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Békében és egészségben…
Ünnepnapok Pacsán
Még emlékszünk arra, hogy
2020-ban az egész országra
vonatkozó szabályokat követve
egyáltalán nem kerülhetett sor
közös ünneplésre, még szabadtéren sem az adventi időszakban.
A vírushelyzet kitartó, még
2021-ben sem engedte a zárt
térben tartandó rendezvényeket; de már az is örömmel
töltötte el az embereket, hogy
szabadtéren volt lehetőség
együtt ünnepelni.
Pacsán is sor kerülhetett
tehát a rendezvényre, amely
valóban sok érdeklődőt vonzott, nemcsak a település méretéhez igazodóan, hanem általánosságban is jelentős volt a
létszám (alkalmanként több,
mint száz fő). Ezúton is köszönjük mindenki részvételét,
hiszünk benne, hogy az érdeklődés azt jelentette, valóban
sikerült közösen, ünnepi hangulattal a szívükben a várakozás napjait megélni, készülni az
év legszebb ünnepére.
A központi térre kilátogatók
így minden vasárnap 17.00
órától először a Pacsai Általá-

nos Iskola negyedikes tanulóinak gyertyagyújtó műsorát
hallgathatták meg, hétről hétre
új, változatos összeállításban.
Túlzás nélkül nagy sikert aratott, hangulatos versekkel, énekekkel kedveskedtek a megjelenteknek, melegséget lopva
ezzel a szívekbe. Csóborné Ács
Éva tanító néni koordinálta a
fellépésüket.
A város adventi koszorúinak fényeit hétről hétre Cséry
Gergő plébános úr gyújtotta
meg, majd közös imádságra
kérte a megjelenteket.
Az első adventi vasárnap az
adventi koszorú, a másodikon a
megújult betlehem került megáldásra.
A pályázati forrásból beszerzett, Lengyelországból előbb
Nyíregyházára, majd onnét Pacsára szállított betlehemi szobrok új, zárható üvegajtóval ellátott faházikóban kaptak elhelyezést a központi részen,
közel az adventi koszorúhoz. A
faház összeállítását, festését és
a helyszínre szállítását az önkormányzat dolgozói végezték el.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A pacsai betlehem.

Hétről hétre újabb díszek,
fények kerültek beüzemelésre
ezzel is jelezve a karácsony
közeledtét. A harmadik vasárnapra ünnepi fénybe öltözött a

város karácsonyfája, amely
azért is különleges, egyedi,
mert a települések nagy részén
kivágott és helyszínre szállított
(Folytatás a 11. oldalon)

Fekete Sas Gyógyszertár
Pacsa
Gyógyszertárunk célja, hogy vásárlóink mindig
elégedettek legyenek. Nagy hangsúlyt fektetünk
rá, hogy a hozzánk betérõk gyorsan,
kényelmesen, egyszerûen, jó árakon, szakértõ
kollégáink segítségével egy helyen kapjanak
meg mindent, amire egy gyógyszertárból
szükségük lehet.
– Covid-tesztek és maszkok
– gyógyászati segédeszközök
– dermokozmetikumok
– állatgyógyászati készítmények
– internetes elõrendelési lehetõség

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

Fekete Sas Gyógyszertár Pacsa, Szent István tér 7.
92/368-012 feketesas@benugyogyszetar.hu
www.benu.hu

2

Pacsa és Környéke

2022. január

Téli fesztivál Pacsán
A 2021-es adventi rendezvényeket is az érvényben lévő
veszélyhelyzeti korlátozások figyelembevételével tervezhettük, így csak szabadtéri programokat szerveztünk.
Pacsa Város Önkormányzata és a művelődési ház szervezésében 2021. december 4-én,
szombaton délután Téli fesztiválra vártuk a város lakosságát
a Kiss Dénes Városi Könyvtár
udvarára.
Forralt bor főző versenyt
hirdettünk, melyre szép számmal jelentkeztek a családok,
baráti társaságok. A nevezőlapokon ötletes nevek szerepeltek, még a boroknak is adtak
egyedi jelölést a gazdák.
Amíg készültek a finom
borok, vidám programok zaj-

lottak. Sorversenyen mérhették
össze ügyességüket a gyerekek,
melyért a jutalmat a Mikulástól
vehették át. A korábban nagy
sikerű „Jerusalema” tánc produkciót a hölgyek átalakították,
és „Mikulás Jerusalema” címmel
adták elő. Közben a Mikulással
folyamatosan lehetett fotózkodni, a téli hangulathoz még egy
kis havat is varázsoltunk!
Ihos József humorista is
vendégünk volt, az ő vezetésével hirdettünk eredményt a
forralt borok versenyén. Mindenki elismerő oklevelet vehetett át, értékes jelzőkkel dicsérve a finom nedűket.
Majd a Mikulás és krampuszai vezetésével felvonulásra
gyűltünk össze, a városközpontban tettünk egy kis sétát,

Hivatásosok köszöntése Pacsán
Kelemen Tamás polgármester 2014 évtől, hagyományosan
a év utolsó óráiban felkeresi a
kisvárosban található hivatásosokat és megköszöni, hogy az év
minden napján, az ünnepnapokon is számíthatnak munkájukra,
segítségükre. Nem csak a helyi
lakosság, hanem a térség, KözépZala valamennyi lakója nevében.

Az év utolsó napján,
– a mentőállomáson kettő
mentőautó volt szolgálatban 4
fővel.
– a rendőrőrsön 2 körzeti megbízott volt szolgálatban.
– a katasztrófavédelmi őrsön egy szerkocsi volt szolgálatban 4 fővel.

A mentőállomáson Máthé Olivér mentőállomás vezető (középen), Póczak Zsolt mentőtechnikus.

A rendőr őrsön Salamon Norbert körzeti megbízott (középen),
Biczó Attila körzeti megbízott.

Mikulás jerusalema táncosok fellépés után a hóesésben.

karácsonyi zenékkel, énekekkel
kísérve.
Az egész délután folyamán
finomságok jótékonysági vására zajlott (gofri, palacsinta, mézeskalács, sütemények), melynek bevételét a Pacsai Nap-

sugár Óvoda javára ajánlották fel.
Az estig tartó fesztiválon a
jó hangulat biztosítva volt,
melyhez a zene, a tánc sem
maradhatott el!
Bokor Ferencné

Még ünnep előtt kiszállítottak
Szociális tűzifa Pacsán

Kelemen Tamás polgármester tájékoztatta lapunkat, hogy
Pacsa az idei évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium
által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
A település a miniszteri döntésnek megfelelően 2.336.800 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 127 erdei
köbméter keménylombos tűzifát vásárolt. Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a település lakói kérelmet nyújthattak be november 05. napjáig. A
határidőig összesen 107 kérelem érkezett, melyből 103 esetben
szociális rászorultság alapján a támogatás megállapításáról döntött
a Humánpolitikai Bizottság, ami azt jelenti, hogy kérelmenként
1,23 köbméter mennyiséget kaptak a rászorulók.
A polgármester elmondta azt is, hogy a jogszabály értelmében
2022. február 15-ig kell kiszállítani a fát, viszont minden lehetőséget megragadtak, hogy még az ünnepek előtt megkaphassák az
arra jogosultak, sikerült december 15-ig Pacsán mindenkihez
eljuttatni.
Az önkormányzat saját forrásból további 700.000 forintot
fordít a teljes szállítási költségre, ami a Pacsára szállítást (önkormányzati telephelyre) és a telephelyről a lakossághoz való házhozszállítást is magában foglalja.

2022. január
HIRDETÉS
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Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért
szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kapcsolattartás problémáját is, hiszen ezen eseményekre szívesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partnertalálkozón áttekintették az eddigi tevékenységeket és eredményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Az INTERREG Duna Transznacionális Program által támogatott, uniós és hazai forrásokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, információs, digitális és funkcionális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós ország 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönböztetés indokolttá teszi, hogy nemzetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszútávú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkóztatásában.
Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelendő témakörök például az oktatás, lakhatási helyzet, munkaerőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a diszkrimináció és a politikai képviselet is.
Továbbá érdemes megemlíteni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, melynek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatokhoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal innovatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódva már magyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol tematikus napok keretében ismerkedhetnek meg közösen a szülők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és zenékkel. A nyílt nap során a

Ellátogattak Pušča településre.

hetnek a gyermekek fejlődésébe is.
A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létrehozása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyermekek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

kott Pušča településre, ahol
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlettebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együttélés és az integráció jó gyakorlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságában álló, ma már önállóan

Pušča ma már önállóan működő település.

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkozhattak a partnerek.

működési hajlandósága is
tükrözi.
A pandémia sajnálatos módon a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek személyesen csupán 2021. szeptember 8-án, egy évvel a pályázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezáltal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

2022. január
Ezt követően ütemes fejlődés vette kezdetét a roma településen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkormányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesztését, kiemelendő példának számít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-
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lyet a helyi roma közösség hozott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.
A közel egy évig tartó
online értekezletek után a személyes partnertalálkozót minden résztvevő igazán hasznosnak és sikeresnek ítélte meg.
A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be magyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megvalósítása vár a partnerekre.

Számos jó példával találkoztak.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

www.titzala.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Folyósításra került az idősek támogatása Pacsán
Lapunk korábbi, 2021. októberi számában tettük közzé a
felhívást, miszerint a Pacsán élő 65 év feletti lakosok támogatást
igényelhetnek Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
döntésének köszönhetően. Dr. Benedek Karolina jegyzőhöz fordultunk – aki a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője –,
hogy adjon felvilágosítást olvasóink számára a további részletekről.
A helyi rendelet szerint a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa terhére a téli nehézségek
leküzdésére való felkészülés, illetve a jelenlegi veszélyhelyzetben
az egészség megőrzéséhez szükséges védőeszközök beszerzése
érdekében nyújt támogatást az önkormányzat a leginkább
veszélyeztetett korosztálynak, azaz a pacsai állandó lakóhellyel
rendelkező, életvitelszerűen abban tartózkodó 65 év felettieknek.
Nagyon fontos azt megérteni, hogy ahhoz, hogy ez a támogatás kiosztható legyen, az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek komoly előkészítő munkája van, hiszen nincsen automatikusan ilyen zseb a költségvetésben, hogy lakossági támogatások;
egyáltalán nem kapunk az államtól ilyen forrást továbbosztás
céljából, ehhez a többi forrásból kell megtakarítani, kitalálni,
hogyan spóroljunk meg akkora összeget, amiből lehet adni.
Miután sok elvonás volt a világjárvány miatt, ezért nem volt
egyszerű megtalálni a módot, de sikerült a testületnek az idén is;
ráadásul egy plusz segítség, hogy nem előre elkészített csomagok
kerülnek kiosztásra, aminek értéke változhat, hanem formája
pénzbeni, így valóban azt vehet belőle a támogatott, amire szüksége van a védekezéshez.
Az önkormányzat költségvetése hasonló, mint a háztartásoké,
így határidők kötnek minket is, fel kell adni a csekkeket, el kell
számolni a forrásokkal. Miután szociális normatíva terhére törté-

nik az elszámolás, így határidőt kellett szabni a támogatás felvételére is, de azt gondolom a jogosultak számát tekintve három hét
alatt, úgy, hogy a pénztári nyitvatartási időszakot kibővítettük,
minden nap nyitva tartott, így erre bőven volt idő és lehetőség.
Emellett, további segítségnyújtásul, nemcsak a minden háztartásba eljutó újságban került kihirdetésre mikortól meddig lehet a
pénzt felvenni, de a nyilvántartásunk szerint várható érintettek
részére külön – külön a postaládákba is eljuttatunk róla felhívást,
a testületi döntést követően névre szóló borítékokban.
A tájékoztatóban pontosan és kiemelten megjelöltük az időpontot miszerint 2021. november 22. és 2021. december 10. között, minden nap 8.00-12.00 óráig lehet igényelni és átvenni a
személyenként 7.000 Ft-ot.
Természetesen azzal is tisztában voltunk, hogy lehetnek olyan
idősek, akik személyesen nem tudnak eljönni a hivatalba, mivel
akadályoztatva vannak, ezekben az esetekben lehetőséget biztosítottunk, hogy meghatalmazással más is átvehette azt. Több mint
40 esetben így is történt.
Többször is jeleztük azonban, hogy a határidő elmulasztása
jogvesztő – ez minden szolgáltatásban így működik, határidő
lejárta után nincs lehetőség. Sajnos ez még mindig nehezen érthető néhány jogosult számára, akikkel nem tudunk méltányosak lenni bármennyire szeretnénk, mert az önkormányzat sem lehet kivételező, nincs rá jogalapja, nekünk is el kell számolni vele tovább
határidőben.
A többség már ismerve a rendszert, örömmel jött és vette át a
támogatást, a kollégák mindenben segítették őket, így összességében gördülékenyen lebonyolódott ez az időszak – tájékoztatott a
jegyző.
Elmondta azt is, hogy 318 fő jogosult közül a jelzett határidőben 305 lakos kérte és vette át a támogatást, tehát az érintettek
96%-a, ami azt jelenti, hogy a téli időszak kezdetén 2.135.000 Ft
támogatást kaptak a pacsai szépkorú lakosok.

Kapaszkodó korlát készült

Az egészségházban üzemelő fogorvosi szolgálat az épület
keleti oldalán található bejáraton közelíthető meg. Dr. Takács Ferenc fogorvos jelezte az
épület tulajdonosának Pacsa
Város Önkormányzatának, hogy
a bejáratnál található mozgáskorlátozott feljáró téli időszakban csúszós, balesetveszélyes
lehet.
A probléma megoldása érdekében felbontásra került a

2014 évben lerakott járólap a
döntött feljáróról, és több méter
hosszan acélszerkezetű korlát
került kiépítésre. Így a mozgássérült vagy idős betegek biztonságosabban tudnak közlekedni a téli időszakban is.
A tavasz beköszöntével kiválasztásra kerül az a típusú kültéri burkolóanyag, amellyel csúszásmentes felületet lehet készíteni és a munkát elkészítettjük.
Kelemen Tamás

2022. január
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Szentpéterúr legidősebb lakóját köszöntötték
2021. december 16-án otthonában köszöntötte a község nevében Lakatos István polgármester, Szita Gabriella jegyző és Ácsné
Horváth Judit települési képviselő Balogh Józsefet kilencvenedik
születésnapja alkalmából (képünkön).
A település vezetésének jókívánságai és az önkormányzat ajándéka mellett az Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával ellátott
emléklapot is átadták Józsi bácsinak, a község legidősebb lakójának,
aki örömmel és némiképp meghatódva fogadta a jókívánságokat.
2021-ben egy másik jeles évforduló is volt Józsi bácsi életében, mivel házasságkötésük 65. évfordulóját ünnepelték. Feleségével, Margit nénivel 1956-ban házasodtak össze a szentpéterúri
templomban.
Balogh József, Szentpéterúr legidősebb lakója 1931. december
16-án Nemesszerben született, ott élt szüleivel és öccsével. Édesapja 5 éves korában balesetben elhunyt, így hárman maradtak a
családban. Mándli Zsigmond uraság, akinél az édesapa halála
előtt dolgozott, segítette a családot, Édesanyja szakácsnőként dolgozhatott, így megfelelő ellátást kaptak. Józsi bácsi 14 éves korától már napszámosként dolgozott egészen addig, amíg bevonult
katonának. A 26 hónap katonai szolgálat után megnősült, született
két gyermekük, egy fiú és egy leány. A házasságkötés után vidéken dolgozott, épülő gyáraknál segédmunkásként, később villanyszerelőként. A családtól való távollétet megelégelve a helyi termelőszövetkezetben helyezkedett el motorfűrészesként, később pedig
brigádvezetőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1993-ban a nemesszeri falurészből beköltöztek Szentpéterúrra, hogy közelebb
legyenek leányukhoz és családjához. Békés nyugdíjas éveit három
unoka, és most már hat dédunoka teszi szebbé, örömtelibbé.
Egészsége korához képest megfelelő.
Ezúton is gratulálunk, és kívánunk hosszú, boldog, örömteli
életet jó egészségben, szeretetben családja körében!

Adventi vasárnapok Szentpéterúron

2020. évben a koronavírus
helyzet miatt nem lehetett
megtartani a hagyománnyá vált
gyertyagyújtásokat, beszélgetéseket. 2021-ben a most is
fennálló járványhelyzet miatt
kevesebb résztvevővel csendben történtek meg a község
adventi koszorúján a gyertyagyújtások vasárnaponként.
Advent első vasárnapján
Szentpéterúr Községi Önkormányzata és a Szentpéterúri
Polgárőr Egyesület részéről
került az első gyertya meggyújtásra.
Második vasárnap az Összefogás Szentpéterúrért Egyesület
tagjai és a Máltai Szeretetszol-

gálat munkatársai gyújtották
meg a második gyertyát.
A harmadik vasárnapon a
Fürgeujjak énekesei és a Lavender tánccsoport tagjai a harmadik gyertyát gyújtották meg.
Végül a negyedik vasárnapon a Közalapítvány Szentpéterúr Jövőjéért kuratóriumának
tagjai gyújtották meg az utolsó,
negyedik gyertyát a község
adventi koszorúján. Ezen a vasárnapon a helyi általános iskola diákjai nagyon szép betlehemes műsort mutattak be a
jelenlévőknek. A betlehemi játékra Kocsis István, az iskola
intézményvezetője készítette
fel a gyermekeket.

Szociális tűzifa Szentpéterúron
November és december
hónapban Szentpéterúron is
megtörtént a szociális tűzifa
kiosztása, kiszállítása. Magyarország kormánya évről évre
több százezer rászoruló családnak nyújt segítséget a 2011 óta
működő szociális tüzelőanyag
program révén, melyre az
ötezer főnél kisebb lélekszámú
települések pályázhatnak.
A 2021. évi központi költségvetésről szóló törvény 5
milliárd forintot biztosított ebben az évben a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához.
Szentpéterúr Község Önkormányzata a korábbi évekhez
hasonlóan ebben az évben is
benyújtotta pályázatát a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására meghir-

detett pályázati kiírása alapján,
amely kedvező elbírálásban
3
részesült, így 201 m tűzifa
vásárlására 4.084.320 forint
összegű szociális célú tüzelőanyag támogatást kapott.
Ezen felül az önkormányzat
költségvetése terhére szintén
sor került ebben az évben is
tűzifa beszerzésre, ezáltal össze3
sen 280 m fa került kiszállításra november és december
hónapban a településen, a rászorulók és jogosultak részére.
A tűzifa szállítási költségét, valamint a háztartásokhoz történő
kiszállítás költségét is az önkormányzat vállalta szociális
kerete terhére, ahogy azt a
korábbi években is.
Ezen felül december végén
a Zalaerdő Zrt.-től vásároltak
3
még további 24 m tűzifát, amelyet 2022. év elején terveznek
kiosztani a rászorulók részére.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Pacsai sikeres kutyák
Egy jó kutyához nem elég
a kutya. A gazdának és a tenyésztésnek is nagy szerepe
van a kutyák által elért sikerekben.
Pacsán is vannak jól képzett kutyák, akik vadászatokon
segítik a vezetőjüket, illetve
versenyeken is eredményesen
szerepelnek.
„Eb a vadász kutya nélkül!”
– tartja a mondás, mely szerint
az eredményes vadászathoz
nélkülözhetetlen a kutya.
A vadászkutyák etalonjának
a vizslát szokták nevezni.
Csóka Zoltán tulajdonában lévő
vizsla nem egy megszokott magyar fajta. Theo Oberon Haus
rövidszörű német vizsla, fekete

spriccelt színű. 2020 tavaszán
érkezett Pacsára. Azóta már teljesítette a munkakövetelményeket, képesség-, vadászati alkalmassági és tenyészvizsgát tett.
A munka mellett kiváló eredményeket ért el kiállításokon is,
Csóka Vivien vezetésével. Hungária Junior Champion, Hungária Champion várományos,
többszörös fajtagyőztes. Zalaegerszegen a szeptemberi kiállításon 400 kutya közül kiérdemelte a Supreme BIS címet is,
a legszebb kutyaként. December végén, a Budapesten megrendezett Európa Kutyakiállításon kiváló eredményt ért el, a
fajtája kategóriájában II. helyezett lett. A jövőben a mindenes

Theo Oberon Haus az Európa Kutyakiállításon, gazdáival.

Elkerülve a stresszt
Sok családban már november végén megkezdődik a
karácsonyi készülődés, hiszen
karácsonyig alig néhány hét
van hátra. Ünnepi hangulatot
teremthetünk, ha adventi koszorúval és egyéb díszekkel
díszítjük a lakást. Karácsony
napján pihennünk és a szeretteink társaságát kellene élveznünk, ehelyett házat és fát
díszítünk, sőt mi több, sütünk
és főzünk.
A stressz elkerülése érdekében elkezdhetjük korábban a
díszítést. Így bőven marad
időnk a meghitt pillanatok ki-

élvezésére. November végén a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárnak köszönhetően lehetőség nyílt a pacsai Kiss
Dénes Városi Könyvtárban
adventi koszorú, asztaldísz és
kopogtató készítésére. Ezzel is
hozzá tudtunk járulni az ünnepre való hangolódáshoz, a
helyi baráti kapcsolatok kialakulásához, elmélyüléséhez,
valamint néhány otthon ünnepi
díszbe öltöztetéséhez. Amenynyiben lehetőségünk nyílik rá,
a jövőben is szeretnénk hasonló
foglalkozásokat tartani.
Varga-Kulcsár Barbara

www.zalatajkiado.hu

Pimasz és Bandita gazdájukkal.

Pimasz versenygyőztes.

vizsla vizsgakövetelményeit is
szeretnék teljesíteni.
Bokor Dániel kutyái: Pimasz és Bandita. Pimasz Alpok-táji tacskókopó. Vadászati
alkalmassági vizsgával rendelkezik. Többszörös győztes vaddisznóhajtó versenyen kopó kategóriában, valamint 2019-ben
a hajtóvadász tacskókopók versenyének győztese volt. Bandita rövidlábú erdélyi kopó, teljes
neve: Királyberki Vadűző Bandita. Szintén rendelkezik vadászati alkalmassági vizsgával,
illetve a képességvizsgát is sikeresen teljesítette. 2020-ban
junior vaddisznóhajtó verseny
győztese volt. Mindketten rendszeres résztvevői a téli vaddisznóhajtó vadászatoknak.
Kurucz Vilmos jagd terrier
tenyészetéből is több sikeres
kutya került ki. Az általa vezetett Pacsa Réme Vadász kennel már évek óta büszkélkedhet
kiváló ebekkel.
2021-ben kutyái több kiállításon is címeket szereztek.
Affér többszörös fiatal kiállítási
győztes. Vaddisznós munkavizsgával is rendelkezik, amit

Pacsa Réme Vadász Affér.

szigorú feltételek mellett teljesített. Kétszeres fajtagyőztes,
valamint tenyészvizsgát is tett.
Akác is kitűnő minősítést
szerzett és fajtagyőztesként a
fajtacsoportonkénti versenyben
a dobogó II. fokára állhatott.
Ezek a kutyák vaddisznóhajtásokban, kotorékozásban és
utánkeresésben segítik vezetőjüket.
További sikereket kívánunk
a kutyáknak és gazdáiknak,
vezetőiknek!
Bokor Ferencné

2022. január
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Ünnepnapok Pötrétén
Pötrétén évről évre megrendezésre kerül az önkormányzat és a közalapítvány
támogatásával a Mikulás- és a
karácsonyi ünnepség.
Az idei évben a Griff Bábszínház társulat Hóesésben című vidám zenés előadását láthatták a megjelentek. A Mikulás a gyermekeknek könyveket, gyümölcsöket és soksok édességet hozott. A kicsik
és a nagyok verssel és énekkel köszönték meg az ajándékokat.
A karácsonyi ünnepség keretén belül Jurina Beáta, Kovács Kata és Szilinyi Arnold, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház művészei léptek fel.
Önkormányzatunk minden
évben a karácsonyhoz közeled-

ve ajándékutalványt ad minden
háztartásnak, melyet településünk vegyesboltjában tud felhasználni.
Idén első alkalommal, de
hagyományteremtő szándékkal
került sor Rudi Péter plébános
és az egyházközségi tagok jóvoltából az adventi gyertyagyújtásra. Az egyházi közösségi rendezvény a plébániákhoz
tartozó településeken került
megrendezésre Felsőrajk, Alsórajk, Pötréte és Hahót községekben. Pötrétén az adventi koszorún az öröm gyertyáját Rudi
Péter plébános gyújtotta meg,
majd a Kis Kocsi zenekar
adventi dalcsokrát hallhatták a
résztvevők. Az ünnepséget agapé zárta.
Polák Anett

Élelmiszercsomagok a szentpéterúri gyermekeknek
Szentpéterúr Képviselő-testülete idén karácsony előtt is
készült a gyermekek részére
élelmiszercsomaggal, amelyeket karácsony előtt eljuttattak minden érintettnek. Ez
alkalommal összesen 204 db
élelmiszercsomag került kiosztásra azoknak a családoknak, ahol általános iskolás és kisebb gyermek él a
háztartásban. Az élelmiszercsomagokat gyermekenként
kapták.
2021. évben a nyugdíjas
lakosokhoz hasonlóan így az
általános iskolába járó gyermekekig bezáróan második alkalommal került élelmiszercso-

mag kiosztásra részükre a
községben.
A járványos időszak alatt
megpróbált az önkormányzat
anyagi helyzetét figyelembe
véve segíteni a településen élő
gyermekes családoknak is.
Nagypáli Község Önkormányzatától a kisgyermeket
nevelő rászoruló családok számára 288 db bébiételt kapott a
község, amelyek karácsonyig
szintén kiosztásra kerültek az
érintettek részére.
A nyugdíjasok részére karácsony előtt még apró ajándékként 2022. évi falinaptár és
kalendárium, valamint bevásárló táska került kiosztásra.

Mézeskalács-sütés Szentpéterúron
Az Összefogás Szentpéterúrért Egyesület tagjai a Máltai
Szeretetszolgálat, Szentpéterúr
Jelenlét Pont munkatársaival
közösen
mézeskalács-sütést
szerveztek a művelődési házban karácsony előtt. Sokan
éltek a lehetőséggel és részt
vettek a közös „mézes napon”.
A gyömbéres, fahéjas, szegfűszeges illatú mézeskalács
nem csak a karácsonyfán mutat

Sokan éltek a lehetőséggel.

jól. Feldíszíthetjük vele az
adventi koszorút, ajtó- és ablakdíszeket, ajándékcsomagokra is lehet kötni, vagy önállóan,
tálra rendezve a vendégeket
kínálni is kiváló.
A résztvevők közt sok volt
a gyermek is, fiúk-lányok vegyesen, akik nagyon élvezték az alkotás örömét és sok
szép, finom sütemény készült el.
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Választás és népszavazás Békében és egészségben…
Áder János közölte az időpontot

Ünnepnapok Pacsán

Fotó: MTI
Áder János kihirdette az időpontot.

Áder János köztársasági elnök január 11-én kihirdette a
2022 áprilisában sorra kerülő
általános országgyűlési választás és népszavazás pontos időpontját. A Köztársasági Elnöki
Hivatal közleményét változtatás nélkül közöljük.
„Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása időpontjának kitűzéséről:
32 évvel ezelőtt, az első
szabad választások eredményeként Magyarország független,
demokratikus ország lett. Köszönet mindazoknak, akik a
nemzet újjáépítésében részt
vettek.
Az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár kilencedik alkalommal szabadon
dönthetnek arról, hogy kikre
bízzák közös ügyeink intézését.
Az Alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági
elnök milyen időpontra tűzheti
ki az országgyűlési képviselők
általános választását.
E törvényi felhatalmazás
alapján az országgyűlési képviselők általános választását a

legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”
***
„Közlemény a népszavazás
időpontjának kitűzéséről:
Az Országgyűlés 2021. november 9-én egyhangúlag döntött arról, hogy népszavazást az
országgyűlési képviselők általános választásának napján is
lehessen tartani.
A folyamatban lévő népszavazási kezdeményezések közül
négy kérdés tekintetében biztosítottak a jogi feltételek a
népszavazás kitűzésére.
A választási eljárási és a
népszavazási eljárási törvényi
határidőket figyelembe véve e
négy kérdésben csak április 3án vagy április 10-én lehet
egyidőben tartani a népszavazást és az általános választásokat.
Erre tekintettel a 32/2021
(XI. 30.) Országgyűlési határozatban elrendelt négy kérdésről a népszavazást 2022. április
3-ára tűzöm ki.
Áder János
Magyarország köztársasági
elnöke”

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
(ezáltal nemritkán balesetveszélyes) egyedek kerülnek díszítésre, míg Pacsán élő, gyönyörű és magas fenyőfa áll,
már messziről látható a fénye.
A negyedik vasárnapon pedig a hógép beüzemelése segített igazi téli hangulatot
varázsolni a térre. Lehet, hogy
tőlünk kapott kedvet az időjárás is, amely karácsony másnapjára végül valóban fehérbe
burkolta a tájat.
Folytatva idén is a hagyományokat, a kilátogatókat önkéntes házigazdák látták vendégül forralt borral, teával és

pogácsával. Második héten
Henczi István – Kelemen Tamás, harmadik héten Sabján
Péter – Deli Dániel, negyediken pedig Kelemen Ibolya –
Böröcz Attila és családjaik,
ezúton is köszönjük önzetlen
munkájukat, támogatásukat amit
a közösségért tettek.
Ezúton is bízunk abban,
hogy a felkészülés időszakának, a közösségi élménynek is
köszönhetően minden pacsai
lakosnak és családjának békés,
áldott ünnepe volt, amit sikerekben, de legfőképpen egészségben gazdag újesztendő követ.
Dr. Benedek Karolina
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Adventi világító ablakok Nemesrádón is
Az elmúlt adventi időszakban Nemesrádó is csatlakozott
a Világító Adventi Kalendárium
elnevezésű kezdeményezéshez,
melynek során különleges adventi ablakokkal várták a karácsonyt a falu lakói. A december
1-től 24-ig tartó program ideje
alatt a vállalkozó kedvű helyiek
a kisorsolt nap számával, illetve különféle kreatív dekorációkkal díszítették fel egy, a
házuk utcafrontra néző ablakát.
December során minden
nap más-más ablak borult fénybe a település különböző pontjain, szentestére pedig mind a
huszonnégy ablak díszesen
ragyogott. Az aktuális kinyíló,

világító ablakról minden nap
fotó készült, melyet a település
közösségi oldalán – Nemesrádó
Hivatalos Oldalán – tették közzé, hogy így azok is láthassák,
akik éppen nem tartózkodtak a
településen.
Az adventi időszakban
ugyanakkor a vállalkozó kedvűek útra is kelhettek, hogy
egy kellemes esti séta keretében az éppen kinyíló ablakot
élőben, teljes fényében csodálhassák meg. Köszönjük Herke
Dávidnak a sok szép ablakképből készített montázst, mely
együtt mutatja be a helyiek
szorgos munkáját az érdeklődők számára.

Az adventi világító ablakok Nemesrádón.

Az itt élők örömmel fogadták ezt az adventi kezdeményezést, melyet új hagyományt teremtve szeretnénk folytatni, ezzel is szeb-

bé tenni mindannyiunk számára a karácsonyra várakozást!
Király Ernőné
közművelődési munkatárs

A homoki gyík lett az év hüllője 2022-ben
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farka viszont a testhossz kétszeresét is elérheti. A hímek
hátának közepén világoszöld
sáv fut végig, amely a nászidőszakban élénkebb, később
sötétebbé válik. A zöld sávot
mindkét oldalon egy-egy barna,
a szélein csipkézett, a testoldal
felső részét is magában foglaló
sáv határolja – olvasható az
MME tájékoztatójában.
Fő elterjedési területe a Balkán-félsziget, egyes görög szigetek, kelet felé az alsó Duna
mente, a Fekete-tengert övező
síkságok, illetve a Krím-félsziget. Megtalálható még a
Boszporusz kis-ázsiai oldalán
is. A magyarországi populációk
elszigetelődtek a fő elterjedési
területtől.
A homoki gyík hazánkban
szigetszerűen az Alföld homokpusztagyepein fordul elő. A
Pesti-síkságtól kezdve a Duna-

Apró gerinctelenekkel táplálkozik, amelyeket portyázva keres. Amikor nem aktív, földalatti üregekbe húzódik vissza.
Az október végén kezdődő téli
hibernációból március elejénközepén jön elő, a párzás áprilisban kezdődik. A nőstények
2-6 tojást raknak fűcsomók,
zsombékok alá. A rendkívül
apró termetű fiatalok július végétől kelnek ki.
Mint a közleményben olvasható, ez a faj is csak megmaradt élőhelyeinek tervszerű,
jól átgondolt megőrzésével és
kezelésével őrizhető meg. A homoki gyík, mint minden hüllő
és kétéltű Magyarországon, védett, természetvédelmi értéke 50
ezer forint – olvasható az MME
közleményében. (Forrás: MTI)
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Szokás, hogy év elején az
arra hivatott szervezetek megválasztják az „Év fáját, madarát, hüllőjét, stb. Lapszámainkban szeretnénk erről tájékoztatni olvasóinkat, ismertetőt adni
az aktuális „főszereplőről.” Sorozatunkat a 2022-es esztendő
hüllőjével kezdjük.
Magyarország egyik legkevésbé közismert gyíkját, az
alföldi pusztákhoz kötődő homoki gyíkot választotta 2022ben az év hüllőjének a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) Kétéltű- és
Hüllővédelmi Szakosztálya.
„Bár vannak, akik vitatnák
elsőbbségét a zöld gyíkkal
szemben, a homoki gyík talán a
legszebb, egzotikus színezetű
gyíkfajunk” – írja közleményében az MME.
A homoki gyík testhossza
mindössze 6-8 centiméter, a

Tisza közének szinte minden
homokhátán megtalálható, ahol
természetes gyepek fennmaradtak. A legészakibb hely, ahol
előfordul, a bátorligeti legelő a
Nyírségben. A Dunától nyugatra egyedül a Pákozd melletti
rétekről jegyezték fel, de a
populáció fennmaradását évtizedek óta nem sikerül igazolni.
Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya a herpterkep.mme.hu weboldalon vár
minden fényképes észlelést
erről a különleges színezetű
gyíkról.
A homoki gyík nappal aktív. Jól bírja a magas hőmérsékletet, még a meleg nyári
napokon is szinte egész nap a
felszínen mozog, leszámítva a
legforróbb koradélutáni órákat.

• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

