáni előadá-
son az érdeklődők Salamon
Györgyi családi- és párkap-
csolati mediátor előadásában
juthattak több információhoz és
tanácshoz a gyerekek nevelésé-
nek kérdésében. Salamon Györ-
gyi elmondása szerint előnyben
részesíti az interaktív előadás-
módot ezeken a foglalkozá-
sokon, mert hatékonyabb és
megkönnyíti az egyedi fel-

vetések, problémák megbeszélé-
sét is.

A településen közel hetven
18 év alatti gyermeket tartanak
nyilván, a közösségi házban
különböző programokat, kéz-
műves foglalkozásokat, farsan-
gi összejövetelt tartanak szá-
mukra. A karácsonyi időszak-
ban térelválasztással kialakítot-
tak egy gyereksarkot, amit a
kisebb gyermekek minden nap
igénybe vehetnek. A rendez-
vény ideje alatt a gyereksarok a
szülőknek megkönnyítette a gye-
rekek felügyelet melletti elő-
adáson való részvételét.

Trojkó Tímea

Salamon Györgyi tartott előadást.

A január végi időközi pol-
gármester választáson Gáspár
Károlyt 105 szavazattal válasz-
tották meg ismét veze-Pötréte
tőjének.

– Az új testülettel is sze-
retnénk folytatni a korrekt gaz-
dálkodást és a reálisan elérhető
célokért történő munkát. Cé-
lunk olyan önkormányzati kom-
munikáció kialakítása, amely
valós tájékoztatást nyújt min-
den területen a lakosságnak.
Nélkülözhetetlen a társadalmi
összefogás, de ennek előfelté-
tele, hogy az esélyegyenlőség
érvényesüljön a mindennapok-
ban is, amelyet kizárólag a la-
kosság aktív közreműködésével
lehet megvalósítani. Újra kell
építeni a falu közösségét, hogy
Pötréte jókedvű, vidám telepü-
lés lehessen, ahol jó élni –
mondta az újjáválasztott pol-
gármester lapunknak, majd így
folytatta:

– Javítani kell az itt lakók
életminőségén. Ehhez szüksé-
ges a gondozott lakókörnyezet
kialakítása, tiszta és rendezett
utcakép – utak, járdák rendbe-
tétele, a felszíni vizek elveze-

Választottak Pötrétén
Továbbra is Gáspár Károly a polgármester

tése –, egységes megjelenésű ut-
catáblák, rövid információs táb-
lák kihelyezése, buszvárók fel-
újítása és építése. Az egészség-
ügyi ellátás és szolgáltatások fo-
lyamatos biztosítása és fejlesz-
tése, a lakosság támogatása. Sza-
badidős tevékenységek színte-
reinek fejlesztése, illetve bőví-
tése – horgásztavak, játszótér,
fitnesspark, focipálya –, köz-
biztonság növelése. A település
színvonalas rendezvényeinek
megtartása és bővítése, vala-
mint az önkormányzat és in-
tézményei stabil működésének
biztosítása – eszközfejlesztés.

Az eddigi polgármester kapott
bizalmat.
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejleszté-
sek révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igé-
nyeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatko-
zások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munka-
helyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszaká-
ban, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.

Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jele-
nik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpia-
cot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós mun-
kanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).

A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alap-
ján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat kere-
tében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.

A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan je-
lentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támo-
gatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértá-
mogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.

172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik mun-
kaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektet-
ték a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások fel-
kutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.

2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítot-
tak vállalkozást.

FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásá-
ról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Pacsa és Környéke



Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság a téli időszakban a legele-
settebb, legrászorultabb csalá-
dok tűzifával való ellátását, se-
gítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támoga-
tása történt meg ezzel a mód-
szerrel.

Ez évben a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásá-
hoz. A tűzifa kiszállítását idén
is az végzi,Omega GM Kft.
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.

A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és az önkormányzati ve-
zetők segítették a védelmi bi-
zottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdésze-
ti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támoga-
tásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.

A legrászorultabbak átve-
hetnek egy-egy tartós élelmi-
szereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó nap-
jaiban indult és február 15-ig
befejeződik.

A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.

Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cse-
resnyés Péter, Manninger Jenő
és , valamint azVigh László
érintett település polgármes-
tere, alpolgármestere vagy ön-
kormányzati képviselője.

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseres-
nyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Drávecz Marianna Zala, a
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője mint koordinátor szer-
vezte meg azt a tájékoztató fó-
rumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kap-
csolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoz-
tatást a Lenti Rendőrkapitány-
ság állományának tagjai ré-
szére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető meg-
keresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott köz-
benjárása révén valósult meg.

Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vad-
állomány gyérítésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeit rész-
letezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a köte-
lező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tá-
jékoztatón elhangzottakat. Ter-
mészetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitéte-
lek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasz-
nálattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pe-
dig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Ma-
rianna.

Magyari István, a kor-
mányhivatal Erdészeti Osztá-
lyának vezetője az erdei favá-
laszték szállításáról és a faki-
termelés jogszerűségéről tar-
tott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfel-
tételei a faáru szállításának –
részletezte.

Horváth Jenő, a Földműve-
lésügyi Osztály vezetője a hor-
gászattal kapcsolatos kötele-
zettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadá-
son a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.

dj

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

6 Pacsa és Környéke 2020. február



720 .20  február Pacsa és Környéke

Kelemen Tamás pacsai polgármester arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a járó gyermekek részérePacsai Napsugár Óvodába
2020 januárjától kezdődően néptánc alapjainak tanítása kezdődött.

– Pacsán a korábbi évtizedekben nagy hagyományai voltak a nép-
táncnak, sokan táncoltak és jelentős járási és megyei versenyek hely-
színe is volt a település. Szerettünk volna plusz lehetőséget bizto-
sítani a gyermekek számára, s ez nem jelent többlet anyagi terhet
a családoknak. Fontosnak érezzük, hogy a néptánc, a népi kultúra irán-
ti érdeklődést felkeltsük a gyermekekben, s ez a hagyományok őrzé-
sét, ápolását, a helyi identitás növelését jelenti. A tánc nem csak kel-
lemes szabadidős tevékenység, hanem testi-lelki egészségünkre is
pozitív hatást gyakorol. A program megkezdése előtt egyeztetés tör-
tént az óvoda vezetésével, a szülőkkel, s az érdeklődést látva ke-
rült sor Rácz Petra táncpedagógussal a szerződéskötésre. Heti ket-
tő alkalommal vesznek részt a gyermekek a délelőtti foglal-
kozásokon – mondta a polgármester.

Néptánc oktatás indult
– a pacsai óvodában

Heti két foglalkozást tartanak.

A Pacsai Általános Iskolá-
ban a tanév során színes sport-
élet folyik. A mindennapos test-
nevelés mellett a szaktanárok ar-
ra törekednek, hogy a gyerme-
kek számára heti rendszeres-
séggel, a tanulóifjúság egészét
megmozgató versenyrendszerben
biztosítsanak sportlehetőséget.

A testnevelési munkaközös-
ség tagjai a tanév előkészítése
során összeállítják munkatervü-
ket, amelyben megtervezik a
versenynaptárt is.

A 2019-20-as tanévben ed-
dig lezajlott a távolugró ver-
seny a negyedikes és felsős ta-
nulók részvételével, az inga-
futás, kötélmászás, kispályás lab-
darúgás a fiúk III. korcsoportjá-
ban, az egész alsó tagozat rész-
vételével a tűzharc verseny, a
IV. korcsoportos fiúk házi lab-
darúgó-bajnoksága, valamint a
III. korcsoportos fiúk teremtor-
nája a szomszédos iskolák rész-
vételével.

Sporttevékenység a Pacsai Általános Iskolában
Hagyományos rendezvénye-

ink közé tartozik a Mikulás-vál-
tó, amit az idei tanévben huszon-
hetedszer rendeztünk meg. Ke-
vés sportverseny dicsekedhet az-
zal, hogy versenyzői egy részé-
nek már a szülei is részt vehet-
tek a Mikulás tiszteletére ren-
dezett ügyességi versenyszá-
mokban kiírt küzdelemben.

A következő hetek sportese-
ményei az 1-4., illetve 5-8. osz-
tályosok számára rendezendő
célbadobás, összetett akadály-
pálya, bordásfalmászó verseny
valamint a felsősök magasugró
versenye lesznek.

A tavasz beköszöntével az
összetett atlétikaverseny számai-
ban mérhetik össze tudásukat a fiúk
és a lányok. Ezek 60 m-es, 100
m-es, 400 m-es síkfutás, kis-
labdahajítás, távolugrás, valamint
külön is rendezünk kislabdahajító
és 400 m-es síkfutás bajnokságot.

Neveztük csapatainkat a kis-
iskolák atlétika és labdarúgás

versenyére a diákolimpia kere-
tén belül.

Évről évre színesebbé te-
szik az iskola sportéletét a kül-
ső szervezésű eseményeken va-
ló részvételek is, mint a zala-
szentmártoni tanösvényen való
kirándulás, a városi Önkor-
mányzat szervezésében zajló
Mikulás-futás, vagy a kézilab-
da szakosztály keretein belül vég-
zett edzések, mérkőzések.

A tanév végének közeledte
is tartogat még sportesemé-
nyeket. A gyermeknapi, diákna-
pi rendezvényeken sokféle érde-
kes, hagyományos és újszerű já-
tékokkal próbálhatják ki ügyes-
ségüket tanulóink.

„A sport megtanít becsüle-
tesen győzni, vagy emelt fővel
veszíteni. A sport tehát mindenre
megtanít!” – ezt iskolánk is vallja.

Házi, iskolai sportküzdel-
meink lehetőséget biztosítanak,
hogy tanulóink az alapvető fizi-
kai képességekben megmutat-
hassák kibontakozó készsége-
iket, megtapasztalhatják a sport-
versenyek semmivel nem helyet-
tesíthető fantasztikus hangula-
tát, átélhetik pacsai diákként azt
az élményt, ami a szurkolást, a
siker megélését jelenti, s hogy
egy-egy rendezvény végén, ered-
ményhirdetéskor hangosan zúg-
hasson a „Hajrá Pacsa!” bíztatás.

Simonfalviné Illés Gabriella

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p
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Tel.: (92) 596-936
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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

2020 január 24-én tartotta
éves közgyűlését a Haladás
Horgászegyesület Pacsán.

Az első napirendi pontban a
2019-es év beszámolóját, fo-
gási eredmények tájékoztatóját,
fegyelmi és ellenőrző bizott-
ságok jelentését hallgathatták
meg a megjelentek, majd el-
fogadták a zárszámadást. A to-
vábbiakban megtárgyalták a
2020. évi horgászrendet, halfo-
gási tilalmak idejét, meghatá-

A Pacsai Horgászegyesület közgyűlése

rozták a tagsági díjakat. Kitűz-
ték a társadalmi munkák és a
rendezvények időpontját.

Kelemen Tamás elnök tájé-
koztatója alapján néhány pon-
tos információ:

– a horgászok által fizeten-
dő Pacsai-tóra érvényes területi
jegyek ára nem emelkedik, a
gyermek, ifjúsági, felnőtt kate-
góriákban sem. Az állami je-
gyek és fogási naplók esetében,
a hatóságok tájékoztatása sze-

rint 50%-os áremelkedés tör-
tént 2020 évben.

– Az okmányok érvényesí-
tésére továbbra is kettő időpont
áll rendelkezésre, február 15-én
és március 7-én, 8-tól 12 óráig
a pacsai művelődési házban.

Élénk volt az érdeklődés a közgyűlésen.

A keresnek gyermekszerető,pacsai Napsugár Óvodába
kreatív, együttműködő, igényes, vidám, pályakezdő vagy több
év tapasztalattal rendelkező pedagógia asszisztenst, teljes
munkaidőben, határozott időre.

Bővebb pályázati kiírás a kozigallas.gov.hu weboldalon
található!

Érdeklődni óvodavezetőnél lehet aVági Gabriella
+3630/9048019-es telefonszámon.

Pedagógiai asszisztenst keresnek Pacsán

Pacsa Város Önkormányzata Zalakarosi Gyógyfürdőés a
Zrt. együttműködési megállapodása alapján, Pacsa állandó
lakosainak 2020 évben is lehetőségük van a kedvezmény
igénybevételére, 10 % kedvezményt kapnak a belépőjegyek
árából.

A kedvezmény érvényesítéséhez mindössze a pacsai
lakcímkártya felmutatása szükséges a jegypénztáraknál.

Pacsa Város Önkormányzata

Pacsai lakcímkártyával
Kedvezményes belépőjegyek Zalakarosra

– A 2019. évi fogási naplók
leadásának határideje 2020 feb-
ruár vége.

– A horgászszezon 2020
március 21-én kezdődik a Pa-
csai-tavon a békéshalak fogá-
sával.

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház ezúton tájékoztatja a pá-
cienseket, hogy a traumatoló-
giai (baleseti sebészeti) szak-
rendelések 2020. február 3-ától,

Új helyen a traumatológiai szakrendelés

hétfőtől, a épü-rendelőintézet
letének földszintjén működnek.

A költözés valamennyi szak-
rendelést érinti, így a kéz, váll-
és térd szakrendelést is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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