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Szerény hősök
Mentők napja Pacsán
1887. május 10-én alakult
meg Budapesten az Önkéntes
Mentőegyesület Kresz Géza kezdeményezésére. Azóta minden
év május 10-én ünnepeljük a
Mentők Napját Magyarországon.
Mentőnek lenni embert próbáló és áldozatos hivatás,
amely rengeteg teherrel jár
együtt, hiszen a sikeres mentések mellett ott az elmúlás és a
veszteség árnya is minden szolgálatban. Ezt a terhelést kevesen tudják elviselni társak nélkül, ezért nem véletlenül a
mentők közössége az egyik
legösszetartóbb a szakmák tekintetében. Ez a kötelék hihe-

tetlen energiákat képes megmozgatni, akkor is teszik a
dolgukat, amikor az átlagember
már leblokkolt. Ezért nem
tudunk elég hálásak lenni, így
veszélyhelyzet idején pedig
különösen felértékelődik ez az
érzés. Az emberek tapsolnak
esténként nekik, aki tud, a maga eszközeivel segítséget nyújt
számukra, támogatásáról biztosítja őket.
Pacsán 2002-ben létesült
mentőállomás, jelenleg 12 fővel és 2 autóval teljesítenek
szolgálatot.
A globális világjárvány idején, azaz hónapok óta a napi

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

A képen balról jobbra Kelemen József mentőápoló, Máté Olivér
mentőállomás vezető, Kelemen Tamás polgármester, Zsigmond
István mentőgépkocsi-vezető.

mentési munkák mellett jelentős számú tesztelési feladatot is
ellátnak, továbbá a határon is
teljesítenek szolgálatot.
2015 óta az önkormányzat
nemcsak a napi munkájukat
igyekszik segíteni (legutóbb
például egy környezetbarát, de
teljeskörű fertőtlenítést szolgáló ózongenerátor használatba
adásával), de megemlékezik
erről a jelentős napról is.
Kelemen Tamás polgármester hagyományosan idén is
felkereste a bajtársakat, és mivel a vírushelyzetben különösen fontos az egészség megőrzése, ezért a köszönet jelképes ajándékaként egy vitaminban gazdag zöldség - és
gyümölcstartalmú kosarat adott
át részükre.

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

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Fejlesztések az ivóvízhálózaton Pacsán
tudják elvégezni a javításokat,
másrészt a csomópontok úgy
kerülnek kialakításra, hogy a
vízminőségjavító program befejezéseként elvégzendő hálózattisztításnál is rövidebbek legyenek az egyben kizárandó
szakaszok. A csomópontok átépítése lehetővé teszi, hogy a
hálózattisztítást a vezetékeket
jobban kímélő szivacsos technológiával végezzék el a szakemberek. A szolgáltató Zalavíz
Zrt. és a tulajdonos önkor-

mányzat is abban érdekelt,
hogy a pacsai ivóvíz rendszer műszaki üzemeltetési biztonsága magasfokú legyen, a
fejlesztések ezt a célt szolgálták.
A polgármester köszöntét
fejezte ki a Zalavíz Zrt. szakembereinek a gyors és körültekintő munkavégzésért, a lakosságnak pedig az időleges
vízhiány és forgalmi korlátozások idején tanúsított türelmes
magatartásukért.

Új gép állt szolgálatba

Több évtizede épült csomópontok lettek felújítva.

Pacsa polgármestere, Kelemen Tamás tájékoztatta lapunkat, hogy áprilisban és májusban jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani az ivóvízhálózaton. A munkálatok során

több évtizede épült csomópontok kerültek felújításra.
A csomópontok felújítása
több célt is szolgált, egyrészt az
esetleges csőtörések esetén kevesebb felhasználó kizárásával

Köztéri virágültetés Pacsán
Május a nyári virágok
ültetésének időszaka. Pacsán
az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is a
Városvédő és Szépítő Egyesület
támogatásával kerültek kiültetésre a virágok.

Az egyesület vásárolta meg
a közel 1000 darab virágot,
melyeket az egyesület tagjai és
az önkormányzat dolgozói ültettek el a köztereken.
Köszönjük munkájukat!
Pacsa Város Önkormányzata

Gazdagodott az önkormányzat gépparkja.

Májustól tovább gazdagodott az önkormányzat gépparkja, Frontoni FOX Proffessional
500 típusú rézsűzúzót sikerült
beszerezniük, pályázati támogatással több mint 5 millió forint értékben.
Kelemen Tamás polgármester
elmondta, hogy évek óta tudatosan bővítik a eszközállományt,
három különböző teljesítményű
traktorral rendelkeznek, ezeket
próbálják hasznos kiegészítő
munkagépekkel felszerelni. A
most vásárolt árokkasza nagy

segítséget fog jelenteni a nehezen megközelíthető út menti
árkok, padkák gondozásánál,
mivel a típus gémes kivitelű, 5
méter távolságra kinyújtható.
A felszerelést, beüzemelést
követően Molnár József gépkezelő az MTZ típusú traktorral
megkezdte a munkát, segíti ebben a plusz kiegészítésként megvásárolt elektromos joystick-os
vezérlés. A zúzófej 1 méter szélességű, alkalmas a 6 centiméter vastag fás szárú növényzet irtására is.

Újra nyit a strand!

Helyükre kerültek a nyári virágok.

Tervek szerint június második felétől ismét lehet fürödni a
helyi tóban. Kelemen Tamás polgármester tájékoztatta a lapunkat, hogy a tóparti szabadidő parkban június második felétől
ismét biztosítják a strandolás és kikapcsolódás feltételeit.
Folyamatosan felügyeletet tartanak, az önkormányzat dolgozója ügyel a rendre és tisztaságra, a szociális és vizesblokk is
nyitva lesz.
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A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
A koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének megtartására ezért nem
kerülhetett sor. Dr. Pál Attila,
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” című előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszély-

helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.
A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Pácsonyi Imre vette át
Varga Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól, a
VOSZ elnökétől.
Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra a Tanácsba.
Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási főösszege 629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a fő-

Dr. Pál Attila

összeg 805.211 e Ft-ra módosult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést
tartalmaz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési
programban
valósul meg.
Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetéssel került benyújtásra.
A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendeletben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.
A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Felújított kőkereszt Szentpéterúron
Új fényében várja a híveket
A szentpéterúri templom udvarán álló kőkeresztet idén áprilisban újították fel Farkas
László plébános kezdeményezésére.
Új fényében, fehérre meszelt
állapotban várja a híveket Isten
házába.
A kőkereszteknek a faluban
fontos jelentőségük van, hiszen
nem csak ezt az egyet találhatjuk a településen.
Először 1997-ben Vági Józsefné, Vági József és Schandl
Piroska által készített Szentpéterúr történetét összefoglaló
könyvben olvashatunk és tájékozódhatunk a keresztek állításának idejéről és történetükről.

A templomkertben először
egy fakereszt állt, később cserélték kőkeresztre, ennek ideje
nem ismeretes. Tóth Pál plébános feljegyzései alapján arra
következtethetünk, hogy az 1922es renoválás előtt is létezett
már a kereszt.
Ezen a kereszten felirat nem
volt, és jelenleg sincs, így a
kereszt állítójának sem a nevét,
sem történetét nem ismerik.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

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

A felújított kőkereszt a templom udvarában.
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Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.
– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki
felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.
– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő
óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.
A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támogatással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

5

Pacsa és Környéke

2020. június

Jubileum Szentpéterúron
Húsz éves az Orbán-kápolna
Immár két évtizede annak,
hogy a hegyszélben társadalmi
munkában megépült az Orbánkápolna, a hegyek védőszentjének tiszteletadó helye. E jeles alkalomból az épületet és a keresztet is renoválták, újra festették, tatarozták.
„Készült az Úr 2000. évében Szent Orbán püspök, a hegy
védőszentjének tiszteletére. A területet adományozta Farkas Istvánné és családja. E kápolna
közadományból épült” – áll a kápolna belsejében található táblán.
A kápolna megépítése előtt
a kőkereszt már régóta ott állt,
amelyet azért állítottak, hogy a
fagy ellen védjék a határt. Az Orbán napon körmenettel vonult a

nép a kereszthez, ahol a szabadban tartott misén imádkoztak a szenthez, hogy védje meg
a termést. Ezt a keresztet 1821ben állították.
Azért, hogy szebbé tegyék
Orbán ünnepét, az akkori kezdeményezők Németh József,
Szummer László és Farkas István
voltak. Sajnos, ők ma már nem
élnek, de emlékük a kápolnával
együtt fennmaradt. A falu közössége örömmel fogadta az ötletet
és támogatták az építkezést, és
együttesen adták össze a pénzt az
anyagokra. A megkészült új kápolnát felavatták és azóta minden
alkalommal az Orbán napi szentmisét ott tartják meg.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

Balról jobbra: Lakatos István, Szarka Miklós, Pálfi József,
Szummer László, Kopácsi József, Koltai László, Bokor Tibor,
Horváth Zoltán, Csécs János, Bódiss Károly, Balogh József az
elkészült kápolnánál 2000-ben.

Aszfaltozás a Kápolna úton Pacsán
A pacsai szőlőhegyre járó
gazdálkodók újabb jelentős útfelújításnak örülhetnek, ugyanis az önkormányzat folytatta a
korábbi években megkezdett útfelújítási programot. Pályázati
támogatást nyert a zártkert fejlesztésére, aminek köszönhetően 8,3 millió forintból sikerült az eddig rossz minőségű,

nehezen járható útszakaszt felújítani.
Az elkészült szakasz 200
méter hosszban, 4 méter szélességben kapott aszfaltburkolatot,
mellette pedig zúzott mészkőből készült útpadka. A műszaki
átadás május végén megtörtént,
a közlekedők már igénybe is
vehetik, használhatják a szakaszt.

Az újonnan renovált kápolna 2020-ban.

Már használhatják az aszfaltozott utat.

Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított
síremlékekre 10% árengedmény,
ezenkívül BIZONYOS síremlékek
árából 20-35% árengedmény,
esztétikai problémák miatt.
Akciónk július 20-ig tart.
Ezenkívül vállaljuk egyedi
síremlékek gyártását.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Szociális, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat, Pacsa (2. rész)
Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés egy
kötelezően ellátandó alapszolgáltatás, melynek keretében
azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt, önmaguk
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani.
A feladatellátást intézményünk 23 településen - Pacsa,
Zalaigrice, Nemesrádó, Misefa,
Nagykapornak, Padár, Bezeréd,
Orbányosfa, Tilaj, Almásháza,
Búcsúszentlászló, Nemesszentandrás, Nemessándorháza, Pölöske, Zalaszentmihály, Szentpéterúr, Egeraracsa, Dióskál,
Zalaszentmárton, Hahót, Fel-

sőrajk, Alsórajk, Pötréte – 7
konyhával
meleg
ebéd
biztosításával végzi.
Ki kérheti a szolgáltatást?
Az ellátást kérheti minden
olyan az intézmény ellátási
területén élő szociálisan rászorult személy aki:
– életkora alapján az a
személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra
alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
– egészségi állapota miatt
rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki a háziorvos, vagy
kezelőorvos igazolása szerint
önmaga ellátásáról részben vagy
teljesen gondoskodni nem tud,
– pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és
pszichiátriai- vagy szenvedély-

Horgászok társadalmi munkája

Három területen több mint negyvenen dolgoztak.

Május 9-én, szombaton gyülekeztek a Haladás Horgászegyesület Pacsa tagjai az egyesület kezelésében lévő helyi
„Kaloncza” víztározónál. A vezetőség döntése értelmében a
veszélyhelyzet ellenére a januári közgyűlésen kitűzött időben a társadalmi munka megtartásra került.
A 65 év feletti és a krónikus
betegségben szenvedő horgászok természetesen felmentést
kaptak ez évben a kötelezettség
alól. A megjelent több mint 40
fő három különböző területen
látott munkához, murvás utakat
kátyúztak, kaszáltak, szemetet
szedtek össze.

A közösségi munkával délre
végeztek, délután során folytatódott a horgászat. Kelemen Tamás, az egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat arról is,
hogy a május 16-ára tervezett
horgászverseny sajnos elmaradt. A vezetőség a döntés meghozatalánál figyelembe vette,
hogy sok tag 65 év feletti, hogy
a regisztrációnál és eredményhirdetésnél a szükséges 2 méteres személyi távolságot nem
lehetne betartani.
A horgászat a tavaszi hónapok
alatt zavartalan volt a pacsai
tavon, és sok kiránduló, túrázó
is felkereste a kijárási korlátozások időszakában a környéket.

betegségét a kezelőorvos által
kiállított szakvéleménnyel igazolja.
Hogyan lehet igényelni a
szolgáltatást?
A szolgáltatás önkéntesen,
saját kezdeményezésre vehető
igénybe. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen szóban,
vagy írásban nyújtható be.
Szóban: Kiss Attila szociális szakmai vezetőnél a 0692/368-088 vagy a 06-30/7683301-es telefonszámon vagy
személyesen a Szociális, Család – és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa, 8761 Pacsa Csány
L. út 1. szám alatt.
Írásban:
Levelezési cím: Szociális,
Család – és Gyermekjóléti

Szolgálat, Pacsa, 8761 Pacsa
Csány L. út 1.
E-mail:
szockozpont13gmail.com
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat (65 éves kor alatt), továbbá a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás
szükséges.
Mire van szükség a szolgáltatás igényléséhez?
– az ellátást kérő személyes
irataira
– egy kérelmi rendszer kitöltésére és annak aláírására
– két darab ételhordóra
A következő cikkben szeretnénk ismertetni a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.

www.zalatajkiado.hu
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