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„Aki megáll, az lemarad…”
Az agrárminiszter Pacsán
Egyetlen helyes döntés van
a koronavírus utáni helyzetben:
fejleszteni kell, mert aki megáll, az lemarad, piacot veszít –
jelentette ki az agrárminiszter
június 9-én Pacsán.
Nagy István a Pulyka-Java
Baromfifeldolgozó Kft.-nél tett
üzemlátogatása után beszélt arról, hogy a rendkívüli hely-

zetben a baromfiágazatnál az
állatjóléti programokban résztvevő 2370 termelőnek a lehető
legrövidebb idő alatt fizetik ki
a támogatásokat, és az állatbetegségek megelőzésével, leküzdésével kapcsolatos támogatások esetében is ez a cél.
Létrehoztak egy 25 milliárd
forintos válságkezelő támoga-

Egyetlen helyes döntés, hogy fejleszteni kell – mondta a miniszter Pacsán.

tási programot a mezőgazdaság
és az élelmiszeripar szereplői
számára, továbbá 80 milliárd
forint értékben új mezőgazdasági beruházási pályázati csomagot hirdet meg az agrártárca
az állattenyésztés és a kertészeti ágazat számára – mondta
Nagy István.
Kifejtette: a válságkezelő támogatási programból az élelmiszeripar 8 milliárd, a baromfiágazat 3 milliárd forinttal
részesül. A beruházási pályázati
csomagot a nyár folyamán
teszik közzé, 50 milliárd forint
értékben a teljes állattenyésztési ágazatot felöleli majd a
felhívás, amelynek újdonsága,
hogy 50 százalékos támogatás
mellett 500 millió forintról 2

milliárd forintra emelik a maximálisan elnyerhető összeget.
Az agrárminiszter kitért arra is, hogy a magyar agrárvállalkozások, gazdálkodók, termelők, élelmiszerforgalmazók
a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzetben is helytálltak. A magyar családok ellátási
zavarok nélkül vészelték át a
járványhelyzetet, március 14én még a karácsonyi forgalmat
is megháromszorozta a kiskereskedelemben a vásárlói roham, de ennek ellenére is mindig folyamatos volt az ellátás.
A Pulyka-Java Baromfifeldolgozó Kft.-ről szólva azt
mondta: a megbízható vevőkörrel és biztos piaci háttérrel
(Folytatás a 2. oldalon)

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

2

Pacsa és Környéke

2020. július

„Aki megáll, az lemarad…”
Az agrárminiszter Pacsán

Konyhakészre előkészített termékeikkel szeretnének újabb
piacot szerezni.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere tájékoztatta lapunkat, hogy a 2019 évben
elkészült közel 200 méter
hosszú felújítást folytatva további 330 méter hosszú szakasszal újul meg a Rajki utca
nyugati oldalán található gyalogjárda.
A munkálatok június végén
kezdődtek és várhatóan kettő
hónapig tartanak. Az arra közlekedőktől türelmet és megértést kérnek.

Fotók: Pelsőczy Csaba
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Folytatódik a járdafelújítás Pacsán

Két külön soron dolgozzák fel a pulykát és a csirkét.

ng

vétel mellett 210 millió forintos
adózott eredménnyel zárta.
Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere lapunknak elmondta, hogy a koronavírus okozta
gazdasági károk nem kímélik a
pacsai cégeket, vállalkozásokat sem.
Ebben a helyzetben különösen nagy öröm azt látni, hogy a
legnagyobb foglalkoztató (a
100 fős saját dolgozói létszám
mellett jelentős számú kölcsönzött munkaerőt is foglalkoztat)
és adófizető helyi cég a járványveszély ideje alatt is folyamatosan fejlesztett és tervei
szerint teszi ezt a jövőben is.
Kelemen Tamás a gyárlátogatásán arról is tájékoztatta
Nagy István minisztert, hogy az
önkormányzat a korábbi években és most is a lehetőségeket
figyelembe véve támogatja a
céget. Elmondta, hogy Pacsán
nem került bevezetésre az építményadó, ami további terheket
jelentene a cégeknek, és ez nem
is szerepel a terveik között.
– Arról is örömmel szólhattunk, hogy támogatásunkkal baromfitermékeket árusító húsboltot nyitott városunkban a
cégcsoport márciusban. A következő időszakra pedig mindkét fél számára előnyös, jelentős további együttműködésről
tárgyalunk. Köszönjük Kántor
Mária Veronika tulajdonos-cégvezető és munkatársai kitartó
munkáját és a kormány támogatását! – tette hozzá Kelemen
Tamás. (Forrás: MTI és Zalatáj
Kiadó)
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(Folytatás az 1. oldalról)
rendelkező cég életére is kedvezőtlenül hatott a járvány, miközben évi 1 millió pulykát és
4,5 millió csirkét vágott és
dolgozott fel a piaci szűkülést
megelőzően. A járvány óriási
keresletcsökkenést idézett elő a
cég fő külföldi piacain, Ausztriában, Romániában, Olaszországában, Horvátországban, Németországban, Szlovéniában és
Szlovákiában.
A közel 100 dolgozónak
munkahelyet biztosító családi
vállalkozás az egyetlen olyan
vágóhíddal rendelkezik az országban, ahol két soron külön
dolgozzák fel a pulykát és a
csirkét. Tervezett fejlesztéseikkel pedig a továbbfeldolgozott,
ízesített, konyhakészre előkészített termékekkel szeretne
újabb piacokat nyerni a vállalkozás – részletezte Nagy István.
Kántor Mária Veronika cégvezető elmondta: a tavalyi év
hasonló időszakához képest az
idei első négy hónapban mintegy 40 százalékkal, 1 milliárd
forinttal csökkent a cég árbevétele. Nemrég fejeztek be
saját forrásból egy 180 millió
forintos beruházást, amelynek
keretében az irodaházat és az
öltözőket bővítették, továbbá új
laboratóriumot és mosodát építettek. A növekvő igényekre
válaszul terveik között szerepel
új kazán, illetve hűtőautó
vásárlása.
A nyilvános cégadatok szerint a cég a tavalyi évet nettó
6,176 milliárd forintos árbe-

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal
A Zala Megyei Kormányhivatal – az Operatív Törzs intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése és végrehajtása mellett – minden szükséges intézkedést megtett a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhivatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok védelme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok koordinálására munkacsoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.
– Lehetne fontossági sorrendet felállítani az intézkedések között?
– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmények védőeszközökkel való ellátása, hiszen a járvány közepette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megakadályozása. Számos alkalommal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttattuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számára. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos által kiadott döntésekről és útmutatókról is folyamatosan tájékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdésekben rendszeres segítséget, támogatást is nyújtottunk nekik.
– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kormányhivatal munkatársaira?
– Az egészségügyi védőeszközöket nemcsak az alapellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmények számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonságos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizőknek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközöket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőrzésében is, ahogy az intézmények fertőtlenítésében is segédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határátlépők részére a házi karantént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfigyelésről szóló határozatot. A

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket betartva látták el.
– Az egészségvédelem mellett milyen egyéb további szervezési feladataik adódtak?
– A kormányhivatal védelmi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítséget nyújtottak a települési önkormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az ellátásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szervezetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érdekében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírushelyzet kezelése munkaszervezés szempontjából is intézkedéseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen megnövekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kormánytisztviselőket csoportosítottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatalmazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyása nélkül hozzanak határozatokat. Törvényességi felügyeleti osztályunk a polgármestereknek, jegyzőknek jogértelmezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelemmel kísérte továbbá a polgármesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükségesség és arányosság követelménye ne sérüljön, és a rendkívüli felhatalmazást a hatékonyabb védekezés érdekében alkalmazzák. A Pécsi Tudományegyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCOVER epidemiológiai kutatásban érintett állampolgárok személyes kiértesítésében, hozzájárulva az országos szűrővizsgálatra felkért személyek minél nagyobb körű részvételéhez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi megyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére törekedtünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szórólapot, informáló plakátot, felhí-

Dr. Sifter Rózsa

vást helyeztünk ki. Honlapunkon, Facebook-oldalunkon folyamatosan hírt adtunk a szervezetünket, ügyfélszolgálatainkat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érdekében bevezetett aktuális kormányzati intézkedésekről.
– Hogyan védték az ügyfeleket a járványveszély alatt?
– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgálatainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfélszolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően működtek, a telefonos kapcsolattartást és az elektronikus ügyintézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyintézésre az előre időpontot foglalók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfogadását is felfüggesztettük, azonban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mindemellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bürokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzatnak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügytípus esetén bevezettük az ellenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 napon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.
– És mi lesz a lejárt okmányokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?
– A kormány a veszélyhelyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által kiállított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmányok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvényesek maradnak, tehát mindenkinek lesz elég ideje okmányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.
– A járványhelyzetben példaszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?
– Elsőként szeretném megköszönni minden Zala megyeinek azt a példás fegyelmet, kötelességtudatot és segítőkészséget, amelyet az egész veszélyhelyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem mindennapi összefogást szült Zala megyében, és ez az együttműködés lett a járvány elleni védekezés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kifejezni a népegészségügyi főosztály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársaim helytállásáért, a polgármesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében felelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvédség, a megyei rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgatóság, a mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangoltan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvégenként valósult meg.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
Házi segítségnyújtás szolgáltatás
A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról az
idősekről, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük
miatt, életvitelükhöz segítséget igényelnek annak érdekében, hogy
saját otthonukban maradhassanak.
A gondozást szakképzett gondozók végzik, akik munkanapokon 8:00-16:00 óráig állnak a gondozottak rendelkezésére.
A szolgáltatást az alábbi 23 településen látja el a Szolgálatunk: Pacsa, Zalaigrice, Nemesrádó, Misefa, Nagykapornak, Padár, Bezeréd,
Orbányosfa,Tilaj,Almásháza,Búcsúszentlászló,Nemesszentandrás,Nemessándorháza, Pölöske, Zalaszentmihály, Szentpéterúr, Egeraracsa, Dióskál, Zalaszentmárton, Hahót, Felsőrajk, Alsórajk, Pötréte.
Aszolgáltatás feladata:
A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő
személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Aházi segítségnyújtás célcsoportja:
Azok az időskorú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem vagy csak részben
gondoskodnak. Továbbá azok a személyek, akik:
- egészségi állapotuk miatt ezt az ellátási formát igénylik, és
gondozási szükséglettel rendelkeznek
- bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak
Aházi segítségnyújtás szolgáltatás igénybe vételének menete:
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást az igénylő,
illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
A szolgáltatás, a településen dolgozó gondozónál vagy 0692/368-088-as telefonszámon igényelhető.
Ezt követően gondozóink az igénylő otthonában felmérik az
igénylő egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, kitöltik a kérelemhez szükséges nyomtatványokat. A szolgáltatás
nyújtását megelőzően gondozási szükséglet vizsgálatot kell végezni, hogy megállapításra kerüljön az igénybevevő ellátásra való jogosultsága, illetve a nyújtható szolgáltatás típusa.

Kreatív karantén
Pár hónappal ezelőtt nem gondoltuk, hogy ennyire megváltozik az életünk. A veszélyhelyzet miatt néhány rendezvényünk
elmaradt. A karantén ideje alatt sem szerettük volna Pacsa város
lakóit program nélkül hagyni, így az online térben valósítottunk
meg párat.
A város honlapján megtekinthetőek a különböző témákban készített videók. Bár jósolják a járvány második hullámát, bízzunk
benne, hogy elkerülhetjük és újra személyesen találkozhatunk a
városi rendezvényeken!
Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens
Pacsa Város Önkormányzata

A szolgáltatás térítésidíj köteles, a személyi térítési díj az
igénylő jövedelmi helyzetétől, az ellátás típusától és a gondozás mértékétől függően kerül megállapításra.
Miben tud segíteni a gondozónő?
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés
körében, például takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben, mosás, vasalás, ágyazás stb…
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében, mint
például a bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés
előkészítésében, mosogatás, tüzelő behordása.
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő
beköltözés segítése.
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és
fenntartása körében, információnyújtás, tanácsadás és mentális
támogatás, orvossal, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás
segítése, az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős
tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.
Gondozási és ápolási feladatokat is ellátnak a gondozók, ilyen
például a mosdatás, fürdetés, öltöztetés, személyi higiéné ápolása,
étkeztetés (segédeszköz nélkül), gyógyszerelés monitorozása,
vérnyomás és vércukor mérése, pulzus ellenőrzése, hőmérőzés,
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül, a
háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése stb…
Más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése
körében, segítség hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok beszerzése, segítés a kitöltésben, támogatások, segélyek intézése,
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

2020. július
HIRDETÉS

Pacsa és Környéke

5

6

Pacsa és Környéke

2020. július

Babacsomag a családoknak Fontosnak érzik a gondoskodást
Folytatódott az élelmiszercsomagok osztása Szentpéterúron

Balról Kelemen Tamás, Póka Márta, Csordás Lili és édesanyja,
Böröcz-Papp Alexandra.

Pacsán tovább bővült a
családtámogatás rendszere –
tájékoztatta lapunkat Kelemen
Tamás polgármester. A márciusi testületi ülésén a képviselőtestület elfogadta a polgármester javaslatát, miszerint ez év
januárjától visszamenőleg, minden pacsai születésű gyermek
és családja 15 ezer forint értékű
csomagot kap támogatásként. A
babacsomagba elsősorban csecsemőápoláshoz és ellátáshoz
használatos dolgok, eszközök kerülnek. A járványhelyzet miatt
az év elején született gyermekek esetében az átadásokra júniusban került sor.

A polgármester azt is elmondta, hogy a beiskolázáshoz
és az óvodakezdéshez 2015-től
nyújtanak támogatást, amit szeretnének ősszel is folyósítani.
Az átadásokra a védőnői
szolgálat 2019 évben felújított
helységeiben került sor. Elsőként a január elején született
Csordás Lili és anyukája, Böröcz-Papp Alexandra vehette át
Póka Márta védőnőtől és Kelemen Tamás polgármestertől a
babacsomagot.
A védőnő elmondta, hogy
az év elején hat gyermek született Pacsán, általában 15 körüli az újszülöttek száma évente.

Online versmondó verseny Pacsán

Háromtagú zsűri értékelte a versenyzőket.

Városunk rendezvénynaptára színes programokat kínált
egész évre, de a koronavírusjárvány miatt kialakult veszélyhelyzet új feladatok elé állított
minket.
Pacsa Város Önkormányzata 2020. májusában online
versmondó versenyt hirdetett.
Négy kategóriában lehetett nevezni, szabadon választott verssel. A szavalatokról készült
videófelvételt e-mailben kellett
továbbítani a megadott címre.
Háromtagú zsűri értékelte a
versenyzőket. Tagjai: Budai
Sándorné, a Kiss Dénes Városi
Könyvtár vezetője, Zsigmond
Istvánné, a Pacsai Általános
Iskola intézményvezető-helyettese, valamint Simon Szilvia,

aki korábban a szülői munkaközösség elnöke volt. A versenyre 26-an jelentkeztek, az
első három helyezett oklevelet
és könyvjutalmat kapott, minden résztvevő emléklappal és
apró ajándékkal lett gazdagabb.
A végeredmény, óvodás kategóriában: 1. Balázs Dalma, 2.
Tőrösi Ákos, 3. Tóth Lotti, alsó
tagozat:1. Böőr Liliána, 2.
Tatár Lázár Boldizsár, 3. Horváth Hanna, a felső tagozatosoknál: 1.Bogdán Ramóna, 2. Tatár Zsófia Hanga, 3. Tóth Regina.
A zsűrizésről és a versmondókról készült videók a város honlapján megtekinthetőek.
Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens
Pacsa Város Önkormányzata

Szentpéterúron az összes
háztartást gazdag élelmiszercsomaggal támogatott az önkormányzat. Májusban a nyugdíjasokon volt a sor, június végére pedig a kimaradt háztartások is megkaphatták az önkormányzat által nyújtott segítséget. A csomagokat helyi önkéntesek, civil szervezetek tagjai és a képviselő-testület tagjai
állították össze és szállították ki
a háztartásokba.

Június közepén pályázati
segítséggel megkezdődött az
óvodai felújítás is. A nyári szünet alatt az óvoda zárva, a bölcsőde pedig nyitva tart.
Az év elején tervezett programok közül több sem tudott megvalósulni, így lassan, a nyár kezdetével éledezni kezd a falu és lakossága, valamint újra indul a kézimunka és ének szakkör tevékenysége
és a táncpróbák is folytatódnak.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

Célba értek az élelmiszercsomagok.

Orvosi ügyelet működési rendje
Pacsa Város Önkormányzata az alábbiakról tájékoztatja a
kedves lakosságot:
A zalaegerszegi kistérségi sürgősségi alapellátási ügyelet
– melyhez Pacsa városa is tartozik – működésének rendje a
veszélyhelyzet megszűnését követően az alábbiak szerint
alakul:
Ügyeleti ellátás Zalaegerszegen
1. Hétköznapokon
16.00-22.00 között 2 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos
22.00-08.00 között 1 fő háziorvos, 1 fő vegyes praxist
ellátó háziorvos
2. Hétvégén és ünnepnapokon
08.00-20.00 között 3 fő háziorvos
20.00-08.00 között 2 fő háziorvos
3. Gyermek ügyelet hétvégén és ünnepnapokon
08.00-22.00 között 1 fő gyermekorvos
22.00-08.00 között 1 fő vegyes praxist ellátó háziorvos

Gazdasági társaságok, vállalkozók figyelem!
A Zala Megyei RendőrFőkapitányság tájékoztatása
alapján több nyomozás is
indult az elmúlt időszakban
csalás és pénzmosás bűncselekmények gyanúja miatt. Az
elkövetők a szerződő felekre a
szerződésben rögzített díj
megfizetésekor csapnak le. Az
előzetes információk alapján a
megbízó fél egy új üzenetet
kap, amiben tájékoztatják, hogy

a társaság/vállalkozás bankszámlaszáma megváltozott,
ezért a fizetendő összeget erre
kérik teljesíteni.
A Zala Megyei RendőrFőkapitányság nevében kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak a hasonló esetekre,
és tájékoztassák partnereiket is!
Köszönettel: Pacsa Önkormányzata
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Falubusz átadása Zalaigricén

2020. július
Falu Program keretén belül, amelyben az utak tehermentesítését
és felújítását tervezik.
A járvány ideje alatt sem állt
meg az élet a községben. A faluban maszkosztás történt a lakosok részére, valamint élelmiszercsomaggal támogatták őket. Falugondnokuk egész idő alatt rendelkezésükre állt: bevásárlásokat és gyógyszerkiváltásokat teljesített. Tervezett programjaik közül a májusi gyereknap maradt
el; abban bíznak, hogy sikerül
áthozniuk a programokat az Anna napi búcsúra. Lázasan készülnek a hagyománnyá vált szüreti
mulatságukra és az elszármazottak napjára is, amelyet augusztus 29-re terveznek.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

Csoportkép az újonnan üzembe helyezett járművel.

Az idei év első nagyobb szabású összejövetele június 27-én
esett meg Zalaigricén a Magyar
Falu Program pályázati keretein belül. A község sikeresen pályázott egy falubuszra, amelynek átadására szombat délelőtt került sor az
önkormányzat udvarán. A jelenlevő képviselő-testületi, alapítványi
tagokat és vendégeket Horváth
Gyöngyi polgármester asszony és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő köszöntötte.

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

A képviselő tájékoztatója szerint a falubusznak jelentős szerepe lesz a kis közösségben, hiszen a falu folyamatosan szépül
és fejlődik. A pályázat által száz
százalékos támogatásban lett elérhető számukra a kisbusz, ami
ezután falugondnoki használatban lesz. A jármű július elsejével kezdte meg szolgálatát Zalaigricén. A polgármester asszony
azt is elmondta, hogy további
pályázatokat adtak be a Magyar

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

Gyorsabb és egyszerűbb
Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan közös tulajdon megszüntetése januártól – közölte Nagy István agrárminiszter minap.
Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés az osztatlan közös tulajdon felszámolását segítő új jogszabályt, amely 2021. január 1-jén lép hatályba.
Az agrárminiszter azt mondta, hogy januártól az osztatlan közös tulajdon felszámolásához nem kell minden tulajdonos beleegyezése, azt 50 százalék plusz egy ember kezdeményezésével is
el lehet indítani. A folyamat gyorsaságát segíti, hogy nem kell földmérőt hívni, helyette egy informatikai program segítségével mérik
ki a területeket – tette hozzá. Ismertette, hogy az új földrészleteknek szántó, rét, erdő esetén legalább egy hektárosnak, szőlő, gyümölcsös esetén minimum 3000 négyzetméteresnek, zárt kertek esetében pedig minimum 1500 négyzetméteresnek kell lennie.
A törvény célja, hogy erősödjön a tulajdonosi szemlélet, mert
azáltal a föld minősége, termőképessége is javítható, és így a magyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat – mondta az agrárminiszter. Nagy István beszélt arról is, hogy a sertéshús után a magyar zöldségekre, gyümölcsökre, juh, kecske és marha termékekre is
kiterjesztik a megkülönböztető jelzést a tudatos vásárlás erősítéséért. (Forrás: MTI)

Nagy István agrárminiszter.

Német férfi egyedülálló takarítónőt keres.
Külön szoba rendelkezésre áll.
Deutschsprechend angenehm.
Tel: 70/357-2980,
e-mail: texter.ah@gmail.com
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A könyvek is összekötnek
Pacsa Kisudvarnokkal együtt ünnepelt

Fõzni jó!
Porból leszünk…
Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre menő
vita alakult ki erről. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:
– Nekem erről mindig a
nagyapám jut eszembe. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az időben ezt főben járó bűnnek
tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, a tojás
nem tesz jót a koleszterinszintjének, mert az érrendszer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan volt.
Ragaszkodott a régi szokásaihoz. Mint utólag kiderült,
jól tette.
Azóta rehabilitálták a
tojást.
Kiderült, hogy pont ellenkezőleg, segít a koleszterinszint csökkentésében. Azóta
én is így vagyok az aktuális
étrendi divatokkal. Ha valamit tiltanak, arra gondolok,
lehet, hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan
paraszti ésszel hozzáállni az
élethez. Minél frissebb és a
természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És főzök,
mert nem egy ismerősöm
dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtem kérdezgetni őket a szakmájukról, válasz helyett csak sejtelmesen mosolyogtak.
Azóta még többet főzök,
és odafigyelek, hogy miből
teszem ezt, mert különben
porból leszünk, és porrá
leszünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

A Pacsa Város Önkormányzata által fenntartott Kiss Dénes Városi Könyvtár a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból
történő törlésről szóló 3/1975.
(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján állományfrissítést
tartott, melynek következtében
a könyvtár állományából több,
mint 500 kötet kivezetésre került.
A könyvek jó állapotúak, változatos témájúak (van köztük több
kötetes lexikon, szépirodalmi művek, krimik, szórakoztató irodalom, turisztikai és sportkiadványok is), így mindenképpen azt
szerették volna a pacsaiak, ha
további, hasznos célt találhatnának nekik.
Miután néhány éve már világszerte február 14-én tartják a
Nemzetközi Könyvajándékozás
Napját, így csatlakozva ehhez a
kezdeményezéshez úgy döntöttek, hogy testvértelepülésük, a
szlovákiai Kisudvarnok könyvtárának ajándékozzák a köteteket.
Pacsa Város Önkormányzata és Kisudvarnok Község Önkormányzata 2016. március 16án kötöttek egymással Kisudvarnokon Testvértelepülési megállapodást, melyet Pacsán 2017.
augusztus 26-án megerősítettek. A megállapodás keretében
kötelezettséget tettek arra, hogy
egymást mind gazdasági, mind
sport, mind oktatás, mind kulturális területen segíteni igyekeznek, együttműködnek egymással.

Kelemen Tamás és Marczell Zoltán a könyvekkel.

Kisudvarnok külön épületben
elhelyezendő könyvtára éppen
kialakítás előtt áll, jelenleg a helyi faluház épületében található
gyűjtemény mindössze 3500 kötettel rendelkezik, ezért szerencsésen találkozott a két elképzelés.
Miután a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár sem kifogásolta a felajánlást, így már csak a szállításról
kellett gondoskodni. Sajnos a Covid-19 miatt kialakult korláto-

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783

zások ezt nehezítették, de végül
2020. július 2-án megérkezett a
szlovákiai küldöttség Pacsára.
Marczell Zoltán, Kisudvarnok polgármestere őszinte köszönetét fejezte ki Pacsa felé,
kiemelte, hogy nagyon fontos
számukra ez a segítség, különösen, hogy a kötetek mindegyike
magyar nyelvű, így hozzájárul
a határon túli magyarság anyanyelvének erősítéséhez is. Elmondta, hogy a köteteket katalogizálni fogják, amely nyilvántartást az interneten is közzéteszik, így az olvasók otthonról
is át tudják tekinteni a könyvtár
állományát, és a kölcsönözni kívánt könyvekre akár előjegyzést is nyújthatnak be. Céluk növelni a lakosok hozzáférési lehetőségeit a könyvekhez, bíznak abban, hogy nagyobb kedvet kapnak az olvasáshoz.
Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere biztosította a kisudvarnokiakat, hogy lehetőség szerint folytatják az együttműködést, ez a kezdeményezés is azt
mutatja, hogy közös gondolkodással és ötletekkel kevés ráfordítás mellett is meg lehet valósítani nagyobb célokat.
Dr. Benedek Karolina
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Lerakták az alapkövet
Egyházi és közéleti vezetők vettek részt a Göcseji Múzeum új
szárnyának az alapkőletételén. A 8,3 milliárd forintból megvalósuló kiemelt állami beruházás emléket állít Zalaegerszeg XX. századi
történetének, Mindszenty (Phem) József egykori apátplébános zalaegerszegi életének és a kommunista diktatúra egyházüldözésének.
– Mintha a teremtés nulladik napján lennénk – kezdte a házigazda Böjte Sándor Zsolt, a belvárosi településrészi önkormányzat
képviselője. – Valami lélegzetelállító pillanat ez, amikor minden
megvan, de még semmi sem látszik. Ha vannak olyan emberek,
akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő!
Balaicz Zoltán felidézte azt a nyolc hónappal ezelőtti pillanatot, amikor szintén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel elindították a Göcseji Múzeum felújítását és most újabb megvalósuló
fejlesztésnél lehetnek együtt. A polgármester röviden ismertette
Mindszenty József életútját, aki 1917-ben érkezett a zalai megye-

Lomtalanítás Pacsán
Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2020. szeptember 14-én hétfőn házhoz menő lomtalanítást végez a Zalaispa Zrt. A lomtalanítás kizárólag a lakosságra
vonatkozik, közületek elől nem kerül elszállításra a hulladék.
Reggel 6.00 óráig a ház elé nem ömlesztve kihelyezhetőek
ruhaneműk, bútorok, műszaki cikkek, portánként 4 gumiabroncs.
Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöld és kommunális hulladék, akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem, egyéb veszélyes hulladék.
A lomtalanítás költsége meghaladja az egymillió forintot, melyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.
Pacsa Város Önkormányzata

Vigh László országgyűlési képviselő, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balaicz Zoltán polgármester tették le az alapkövet.

székhelyre hitoktatónak, 1919-ben átvette a plébánia vezetését,
1944-ig volt a város apátplébánosa.
Hogyan tudtunk megmaradni, mi magyarok Európa közepén?
– tette fel a kérdést Vigh László. – Szerencsénk, hogy ilyen ember
élt közöttünk, mint Mindszenty József – adta meg a választ is az
országgyűlési képviselő.
– A szentéletű és vértanú sorsú hercegprímás életútja erkölcsi
iránytű volt életében, de napjainkban is. Ellentmondott az osztályszocializmusnak és a nemzeti szocializmusnak, náciellenes és
antikommunista volt – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Személye a szimbóluma annak, hogy a nácizmus és a
bolsevizmus ember- és istenellenes. Zalaegerszeg a fejlesztésekkel Mindszenty József példáját követi, aki plébánosként azonnal
építkezésekbe kezdett. Ezzel a város megnövekedett életlehetőséget ad lakosságának.
Erdő Péter bíboros megáldotta, majd Vigh László, Semjén Zsolt
és Balaicz Zoltán társaságában letette a zarándokközpont alapkövét.
S.L.

