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Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Ezek a hetek, hónapok nem csak az összefogás, a szolida-
ritás, a fegyelmezettség, az emberség vizsgaidőszakát jelentik.
A lelkiismeretünk próbatételét is.

Aki ebben a vészterhes időben nem az összefogást tartja szem
előtt, hanem a járványhelyzetet kihasználva önző érdekeit helye-
zi előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni belőle, annak
előbb utóbb el kell számolnia lelkiismeretével. Ha van neki...

A múltban már sokszor bebizonyította ez az ország, hogy
képes az összefogásra. Éppen ezért ne foglalkozzunk a bel-és
külföldi bajkeverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen ala-
kokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és folytassuk a küzdelmet.

S amikor már túl leszünk ezen az emberiséget igencsak
próbára tevő időszakon, s számba vettük a veszteségeket, foly-
tathatjuk az országépítő munkát.

Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük eddigi életünket.
Mert biztos vagyok abban, hogy nem folytatódhat úgy tovább,
ahogy eddig zajlott.

Ez a járvány megtanít bennünket egy nagyon fontos dolog-
ra, amit eddig elfelejtettünk, vagy felsőbbrendű tudattal nem
akartunk figyelembe venni: nem mi vagyunk a természet urai,
nem vagyunk mindenhatók! Vannak nálunk nagyobb erők,
amelyek időnként figyelmeztetnek erre a tévedésünkre.

A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez lesz ennek a
szörnyűségnek az egyetlen pozitívuma. S talán még az, hogy a
vészhelyzetben mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizo-
nyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, amire felhatalma-
zást kapott az emberektől, arra csak úgy emlékezünk, mint a sok
szenvedést okozó járványra: soha többet ne találkozzunk vele!

Húsvét időszaka van. Sokunk legszomorúbb húsvétja, hi-
szen szerencsére nem éltünk át világháborút. A kereszténység
legnagyobb ünnepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.

Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám nem mindegy, hogy
milyen lesz az azt követő élet a Földön. Csak rajtunk múlik...

Ekler Elemér

Egy másik világ lesz
A koronavírus terjedésének

megelőzésére tett helyi önkor-
mányzati intézkedések egyike a
március 15-i nemzeti ünnepi
megemlékezések elmaradása
volt megyeszerte.

A zalai kisvárosban, Pacsán

megtartásra került a rendezvény.
Mint ahogyan azt Kelemen

Tamás polgármester elmondta,

A szabadság ünnepe Pacsán

a kormányzati előírások maxi-
mális betartásával, a többéves
statisztika figyelembe vételével
nem kellett azzal számolni reá-
lisan, hogy a szabadtéri rendez-
vényen az ünneplők száma
meghaladná az 500 főt, így biz-
tonsággal meg lehetett tartani a
megemlékezést, bár csökkentett
tartalommal.

A megjelent közel 80 fő így
Horváth Cintia által elszavalt
Juhász Gyula vers után meg-
hallgatta az ünnepi beszédet,
melyet koszorúzással egybekö-
tött néma főhajtás követett.

Dr. Benedek Karolina, a
város jegyzője ünnepi beszédé-
ben felelevenítette az 1848-49-
es eseményeket, és kiemelte,
hogy a magyar szabadság szim-
bólumát jelentette minden kor-
ban ez az ünnep, jöttek és jö-
hetnek nehéz idők, próbatéte-
lek; amelyeket akár egy másik

népcsoport, akár egy vírus ellen
kell megvívni, de felül tudunk
emelkedni rajta, ezt az erőt az
anyatejjel szívja magába a ma-
gyar ember.

Legyen béke, szabadság és
egyetértés – így kezdődik a 12
pont, amely arra kell emlékez-
tessen minden magyart, hogy a
hétköznapi szócsaták fölött
mindig kell legyen egy közös,
nemzeti cél, amely összetart
bennünket. És akkor valóban a
magyar név megint szép lesz,
méltó régi, nagy híréhez.Dr. Benedek Karolina volt az ünnepi szónok.

Tisztelt pacsai idős állampolgárok!
Kérjük, hogy ne hagyják el otthonaikat!

Ha nincs segítője bevásárláshoz, gyógyszerkiváltáshoz,
postai ügyintézéshez, kérjék segítségünket.

Az alábbi telefonszámok hétköznap 8-16 óráig hívhatók:
06-92-368-088
06-30-768-3301
06-30-768-3304

Tisztelettel: Pacsa Város Önkormányzata

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel
kapcsolatban Pacsa Város Önkormányzata az Önök minél
szélesebb körű tájékoztatása érdekében külön oldalt nyitott
Veszélyhelyzet címmel a honlapon. Itt folyamatosanpacsa.hu
frissülnek az érintett témakörben meghozott határozatok,
döntések, nem csak az önkormányzatot, hanem más intéz-
mények működését érintő változások kapcsán is.

Kérem, kísérjék figyelemmel!
Kelemen Tamás

polgármester

Tisztelt pacsai lakosok!
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Tájékoztatom a felvételi körzetébePacsai Napsugár Óvoda
tartozó (Pacsa Város, Zalaigrice Község) 2020. szeptember 1-
től óvodakötelessé váló gyermekek szüleit, (óvodaköteles azon
gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét), hogy
a korábban meghirdetett óvodai beiratkozási dátum a koro-
navírus miatt kialakult járványhelyzetből kifolyólag ér-
vénytelen.

Az új eljárás szerint 2020. április 21-ig automatikusan
felvesszük óvodánkba mindazokat az érintett gyermekeket,
akik pacsai, illetve zalaigricei állandó lakcímmel rendelkeznek.

Amennyiben a szülő felvételi körzeten kívüli óvodát kíván
választani, köteles azt 2020. április 17-ig szándéknyilat-
kozatban (történhet telefonon keresztül is) jelezni a felvételre
kijelölt óvodának.

A felvételi határozatokról az érintett gyermekek szüleit
levélben értesítjük.

Ha a megváltozott beiratkozási eljárással kapcsolatban bár-
mely kérdésük lenne, a következő telefonszámon érdek-
lődhetnek: 06-30/9048019.

Pacsa, 2020. április 2.
Vági Gabriella

intézményvezető

Tájékoztató óvodai
beiratkozási változásokról

Pacsa Város Önkormányza-
ta Városvédő és Szépítőés a
Egyesület még a koronavírus
járvány magyarországi megje-
lenése előtt az idei évben is
megrendezte az immár hagyo-
mányossá vált borversenyét. A
nedűk megmérettetésére 63

Kiváló eredmények a pacsai borversenyen

borminta érkezett a zsűrihez.
Háromtagú zsűri értékelte a
mintákat, elnöke dr. Pálfi Dé-
nes, György Ferenckét tagja és
Horváth Janez voltak.

Az est a Váró Étteremben
került megrendezésre. Kulturá-
lis műsorral kezdődött a prog-

ram, amelyben szerepelt a Nap-
sugár Óvoda néptánccsoportja,
a tánc-szülői munkaközösség
csoportja és a Szivárvány Dal-
kör. Az utóbbiak a borhoz kap-
csolódó dalokat adtak elő. A
műsor után Kelemen Tamás
polgármester köszöntötte a
vendégeket és a zártkerti, már
elvégzett munkákról és az új
nyertes pályázatukról beszélt. A
hegyi kápolna – mely műemlék
– előtti útszakasz kap aszfalt
burkolatot 200 m hosszan és 4
m szélességben.

Majd a borok minősítése és
szakmai tanácsok hangzottak el
a borászoknak. Kiugró ered-
mények lettek, mert a 63 bor
66 %-a aranyérmes minősítést
kapott. Végeredmény a fehér-

boroknál: 36 mintából 24 arany,
6 ezüst és 6 bronz minősítés.
Vörösboroknál 27 borból –
melyben volt 2 rosé – a követ-
kező az eredmény: 18 arany, 5
ezüst, 4 bronz. Tehát összesen
42 arany, 11 ezüst, 10 bronz
minősítés lett.

A helyi hagyományoknak
megfelelően idén is megválasz-
tották a Város borát és az Est
borát. A Város bora minősí-
tést cserszegiOláh György
fűszeres bora nyerte el. A zsűri
véleménye szerint kiemelke-
dő mestermunka. Az Est
bora címet Lugosiné Szeke-
res Katalin 2018-as évjára-
tú Cabernet sauiguou bora
érdemelte ki, kimagasló pont-
számmal.

Balról: Oláh György, György Ferenc, Kelemen Józsefné, az
egyesület elnöke, Horvat Janez, Lugosiné Szekeres Katalin, dr.
Pálfi Dénes.

Német férfi egyedülálló takarítónőt keres.
Külön szoba rendelkezésre áll.
Deutschsprechend angenehm.

Tel: 70/357-2980, e-mail: texter.ah@gmail.com

A koronavírus-járvány miatt
kialakult helyzetről a pötrétei
lakosság tájékoztatása bizto-
sított. A kormány által elren-
delt intézkedéseket megtet-
ték, bezárásra került a játszó-
tér, a könyvtár és a templom
is. A háziorvos tájékoztató le-
vele kihordásra került a tele-
pülésen.

Pötrétei intézkedések

A falugondnok telefonon kap-
csolatot tart az idősebb korosz-
tállyal, segítség kérése esetén el-
látja őket – bevásárlás, csekkfel-
adás, gyógyszer kiváltása, ebéd
kiszállítása. A gyermekek részére
is biztosított az étkeztetés. Az
önkormányzat Pötréte minden
lakosának maszkot varratott, ez-
zel is védve őket a járványtól.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !



A Számpont Kft. zalaegerszegi előadótermében került sor
március 12-én a és aZala Megyei Önkormányzat Zala Megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával a kis-és közép-
vállalkozások hálózatépítő munkacsoportjának újabb találkozójá-
ra, a rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel rövidebb időtar-
tamban és szűk körben.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszön-
tőjében tájékoztatta a megjelenteket az eddigi általános pályázati
helyzetről, a járási, megyei lefedettségről és arról, hogy a két
megyei jogú várost, Zalaegerszeget, illetve Nagykanizsát érintően
a kormányhivatalnak ernyőszervezeti szerepköre van és egyben
koordinátori, kérdésmegoldási, elszámolási protokollokkal segíti
az előforduló helyzeteket, a konzorciumi partnerekkel folyamato-
san megbeszéléseket tartanak. A pályázati kiírások tartalmuk
szerint szolgáltató, bértámogató jellegűek, képzésekről szólnak.
Elképzelhetőnek tartja, hogy ennek a szervezeti, együttműködési
hálózatnak a recesszióra tekintettel a munkaerőpiac változása
miatt szerepe lehet beavatkozásra a munkanélküliség vonatko-
zásában, egyes ágazati szektorok tekintetében. Előadta, hogy az

A KKV konferencia újabb találkozója
Innovatív Paktum újabb feladata a vidéki településeken, falvak-
ban, kistelepüléseken a háziipar, kézművesség, házi termékek
rendszerének kidolgozása, a helyi termékárusítók, népművészek
promotálása és rendszerbe szervezése ennek a tevékenységi
körnek. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdés, kérés merül fel,
forduljanak hozzá bizalommal.

Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány
KKV és mikrovállalkozási munkacsoportjának vezetője tájékozta-
tott az aktuális pályázati lehetőségekről. 2019. novemberétől a
gazdaságfejlesztés, innováció körében új gyakornoki rendszer
pályázat indult. A pályázat keretében a vállalkozásoknak bértámo-
gatással segítenek olyan gyakornokok bérezésében 6 hónapig,
akik 25 év alattiak, OKJ-s végzettségűek. A bértámogatás száz
százalékos és feltétel még, hogy a hat hónap letelte után még leg-
alább három hónapig a gyakornokot tovább foglalkoztassák.
Olyan vállalkozások pályázhatnak 2021. április 30-ig, akik leg-
alább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a maximális pá-
lyázati összeg pedig 22.165.000 forint. A pályázatra a mezőgaz-
dasági és egyéni vállalkozók nem nyújthatnak be kérelmet.

Továbbra is lehet a „napelemes rendszerek beszerzése, telepí-
tése” pályázatra jelentkezni, mind a székhely, telephely vonatko-
zásában a saját és bérelt ingatlanok tekintetében 2020. szeptember
30. napjáig. A pályázat maximális összege 3 millió forint, egyéni
vállalkozók nem pályázhatnak, a kkv-k részről három teljes üzleti
évet fel kell mutatni.

Harmadikként említésre került a „megújuló energia hasznosí-
tása, energiahatékonyság növelésére” irányuló pályázat, melyre
még 2020. április 30-ig lehet jelentkezni. Olyan egyéni vállalko-
zók is pályázhatnak, akik az SZJA alá tartoznak, így a KATÁ-sok
nem. Egy teljes üzleti évvel itt is rendelkezni kell. Az épületekre
vonatkozóan megelőző energetikai felmérés készül, ezzel kapcso-
latosan az alapítvány többféle segítséget tud nyújtani. Az épületek
bővítése nem támogatott, a hőszigetelésekre, nyílászárók cseré-
jére, világítórendszerek korszerűsítésére a támogatás mértéke 50
százalék, 3-100 millió forint összegben.

Ódry V.

Pácsonyi Imre adott részletes tájékoztatást.

A következő három hónap-
ban 122 milliárd forint kifize-
tésére számíthatnak a magyar
mezőgazdasági termelők a ta-
valyi kérelmeikhez kapcsoló-
dóan – mondta minap Nagy
István agrárminiszter.

A támogatásokat kezelő Ma-
gyar Államkincstár a kifizeté-
sek meggyorsításával is hozzá
akar járulni a koronavírus okoz-
ta negatív ágazati hatások keze-
léséhez.

Nagy István emlékeztetett,
hogy mindezidáig – a 2019. évi
kérelmekhez kapcsolódóan – a
területalapú közvetlen támoga-
tások és az átmeneti nemzeti
támogatások keretében már 347
milliárd forint jogos támogatás-
hoz jutottak hozzá a termelők.
Az adminisztratív és helyszíni
ellenőrzések lezárulta után pe-
dig lehetőség nyílt az egyes
jogcímeket érintően a végfize-
tés előkészítésére.

Hozzátette: a szükséges kont-
rollfolyamatok lezárását köve-
tően a Magyar Államkincstár

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat
4460 zalai kérelem az elmúlt évben

megkezdi a Vidékfejlesztési
Program keretében működő, te-
rülethez kötött jogcímek – mint
például agrár-környezetgazdál-
kodási és ökológiai gazdálko-
dást segítő támogatás – kifize-
tését. Április elejétől a közvet-
len támogatásokra vonatkozó
utalásokra is lehet számítani,
ennek keretében a területalapú
támogatást, a zöldítést vagy a
termeléshez kötött támogatáso-
kat folyósítják folyamatosan.

A miniszter hangsúlyozta: a
Magyar Államkincstár azt kö-
zölte, hogy nem fogalmazódott
meg technikai vagy egyéb, a
járványügyi helyzetre visszave-
zethető nehézség, amely a ki-
fizetéseket hátráltatná, illetve
ellehetetlenítené. Alapvető cél,
hogy a jogosult termelők minél
előbb hozzájussanak az őket
megillető támogatáshoz – szö-
gezte le.

Kiemelte: a június végig
tartó időszakban összesen
122,5 milliárd forint kifizetésé-
re lehet számítani. A tervek

szerint a legtöbben áprilisban
és májusban részesülnek utalás-
ban, a teljes hátralevő keret 66
százalékát, mintegy 67 milliárd
forintot áprilisban, 25 százalé-
kát, csaknem 30 milliárd forin-
tot, pedig májusban tervezik
kifizetni.

Az Agrárminisztérium min-
den olyan lépést megtesz, amely
hozzájárul a gazdálkodók pénz-
ügyi likviditásának biztosításá-
hoz – hangsúlyozta Nagy István.

A NAK Zala Megyei Igaz-
gatóságától kapott tájékoztatás
szerint a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamarának Zala megyé-
ben 12 ezer főt meghaladó
tagsága van. A tavalyi évben
4460 kérelem került benyúj-
tásra a megyében. Ebből a
NAK munkatársai 3520 ké-
relmet készítettek el és nyúj-
tottak be kamarai meghatal-
mazottként. (Forrás: MTI, Za-
latáj)

Tavaszi földmunka Zala megyében.

Fotó: agrarszektor.huFotó: agrarszektor.hu
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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-

Roflics Fanni Herke Dá-és
vid 2019 áprilisa óta házastár-
sak. Dávid 5 éve, Fanni 3 éve
költözött , mind-Nemesrádóra
ketten pécsi születésűek.

Találkozásuk meglepő mó-
don online társkeresőn történt,
ez pedig azért fontos, mert a
program azokat hozza össze,
akik hasonló érdeklődési körrel
rendelkeznek. Nekik volt né-
hány (annyi, hogy mindig kife-
lejtenek valamit), ezért a rend-
szer azonnal ki tudta rakni a
puzzle darabokat, és már indult
is a kapcsolatépítés.

A közös leginkább az ben-
nük, hogy nyitottak bármire,
állandóan tanulni szeretnének
és megértették a következő mon-
dás lényegét: Minél többet tu-
dunk, annál inkább kiderül, hogy
mennyi mindent nem tudunk.
Így folyton mesélnek egymás öt-
leteiről, a hallott információk-
ról, azok valóságtartalmát ellen-

Egy rendhagyó házaspár Nemesrádón

őrzik több módon. Így folyton
van mit tanulni.

Dávid végzettségeit illetően
elektrotechnikus (például vil-
lanyszereléssel foglalkozhat),
masszőr (gyógy-, vagy frissítő
masszázs, talp stb.), patkoló-
kovács (a lovak patáit rendezi –
hiszi, hogy patkó nélkül a leg-
jobb a legtöbb lónak), arany-
kalászos gazda (állattartás, me-
zőgazdaság, gépek).

Fanni végzettségét tekintve
idegenforgalmi szakmenedzser
(pl.: recepció idegenforgalom-
ban), közgazdaságtan turizmus
szakon (banki elhelyezkedések,
vállalkozás vezetése a turiz-
musban stb.), függők segítése
(pl.: drogfüggőkkel való kap-
csolatteremtés és segítségadás),
lovasterapeuta segítő (a lovas
terapeuta mellett dolgozik), lo-
vastorna-oktató (a ló hátán vég-
zett tornagyakorlatok sokaságá-
nak vezetése) és jelenleg vég-

zős a tanítóképzőben, Szekszár-
don, a PTK-KPV egyetemen,
vizuális szakon.

Közös szerelem a lovak,
Dávid 9 éve Remény gazdája,
Fanni első lova 2017-ben került
hozzá. Azóta területükön 7 ló
„garázdálkodik”, lovas foglal-
kozásokat tartanak velük, tábo-
rokat, eseményeket szerveznek.
Fanni közel 20 éve „lovazik”, 5
évet dolgozott lovasterapeuta
mellett, sportlovakkal, lovaglás
oktatással. Dávid versenysze-
rűen űzte az íjászatot, a kick-
box küzdősportot (amatőr Eu-
rópa-bajnok 2018-ban) és még
origami versenyen is részt vett.

A kézművesség is közös
pontjuk. Dávid az említett pa-
pírhajtogatást kedvelte, míg
párja híve az újrahasznosítás-
nak. Bármiből ki tud találni
valami hasznosat, és fontosnak
tartja, hogy az alkotások ne
díszként végezzék, hanem ko-
moly feladatot kapjanak: ék-
szer, tolltartó… Fanni 10 éve
dolgozik a Lovas Nemzet ma-
gazinnál is, jelenleg rovatveze-
tőként. Az újságnál többek

között gyerekeknek készít raj-
zokat, feladatokat, összegyűjti
az íróktól az ifjaknak szóló
okosságokat. Dáviddal közösen
indították a Lovas Nemzet
Plusz youtube csatornát is, ahol
igyekeznek lovaikkal érdekes,
szakágaktól független, elgon-
dolkodtató vagy csak könnyed
tartalmakat csiholni. Fanni több
honlapot is vezet, kezel és ke-
zelt néhány facebook oldalt cé-
geknek, egyesületeknek.

Szeretnek kerékpározni, túráz-
ni, utazni, fotózni, barkácsolni,
rengeteget dolgozni a területü-
kön, tanulni környezetünkről,
így a védelméről, hulladékgaz-
dálkodásról. Közös álmuk, hogy
olyan közösséget teremtsenek,
ahol mindenkinek megvan a
szerepe, és így önellátóvá vál-
ni, óvva a természetet. A kör-
nyező falvakban (is) találtak már
hasonló gondolkodású embe-
reket, így lelkesedésük nem
lankad.

Dávid a Samsung szerviz-
ben dolgozott a karantén előtt,
Fanni pedig otthon van a
féléves babájukkal, Mátéval.

2019 áprilisában Szamóca és Wotan nyergében.

Egeraracsán is gyártottak maszkokat a lakosság részére.
Harczné Kovács Báta Ágostonné Adorján Katalinotthon, pedig
munkaidőben (önkormányzati dolgozó) készíti a maszkokat
önkormányzati varrógéppel.

A falu élete lecsendesedett, mindenki visszavonult
otthonába, az önkormányzat a falugondnokkal mindenkinek
segít, aki igényli. Folyamatosan tájékoztatják a lakosságot az
őket érintő intézkedésekről.

Elindult a TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése és a Magyar Falu Program Nemzeti és helyi
identitástudat erősítése című pályázat kivitelezése, a tervek
szerint a nyár végére el is készül.

Maszkokat az egeraracsaiaknak



A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pá-
lyázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.

– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt ese-
ményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – álla-
pította meg Pácsonyi Imre.

Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egy-
hangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

Az eddigi eredményekről felzárkózási mun-Barsi Gergely
katárs számolt be.

– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.

A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismer-
tette az eddig megvalósult rendezvényeket.

A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről ZalaegerszegZimborás Béla
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezető-
helyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémá-
kat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.

Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intéz-
ményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, vala-
mint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.

– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hoz-
zánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.

Befejezésül atya, alsósági plébános, a Szom-Orsos Zoltán
bathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érin-
tő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.

Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lak-
hatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

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. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

52020. április Pacsa és Környéke



HIRDETÉS

6 2020. áprilisPacsa és Környéke



72020. április

A 100 évesZTE
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a ko-Zalatáj Kiadó
rábban megjelente-
tett, a klubbal kap-
csolatos könyvei, ki-
adványai.

A ,Megkoronázva
a , aZTE-mozaikok
Bajnokcsapat A nagy,
csapat I-II. megvá-
sárolhatóak lesznek
majd a szerkesztő-
ségben (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.

Az árusításra ter-
mészetesen csak a
rendkívüli járvány-
helyzet feloldása
után kerülhet sor.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők

Addig is e-mailon (zalataj@
zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.
com) a kiadványok elője-

gyezhetők. További informá-
ciók a 30/378-4465-ös tele-
fonon.

Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok dön-
tésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szö-
vetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.

A felfüggesztés idejére min-
dennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszer-
vezeteket a sportolók és sport-
szakemberek otthon tartózko-
dására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.

Józsi Györgyöt MLSZ, az
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

Karanténban a bajnokság…
– Április második hete után

a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már job-
ban látható a járványhelyzet ki-
menetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzé-
sek, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.

– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?

– Nyolcvanegy III. osztá-
lyú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száz-
tizenkettő felnőtt együttes sze-
repel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Össze-
sen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

Újra kapható lesz a Megkoronázva című
kötet is.

Bizonytalan a folytatás időpontja.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség égisze alatt Zala me-
gyében szervezett alapfokú já-
tékvezetői tanfolyam került le-
bonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.

39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlí-
teni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik va-
lamennyien a ZTE női labda-
rúgó-csapatának tagjai.

A záróvizsgára Nagyka-
nizsán került sor, ahol a 39

Sikeres vizsgát tettek
tanfolyami hallgatóból 35 te-
hetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érke-
zett meg az erkölcsi bizo-
nyítványa.

A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!

A sikeres vizsgát tett hallga-
tókból 32 fő megkötötte a meg-
bízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tu-
dásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyít-
hatnak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Pacsa és Környéke
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Tisztelt Nézőink!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Média – és
Hírközlési Hatóság BJ/3852-2/2020 számú határozatában
törölte a pacsai Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
médiaszolgáltatási jogát.

A hatályos jogszabályok értelmében 2013 óta önkormányzat,
közintézmény már nem lehet médiaszolgáltató, a „Pacsa TV és
Képújság” működése nem engedélyezett, a jogsértő állapotot
megszüntették.

A Hatóság döntése miatt 2020. március 31. napját követően a
„Pacsa TV és Képújság” adásai a televízión keresztül nem
lesznek elérhetőek.

A megoldási lehetőségeket keressük, a helyi híreket és a
vállalkozások hirdetéseit a Pacsa és Környéke havilapban és a
www.pacsa.hu oldalon továbbra is folyamatosan megtalálják,
kérjük kísérjék figyelemmel.

Pacsa Város Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

Növény-egészségügyi zárlat
elrendelésére került sor Pacsa
és települések zárt-Felsőrajk
kerti szőlő ültetvényeikben, tá-
jékoztatta lapunkat a két érin-
tett település polgármestere a
közösen kiadott felhívásában.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatal, mint elsőfokú élelmi-
szerlánc-felügyeleti szerv, a
szőlő aranyszínű sárgaság fito-
plazma zárlati károsító okozta
fertőzés felszámolása és vissza-
szorítása érdekében az alábbi
növényvédelmi intézkedéseket
hozta.

Pacsa és Felsőrajk települé-
seket fertőzött területté jelölte
ki.

A fertőzött területre vonat-
kozóan a szőlő növény, szőlő
ültetvény használója köteles az
alábbiakat betartani:

1. A zárlat ideje alatt a
zárlat alá helyezett területről a
növényvédelmi hatóság enge-
délye nélkül szőlő növényt,
szőlő szaporító és ültetési anya-
got, egyéb gazdanövényt tilos
kivinni.

2. A vegetációs időszakban
2-3 alkalommal kötelező ké-
miai – vagy azzal egyenér-

Fertőzött szőlőterületek
tékű hatékony – védekezést
folytatni.

3. A tél végi metszéssel
eltávolításra kerülő vesszőket
égetéssel kell megsemmisíteni.
Rügyfakadáshoz közeli állapot-
ban olajos készítményekkel
kell gyéríteni a vesszőkön át-
telelő tojások számát.

4. Rendszeresen ellenőrizni
kell a szőlő növényt, és az
esetlegesen előforduló fertőzési
gyanút haladéktalanul jelenteni
kell a hatóságnak.

5. Nem létesíthető szőlő-
iskola és szőlő törzsültetvény.

A részletes határozat máso-
latban igény esetén a pacsai és
a felsőrajki hivatalban is kikér-
hető, megtalálható a pacsa.hu
honlapon, a hirdetmények ol-
dalon is.

Kérjük a szőlőtermelőket a
felsorolt intézkedéseket tartsák
be és tegyenek meg mindent a
betegség továbbterjedésének
megakadályozása érdekében.
Megyénkben ez a legsúlyosabb
szőlőbetegség és szinte minden
körzetet érint már.

Zsuppánné Horváth Mária,
Felsőrajk

Kelemen Tamás,
Pacsa

Felhívjuk Tisztelt Ügyfe-
leink figyelmét, hogy a ve-
szélyhelyzetre való tekintettel a
pacsai okmányirodában az ügy-
félfogadás ideiglenesen szünetel.

Ügyintézésre – előzetes
időpontfoglalással – 30 km-en
belül, két kor-Zalaegerszeg

Szünetel a pacsai okmányiroda
mányablakában van lehetőség.
A kialakult járványügyi helyzet
miatt javasoljuk, hogy inkább
az elektronikus szolgáltatást
vegyék igénybe.

Köszönjük megértésüket!
Zala Megyei

Kormányhivatal

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
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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

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


