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Az Év hősei,
a koronavírus
ellen küzdők

Pacsán a fertőtlenítés nemcsak teljeskörű, de környezettudatos is
Pacsa város önkormányzata
a napokban vásárolt kettő hordozható ózongenerátort. A szerkezet 1-3 óra alatt a helyiségek
levegőjének oxigén molekuláiból állítja elő az ózont, amelyből a keletkező egyatomos
oxigén lép kapcsolatba minden
fertőzést, mérgezést okozó
mikroorganizmussal, vírussal,
baktériummal. Az eljárás hatása sokoldalú, amellett hogy védi a környezetet, hiszen nincsen
szükség vegyi anyagokra, biztonságosabb és hatékonyabb is,
mert a vírusok a vegyszerekre
gyakran immunitást fejtenek ki,
amely ebben az esetben kizárt.
Minden apró résbe beszivárog
és valóban teljeskörűen pusztít.
Hivatalos vizsgálatok szerint az
ózonnak a klórnál 3000-szer hatékonyabb fertőtlenítő hatása van.
Pacsán két generátort helyeztek üzembe, az egyiket a legnagyobb veszélynek kitett Pacsai
Mentőállomás használatába adták. Mint Kelemen Tamás polgármester elmondta, az önkormányzat lehetőségeihez mérten

egész évben támogatja a mentők munkáját, amely most kiemelkedő, ezért megkérdezték
őket, hogy mire lenne ebben a
helyzetben szükségük.
Máté Olivér, a Pacsai Mentőállomás vezetője elmondta,
hogy egy budapesti vállalkozó
felajánlásának köszönhetően a
veszélyhelyzet kihirdetését követően sikerült egy mosogépet
üzembe helyezni az állomáson,
így a kollégák helyben tudják
szolgálat után kimosni, fertőtleníteni a ruháikat, nem kell
hazavinni – ezáltal is védik családtagjaik egészségét is. A saját
ruhák fertőtlenítése mellett azonban a megnövekedett munkateher miatt az állomás helyiségeinek fertőtlenítése is nagyobb
hangsúlyt kap, így javaslatukat
meghallgatva került sor az ózongenerátor beszerzésére, és a
mentőállomás részére használatba adásra, amely nemcsak a
vírus idején, de a veszélyhelyzet elmúltával is hozzájárul majd
az egészséges és tiszta munkakörnyezet biztosításához.

A képen balról jobbra Máté Olivér, a pacsai mentőálomás vezetője, Póczak Zsolt mentőgépkocsi vezető, Kelemen Tamás polgármester.

Szabadidőpark Egeraracsán
Április végén megkezdődött Egeraracsán a Balaton
Fejlesztési Tanácsnál pályázaton elnyert új szabadidőpark
kialakításának
munkálatai,
melynek keretében több új
eszköz kerül letelepítésre,
illetve a már említett imaház
és szolgálati lakás külső és
belső munkálatai is javában
zajlanak.

Van tennivaló Egeraracsán.

A kerti munkák is megkezdődtek, beültették a fóliák nagy
részét és a krumpliültetés is
megkezdődött.
– Sajnos közmunka programunkban kevés a férfi munkaerő, de szerencsére van pár lelkes fiatal, aki önkéntes munkájával segít az önkormányzati területek karbantartásában – mondta Dancs László polgármester.
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Aveszélyhelyzetben megváltozott a közterületek használatának rendje Pacsán
2020. március 28. napjától
kijárási korlátozás lépett életbe
országosan, amely azóta is hetente meghosszabbításra kerül.
Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyet csak a kormányrendeletben
meghatározott alapos okkal lehet elhagyni. A korlátozás személyek, állampolgárok mozgását korlátozza. Ennek további
szigorítását egyenlőre nem tervezik Pacsán, azonban a közterületek használatát a veszélyhelyzet fennállása alatt – több
más zalai településhez hasonlóan – rendeleti úton korlátozták.
Kelemen Tamás polgármestert kérdeztük.
– Magyarország kormánya
rendelte el a kijárási korlátozást, személyek részére. Az
abban foglaltak szigorítására a
szabályozás nem tér ki, a lakosság az otthonának elhagyását a
továbbiakban is csak a kormányrendeletben foglaltak szerinti alapos indokokkal hagyhatja el.
A közterületek azonban az
önkormányzat tulajdonában ál-

Kelemen Tamás

ló területek, a törvény szerint
céljuk hogy biztosítsák a közösségi megnyilvánulást, ezáltal azonban gócpontot jelentenek a vírus terjedése szempontjából. A fertőtlenítésük hamis biztonságérzetet nyújtana,
miután az első fertőző ember
áthaladtával illetve általa történő használattal már elveszne
a fertőtlenített hatás. Ezt inkább
a veszélyhelyzet elmúltával indokolt megtenni.

Vadkerítés épült

Az önkormányzat mint a
közterületek tulajdonosa, azoknak a használatát korlátozza a
rendeletében, így:
a.) a köztéri játszótereken
tartózkodni tilos
b.) az egyéb, közterületen
elhelyezett kültéri sporteszközök használata tilos,
c.) közterületi padok, műtárgyak csoportos vagy gyülekezési, beszélgetési célú használata tilos,
d.) az autóbusz várók kizárólag utazási célhoz kötötten
használhatók (fel- és leszállás,
buszra várakozás)
e.) a közterületi parkolók
használata kizárólag az árusító
egységekben történő vásárlás,
illetőleg hivatali ügyintézés
időtartamára engedélyezett,
f.) közterületen sem magáncélú, sem közösségi rendezvény nem tartható, ideértve a
búcsúkat is,
g.) mindennemű árusítás
közterületen tilos (zöldség és
gyümölcs, virág, ruhanemű stb)
h.) A Pacsai Tóparti Szabadidő Park területén (Kaloncai
- víztározó) kizárólag engedéllyel rendelkezők horgászat
céljából a Horgászrend szabályainak betartásával továbbá az
egy háztartásban élők kirándulási célú áthaladással tartózkodhatnak. Csoportosan, letáborozva szabadidő eltöltése

céljából a park egész területén
tartózkodni tilos.
Mint tulajdonos, az önkormányzat fenti előírások be nem
tartása esetén szankcionálhatja
az elkövetőt, amely figyelmeztetés de akár közigazgatási
bírság is lehet, törvény szerinti
felső határa 200 000 Ft.
Miután a polgárőrség törvényi alapfeladata a figyelő, közterületi járőrszolgálat, így a
pacsai szolgálatosok is együttműködnek a jelzések adásával,
hogy eljárhassunk a szabálykövetők ellen.
Hangsúlyozom: a cél elsősorban az, hogy az emberek
értsék meg, mekkora kockázatnak teszik ki maguk, családtagjuk, szomszédjuk, ismerősük életét, egészségét ha nem
tartják be a közösségi együttélés alapvető szabályait, amelyek járványveszély esetén még
fontosabbak. Senkiről nem tudhatjuk fertőző-e már, hiszen a
tünetek több nap késéssel jelentkeznek, még a tesztek sem
mutatják ki azonnal.
Ami most pár hétig kellemetlenséget okoz, az is
sokkal jobb, mint a betegséggel küzdeni vagy gyászolni.
Köszönöm segítő együttműködésüket és a szabályok
betartását! – mondta Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere.

Kedvezményes telek Pacsán
Pacsa belterületén, óvodához, iskolához, hivatalokhoz közel található, részben közművesített építési telket kínál eladásra
az önkormányzat. A kedvezményt gyermeket nevelő, vagy
gyermeket vállaló családok vehetik igénybe.
Részletekről Kelemen Tamás polgármester ad felvilágosítást a 92/568-168-as telefonszámon.

Pacsa Város Önkormányzata zártkertek fejlesztésére kiírt pályázati programban támogatást nyert vadkerítés építésére és zártkerti út felújítására.
A munkáknak 2020 júliusára
kell befejeződniük. A vadkerítéshez szükséges anyagok a
pályázaton kapott támogatásból
megvásárlásra kerültek, az építést pedig az önkormányzat
dolgozói végezték el.

A bekerített terület önkormányzati tulajdon, amit helyi
gazda bérel és művel. Az útépítésre közel 8 millió forintot lehet felhasználni, a kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés megtörtént, a munkálatok május során el is kezdődnek.
A fotón Horváth Ferenc
önkormányzati dolgozó látható
a kerítés építése közben.

Tisztelt pacsai lakosok!
A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel
kapcsolatban Pacsa Város Önkormányzata az Önök minél
szélesebb körű tájékoztatása érdekében külön oldalt nyitott
Veszélyhelyzet címmel a pacsa.hu honlapon. Itt folyamatosan
frissülnek az érintett témakörben meghozott határozatok,
döntések, nem csak az önkormányzatot, hanem más intézmények működését érintő változások kapcsán is.
Kérem, kísérjék figyelemmel!
Kelemen Tamás
polgármester
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Fertőzésmentesítés és növényvédelem
A 350 éves pacsai öreg hárs egészségvédő kezelésen esett át

Két napon keresztül dolgoztak az alpinisták.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 2012-es döntése
értelmében minden év március
21-én az erdők, fák nemzetközi
napját ünnepeljük. Azóta szerte
a világon számtalan program,
felhívás irányítja a figyelmet a
fák jelentőségére. Egy fa akár
150 kg szén-dioxid megkötésére is képes évente, árnyékot ad,
friss levegőt biztosít számunkra, madarak számára élőhelyül
szolgál, minden amellett szól
tehát, hogy óvjuk, védjük a fákat – hiszen ezáltal a mi saját
egészségünket is védjük.

Pacsán a szőlőhegyen egy
keresztútnál áll az Öreg Hárs,
amelyről már mi is többször
hírt adtunk. 2018-ban az Év
fája országos vetélkedő döntősei közé egyedüliként jutott be
a Zala - Vas - Somogy régióból
és végül az 5. helyet szerezte
meg, majd 2019-ben Zala megye természeti csodájaként a
legtöbb szavazatot kapta, így a
képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állhatott fel.
A megye 3. legmagasabb
térképészeti pontjaként nyilvántartott Öreg Hárs mérete is

tekintélyes, a törzsének átmérője 140 cm, magassága 27 méter, így tetejéről el lehetne látni
egészen az Alpokaljáig, másik
irányba egészen a szlovén határig is – de elsősorban a kora
az, amely kiemelkedő, a maga
közel 350 évével.
Más éghajlaton, más kontinensen vannak fák, amelyek
ennél magasabbra nőnek, tovább élnek (a világ legmagasabb élő fája a Hyperion óriás
örökzöld mamutfenyő Kaliforniában, mintegy 115 méter).
Nálunk a szélsőséges időjárás,
a szárazföldi éghajlat, de a klímaváltozás sem kedvez az idős
fáknak. A mi legöregebb fáink
átlagban csupán 150-200 évesek, így idejük sincs akkorára
megnőniük, mint például az
igazi matuzsálemeknek, a mamutfenyőknek. A hársfák közül
a pacsai tehát valóban tekintélyes kort élt már meg.
Az önkormányzat komolyan veszi az „Óvjuk, védjük
értékeinket!” felhívást, hiszen a
helyi védettség alatt álló (országos védettség alá helyzése
folyamatban van) fa egészségi
állapotát az önkormányzat nemrégiben felmérette.
A számos referenciával rendelkező Alpingreen által adott
szakvélemény
megerősítette
fent leírt méreteket, valamint

kifejtette, hogy a fa nemcsak a
helyiek és egyre több kiránduló
kedvence, de kimagasló esztétikai, és ökológiai értékkel bír,
eszmei értéke több millió forint! Megállapította, hogy a
gyökerei, törzse ép, míg a koronáján kisebb mértékű 11-25%
közötti lombvesztés tapasztalható, idős korra jellemző ágtisztulás következményeként
keletkező száraz koronaágakkal
és jelentős mértékű fagyöngyfertőzéssel.
A kezelési javaslat szerint
az életképesség szempontjából
sürgősen el kell távolítani a
fagyöngyöket és a száraz ágait,
a későbbiekben pedig a fa kimagasló értékére, hosszú távú
fenntartás érdekében indokolt
a korona felső 1/3 részében
legalább 4 t szakítószilárdságú
statikus max. 5% nyúlási értékű koronabiztosító kötél felhelyezése, a fakorona megerősítése.
Az önkormányzat megrendelésére Tóth-Tanner Balázs és
alpinista csapata két napon keresztül dolgoztak azon, hogy az
Öreg Hárs lombkoronája megtisztulhasson a fertőzést jelentő
fagyöngytől, a száraz ágaktól
és még sokáig ellássa feladatát:
fogadja a kirándulókat és hozzájáruljon az egészséges környezet biztosításához is.

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT
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

Segítség a horgászoknak
A Haladás Horgászegyesület Pacsa kéri, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület tevékenységét.
Adószámuk: 19-959012-1-20
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhetőa veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
A családtámogatások minden típusa igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsődleges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védekezés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a családközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.
– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentősen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén februárban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszabbította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pótlékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei visszavonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogosultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.
– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finanszírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizsga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatástól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a babaváró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhelyzetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meghatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell személyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.
– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,
hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni hatékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősségvállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zalamegyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Csodák az ablakból

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környezetünk épített elemeire felfigyeljünk, azokat megismerjük és dokumentáljuk. Ezzel olyan kincsekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vettünk. A pályázat kiírói ugyanakkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványosságokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vártak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.
– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?
– A Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogékony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásol-

Csatlakozva a #maradjotthon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrínyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.
– A Zala Megyei Kormányhivatal hetedik alkalommal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hívják fel a figyelmet. Az idei pályázattal a Zala Megyei Kormányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos eltöltésének elősegítésébe is bekapcsolódott, és minden pályá-

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerezzen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások összefogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsolódott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra. Az épített környezet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy hatással van az épített környezetünk minőségének emelésére, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyományosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.
A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a legsikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresztül mutatják be.
Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Tavaszi munkák, események Szentpéterúron
Lakatos István polgármester
tájékoztatott bennünket a településen történő eseményekről.
– Húsvét közeledtével Szentpéterúron az önkormányzat
szervezésében 117 db élelmiszercsomag került kiosztásra
azon családoknak, ahol 18 év
alatti gyermek él a háztartásban. Ezúton is köszönjük az
önkéntes segítőinknek a csomagok összeállításában és kihordásában nyújtott segítségüket.
A szociális gondozó segít az
idős embereknek a mindennapi
bevásárlásban, a gyógyszerek
kiváltásában. Az ő munkáját
segítik a lakosok és a Szentpéterúri Polgárőr Egyesület is –
mondta a polgármester.
A kialakult járványhelyzet
miatt nagyon fontosnak tartották, hogy a helybeliek minden
tőlük telhetőt megtegyenek a
falu lakóinak egészsége és védelme érdekében, hogy ezt a
nehéz időszakot a lehető leg-

könnyebben sikerüljön átvészelniük.
Ennek érdekében az önkormányzat az elmúlt hetekben
már közel 300 db textil szájmaszkot szerzett be és osztott
szét a településen, most pedig a
Közalapítvány
Szentpéterúr
Község Jövőjéért és Szentpéterúr Községi Önkormányzat
közösen újabb 500 db védőmaszkot intézett a lakosság
részére, melyeknek a kiosztása
megtörtént. Ezekhez a maszkokhoz mellékelték annak
használati és mosási útmutatóit.
Az élet nem állt meg Szentpéterúron. Az önkormányzat a
„Konyha épület bővítése és
felújítása” címmel benyújtott
pályázata kedvező elbírálásának
köszönhetően 39 994 999 Ft
támogatásban részesült. A beruházás összköltsége várhatóan
negyvenötmillió forint. Az építkezés azon része, amely a
konyha üzemszerű működését

Az önkéntes csapat.

Megújult az orvosi rendelő Pötrétén
Pötréte Község Önkormányzatának tervei között az
orvosi rendelő felújítása már
régóta megfogalmazódott. A
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi rendelők fejlesztésének támogatása” című pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelme
pozitív elbírásálban részesült. A
megfelelő infrastrukturális ellátottsággal kialakítandó orvosi
rendelő fő célként jelenik meg
a község fejlesztései között.
A településen élő lakosság a
projektben felújított épület, orvosi ellátás által élhetőbbnek
ítélheti majd meg lakóhelyét. A
lakosság számára hozzáférhetővé tettünk egy megfelelő inf-

rastrukturális ellátottsággal rendelkező orvosi praxist, ahol olyan
ellátást kap a lakosság, amilyen
napjainkban elvárható. A fejlesztés tehát az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítését szolgálja.
A projekt során az orvosi
rendelő épületének külső és
belső felújítási munkálataira
került sor. Többek között teljes
tetőcsere, nyílászárók és ablakkönyöklők elhelyezése, homlokzati és lábazati hőszigetelés,
utólagos talajnedvesség elleni
vízszintes falszigetelés és belső
festés.
A pályázat teljes költsége
közel 15 millió forint.
P.A.

Pályázati segítséggel újult meg a rendelő.

Az összeállított élelmiszer csomag.

nem zavarja, 2020. március 1.
nappal elkezdődött. A konyha
leállását az építési munkálatok
miatt 2020. júniusra tervezik.
Emellett 2020. március 1-én
az önkormányzat elindította a
járási Startmunka mintaprogramot 20 közfoglalkoztatottal.
A kertészetükben megkezdték
az aktuális munkát. Már elve-

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

tettek 24 mázsa krumplit, vö2
röshagymát 1300 m -en, lila2
hagymát 800 m -en, spenótot és
2
sóskát, valamint 800-800 m -en
sárgarépát és zöldséget. Az
üvegházban palántanevelés zajlik, így ott paradicsomot, paprikát, karalábét és kelkáposztát
vetettek, palántáztak.
Zobb Eszter

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
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A veszélyhelyzet hatása a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatalra
A 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelettel kihirdetett és az
Országgyűlés által a koronavírus elleni védekezésről szóló
2020. évi XII. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetre
tekintettel változás állt be nemcsak az iskolák, óvodák, egészségügyi ellátás területén, de
más közfeladatot ellátó intézményben, így a hivatali, hatósági ügyintézésben is.
Megkérdeztük dr. Benedek
Karolinát, Pacsa és Zalaigrice
jegyzőjét, hogy milyen hatás
tapasztalható a hivatal életében
a meghozott intézkedéseknek
köszönhetően.
Általánosságban elmondható, hogy a közös cél, a megelőzés és a járvány lassítása érdekében mindenkire kivétel nélkül hatással vannak a meghozott intézkedések, azaz nem tehetjük azt, amit eddig megszoktunk, változtatnunk kell
rajta, ami járhat kellemetlenségekkel is. Ez a dolgozókra és
az ügyfelekre is vonatkozik a
mindennapi életünkben.
Sok munkahelyen átálltak
az úgynevezett, home office-ra,

azaz otthonról dolgoznak telekommunikációs segítséggel. A
hivatal életében ez sajnos nem
valósítható meg. Egyrészt több
olyan program van, ami nem
telepíthető otthoni számítógépre, az utalások, bérfizetések, az
anyakönyvi rendszer, nyilvántartások és még sorolhatnám.
Másrészt szinte minden megjelenő kormányrendeletben az
önkormányzat kap a végrehajtásra feladatot, a lakosság ellátását sem tudjuk otthonról
szervezni.
Így a hivatal működése folyamatos, a szükséges óvintézkedéseket megtettük. Azaz minden kolléga külön irodában,
egymástól biztonságos távolságot tartva, saját telefonon, számítógépen dolgozik, kézfertőtlenítőt és védőfelszerelést használ. Folyamatos a fertőtlenítő
takarítás a közösen használt
helyiségekben, tárgyakon.
A képviselő-testület és a
bizottságok felsőbb utasításra
nem ülésezhetnek, nincsenek
jegyzőkönyvek, de a polgármesterek által meghozott döntéseket indokolásokkal együtt

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

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

• 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

Dr. Benedek Karolina: – A hivatal működése folyamatos.

új formában kell elkészíteni.
Minta, sőt országosan elfogadott példa erre nincsen, csak
részleges iránymutatások, hiszen még senki nem élt át hasonló helyzetet, így sokkal több
jogértelmezést, keresést, adminisztrációt igényel.
A személyes ügyfélfogadást
a legszükségesebbre korlátoztuk, elsősorban telefonon vagy
elektronikus úton tartjuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, de a
napi posta is jelentős. Kedvezmény, hogy ha törvény nem
zárja ki, akkor ügyfélkapu helyett e-mailben is elfogadjuk a
megkereséseket. Azonban a veszélyhelyzetben sem változott
az, hogy ha az adott eljárások
alapesetben kérelemre indulnak, akkor arra írásban szükségünk van, méghozzá az előírt mellékletekkel együtt. Ettől
eltekinteni nem tudunk, törvényi előírást hajtunk végre mi is,
így továbbra is kérjük az ügyfeleket ezek betartására. Telefonon csupán tájékoztatást tudunk nyújtani, esetleg egyeztetni, de az előírtakat írásban is
meg kell küldeni részünkre, hogy
megindulhasson az eljárás.
Elmondható, hogy megnövekedett a terhelés, megkeresés, ezért türelmet kérünk a
telefonos elérhetőség és az
ügyintézés során is. „Azonnal”
még ún. békeidőben sem tu-

dunk mindenkinek mindent elintézni. Minden ügyfél egyformán fontos számunkra, nem
tehetünk kivételt, és a mostani
helyzetben az említett kormányrendeletekben ránk rótt
végrehajtási feladatok mellett
napi szintű haladéktalan adatszolgáltatások is jelentkeznek –
értve ezalatt nem egyszer az
esti és a hétvégi órákat is, hiszen folyamatos készültségben
kell lennünk továbbá az Állami
Számvevőszék országos ellenőrzése is most van folyamatban.
Nem állnak meg az önkormányzatok által korábban hozott döntések végrehajtásai, pályázatok, beruházások sem – a
kormány által elvett bevételek,
viszont előírt, de forrást még
nem biztosított plusz feladatok
miatt át kell dolgozni emellett
minden intézmény költségvetését is, ami hatalmas munka.
Összességében tehát elmondható, hogy a munka folyamatos, kollégáimmal együtt igyekszünk helytállni. Anyakönyvvezetői feladatkörömben is –
több zalai településsel ellentétben – az elejétől kezdve folyamatosan ellátom a feladatot,
egy házasságkötés került elhalasztásra csupán a párral egyeztetettek szerint – adott részletes
tájékoztatást dr. Benedek Karolina.

Pacsa és Környéke
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36 település összefogása
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zalaszentmihályi horgásztó turisztikai
fejlesztése és tanösvény kialakítása
2019/03/18

A Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt „Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-1.2.115-ZA1-2016-00007 kódszámú, A Zalaszentmihályi
horgásztó turisztikai fejlesztése és tanösvény kialakítása című pályázattal 187.017.795 Ft 100%-os
támogatásban részesült.

Új otthont teremtettek…

A Szociális, Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
intézmény 1998-ban alakult.
Az alapító önkormányzatok az
alapellátási feladatok közös
megvalósításában és fenntartásában állapodtak meg. Akkor
még Közép – Zalai Szociális és
Gyermekjóléti Központ néven.
Kezdetben 9 település társult,
majd az évek során további települések csatlakoztak. 2009-re
már 19 település tartozott a társuláshoz, ezzel párhuzamosan
pedig emelkedett a dolgozói
létszám. Az intézmény ez idő
alatt Pacsa művelődési házában
volt megtalálható, ez azonban
az évek során a folyamatosan
növekvő dolgozói létszám miatt
szűkösnek bizonyult. Ez volt az
egyik alappillére annak, hogy
az intézmény vezetője, Komlósi
Edit egy pályázati lehetőséget
megragadva új épület felépítésébe kezdett. A pályázat pozitív
elbírálása után egy régi épületet
kellett a társulásnak megvásárolnia. A teljes átalakításhoz
90%-os támogatás, illetve 10 %os önerő állt rendelkezésre.
Rengeteg akadályt és nehézséget kellett leküzdeni, míg a
pályázati feltételeknek megfeleltek, így a kemény munkával teli évek után 2011-ben
sikerült beköltözni az új in-

tézménybe. Az épület akadálymentes, így a fogyatékkal
élők számára is biztosított az
épületen belüli tájékozódás és
közlekedés.
2016-ban törvényi változás
miatt a Szociális, Család – és
Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
nevet kapta, ezzel együtt illetékességi területe, 2016-tól 33,
míg 2020-tól 36 településre
bővült. Az alábbi települések
tartoznak ide: Pacsa, Zalaigrice, Nemesrádó, Misefa, Nagykapornak, Padár, Bezeréd, Orbányosfa, Tilaj, Almásháza,
Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Nemessándorháza, Pölöske, Zalaszentmihály, Szentpéterúr, Egeraracsa, Dióskál,
Zalaszentmárton, Hahót, Bocska, Zalaszentbalázs, Börzönce,
Magyarszerdahely, Pölöskefő,
Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomárom Felsőrajk, Alsórajk,
Pötréte, Kerecseny, Orosztony,
Garabonc, Nagyrada és Zalaszabar.
Az intézményben jelenleg 5
szolgáltatás érhető el: szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve Nemesszentandrás
tekintetében
falugondnoki szolgálat.
(Folytatjuk)

www.zalatajkiado.hu

A projekt keretében olyan turisztikai fejlesztés valósul
meg, amely a horgászat mellett lehetőséget teremt az
aktív üdülést nyújtó vízi turizmus iránt érdeklődők számára. A tanösvény kiépítése a vízi élővilág megfigyelésére, megismerésére biztosít lehetőséget.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt főbb elemei a következők: tanösvény kerül kialakításra a kisvasút nyomvonalán 3,0 km hosszban, térburkolattal. A vízi élővilágot bemutató tanösvények, madárfigyelő építmények, kilátók, pihenő és tűzrakó helyek, valamint esőbeállók létesülnek. A meglévő horgászbeállók
és stégek felújításra kerülnek, valamint újak épülnek.
A tanösvényen haladva a táblák segítségével megismerkedhetünk a térség kialakulásával, a tőzegkitermelés
folytán a bányató születésének történetével és következményeivel, a jellegzetes vizes élőhelyekkel, a területre jellemző növény- és állatvilággal.
Az egyes állomásokon elhelyezett információs táblák
segítségével megismerhetjük Magyarország halait, viselkedésüket, életmódjukat.
A madármegfigyelő tornyokból az érdeklődők szemügyre
vehetik a tavi világ madarait. A fajok felismerésében
segítséget nyújtanak a torony gerendáira felerősített
képek, leírások.
A beruházásnak köszönhetően újabb vállalkozások indulnak, illetve fejlődnek a meglévő vállalkozások, mivel a
bővülő turisztikai kínálat erősíti a helyben és a környéken
működő vállalkozások fejlődését, új szálláshelyek és
vendéglátó egységek létrejöttét segíti elő.
Az európai uniós támogatás segítségével megvalósítandó fejlesztés révén emelkedik a megyében eltöltött
vendégéjszakák száma. A fejlesztés elősegíti a megye
turisztikai szolgáltatásainak fejlesztését, illetve bővítését.
A projekt helyszínének megközelíthetősége – különös tekintettel a fenntartható közlekedési formákra biztosított,
a projekt során biciklitárolók elhelyezésére van lehetőség
és a parkolási lehetőség is biztosított a területen.
A fejlesztés közvetlenül hozzájárul a település, a járás és
a megye foglalkoztatás-növeléséhez, mivel turisztikai
szakember alkalmazására kerül sor; valamint a helyi
vállalkozások fejlesztési lehetőségei az új turisztikai attrakció témaút megjelenésével nőnek, ezáltal új munkahelyek létrehozása válik elérhetővé.
A projekt várható befejezése: 2021. 10. 02.
További információ:
Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete
8936 Zalaszentmihály, dr. Fülöp Valter u. 4.
e-mail: info@zszhe.hu

