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Rendkívül nagy lendülettel,
tele tervekkel és elképzelések-
kel kezdték a 2020-at ,Pacsán
ám a veszélyhelyzet kihirde-
tése, március 11. után egy má-
sik időszámítás kezdődött. Er-
ről is beszélgettünk Kelemen
Tamással, a város polgármes-
terével.

– Konkrétumokra térve, a
védekezésben ránk osztott fel-
adatokat tisztességesen elvégez-
tük, lehetőségeinkhez képest
mindent megtettünk a járvány
fékezése érdekében. Intézmé-
nyeink működtetésének felté-
teleit folyamatosan biztosítani
tudtuk, elbocsátásokra nem ke-
rült sor az önkormányzati szek-
torban. Legnagyobb vesztese
az időszaknak a közélet, ugya-
nis annak ellenére, hogy na-
gyon színes és sokrétű prog-
ramokra, rendezvényekre ké-
szültünk, sajnos a nagyobb ér-
deklődésre számot tartókat nem
tudtuk megrendezni, így elma-
radt a városnap, az idősek nap-
ja, a szüreti felvonulás, a Mi-
kulás-futás és az adventi prog-
ramok is. Talán csak a nemzeti
ünnepeket tudtuk megtartani,
szűkebb körben ünnepelni. Gaz-
dasági oldalról nézve megálla-
píthatjuk, annak ellenére, hogy
a gépjármű adó elkerült az ál-
lamhoz (járvány elleni védeke-

Pacsa és a 2020-as esztendő
Beszélgetés Kelemen Tamás polgármesterrel

zési alap), s csökkentek a más
jellegű bevételeink is, de sike-
res évet zárhattunk. Annak kö-
szönhetjük, hogy a korábban
elnyert pályázataink a kivite-
lezés szakaszához érkeztek, s
hogy 2019-ben takarékoskod-
tunk a következő időszakra –
mondja elöljáróban Kelemen
Tamás.

– Jelentős fejlesztések tör-
téntek a város infrastruktú-
rájában…

– Első helyre tehetjük az
ivóvízmű nettó áron 240 millió
forintos felújítását, és a háló-
zatra fordított mintegy 50 mil-
lió forint összegű fejlesztést,
ami új nyomóvezetékeket és
csomópontokat jelent. Utak,
járdák épültek, újultak meg. A
szőlőhegyen a Kápolna út ka-
pott 9 millió forintból új asz-
faltburkolatot. A Kossuth utca
északi felén 25 millió forintos
beruházás történt, a Rajki utcá-
ban és Csány László utcában
járdaszakaszok lettek újjáépít-
ve. Leader pályázati támogatás-
ból sikerült belső felújítást
megoldani a Szent István téren
található épületünkben (volt
pártház), ezáltal több lehetőség
is megnyílik annak kihasználá-
sában. A Napsugár Óvoda te-
rületén is sikerült fejleszteni,
járda, kocsibejáró, kapuk lettek

felújítva. Útpadka kaszálásához,
gondozásához gémes rendsze-
rű, traktorra szerelhető gépet
sikerült pályázati támogatásból
beszereznünk 5 millió forint
értékben. Az említetteken kívül
még számtalan kisebb értékű,
ám mégis fontos beruházás tör-
tént. Csak címszavakban: vízel-
vezetők-árkok tisztítása, meder-
kotrás, utak kátyúzása, tüttősi
temetői út javítása, művelődési
ház hangtechnikai fejlesztése.
Nagyon fontos megemlíteni,
hogy a köztereinket, temetőket,
parkokat, intézményeink udva-

rait folyamatosan gondoztuk,
kaszáltuk, karbantartottuk, amit
úgy gondolom, hogy minden
pacsai ember tapasztalhatott.

– A város egészségügyi és
szociális szolgáltatási területén
is sikerült előbbre lépni?

– A pacsai egészségügyi
szolgáltatásokat – a korábbi
éveket folytatva – ismét sikere-
sen tudtuk fejleszteni, 3 millió
forintos összegből, a Magyar
Falu Program pályázati célterü-
leten kapott támogatásból, a
védőnői és háziorvosi szolgálat
kapott eszközöket. Szociális te-
rületen a korábban bevezetett
szolgáltatásokat megtartottuk,
szociális tűzifát 106 család ka-
pott, időskorúak támogatásában
305 fő részesült, Óvoda- és
iskolakezdési támogatásban 130
gyermek részesült. A felsorolt
három támogatási forma több
mint 6 millió forintos kiadást
jelent önkormányzatunknak.
Összességében sikeres évet zár-
tunk Pacsán a vírus ,,árnyéká-
ban” is, köszönetemet fejezem
ki mindenkinek, aki munkájá-
val, adóbefizetésével, támogatá-
sával ehhez hozzájárult. 2021-
re sikeres évet és jó egészséget
kívánok mindenkinek!

Kelemen Tamás, Pacsa polgár-
mestere.
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Kelemen Tamás polgármes-
ter a 2014-es évtől hagyomá-
nyosan az év utolsó óráiban fel-
keresi a kisvárosban található hi-
vatásosokat és megköszöni, hogy
az év minden napján, az ünnep-
napokon is számíthatnak munká-
jukra, segítségükre. Nem csak a
helyi lakosság, hanem a térség,
Közép-Zala valamennyi lakója
nevében.

2020 évben a Covid világ-
járvány okán megnövekedett a

Hivatásosok köszöntése Pacsán
leterheltségük, munkájuk, amit
lelkiismeretesen teljesítettek. Az
év utolsó napján:

– a mentőállomáson kettő
mentőautó volt szolgálatban 4
fővel (egyik kocsi úton volt
éppen).

– a katasztrófavédelmi őrsön
egy szerkocsi volt szolgálatban
4 fővel.

– a rendőrőrsön 2 járőr (kör-
zeti megbízott) volt szolgá-
latban.

Katasztrófavédelmi őrs (balról): a polgármester, Horváth Zol-
tán tű.főtörzsőrmester, Gáspár Lajos tű.főtörzsőrmester, Fell-
ner Tamás őrmester, Zsoldos Attila őrmester.

Rendőrőrs, balról: a polgármester, Biczó Attila körzeti megbí-
zott, Salamon Norbert körzeti megbízott.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Pacsa Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete évek óta
lelkes tagja a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Ösztöndíjpályá-
zathoz csatlakozott önkormány-
zatok társaságának. Az ösztöndíj
célja a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló pacsai fiata-
lok felsőoktatásban való rész-
vételének támogatása.

A 2020. év mindenki szá-
mára sok nehézséget és új fela-

Pacsán is támogatják
a felsőoktatásban tanulókat

Mentőállomás: Kovács-Boros Renáta mentőápoló, Póczak
Zsolt mentőtechnikus.

Pacsa és Környéke havilapPacsa és Környéke havilap

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

datokat hozott, így annál na-
gyobb örömmel fogadtuk, hogy
rendhagyó módon az idei évben
hét fiatalnak is támogatást nyújt-
hatunk. A beérkezett nyolc pá-
lyázati anyag ellenőrzése után,
mindössze egy esetben kellett
elutasító döntést hozni, a jö-
vedelmi határok túllépése okán.

Sok sikert kívánunk nekik
és sikeres vizsgaidőszakot!

Czikai Renáta

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu
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Felsőrajk meglévő három
buszmegállójának ideje lejárt, el-
érkezett a csere ideje. Ráadásul
az eddiginek több mint duplája,
összesen hét lesz a faluban.

– Az első Vicsori-pusztánál
kerül felállításra, hiszen az itt
lévő volt a legrosszabb állapot-

Három helyett hét
Új buszmegállók Felsőrajkon

ban – tájékoztatta lapunkat Zsup-
pánné Horváth Mária polgár-
mester. – Összesen hét új busz-
megállója lesz a falunak. Ezek
önerőből készülnek, Varga Nor-
bert önkormányzati dolgozó és
a közalkalmazottak kivitelezé-
sében.

Idén máshogy
alakult a karácso-
nyi időszak a köz-
ségben. A hagyo-
mányos vasárna-
pi gyertyagyújtá-
sok helyett a köz-
ponton elhelyezett
koszorún a gyer-
tyákat idén Laka-
tos István polgár-
mester, Szentesné
Sziva Ibolya, Ács-
né Horváth Judit
képviselő asszony és Szummer
László alpolgármester gyújtotta
meg.

A karácsonyi műsor és idő-
sek napja igaz elmaradt, de
idén is kedveskedett idős, nyug-
díjas lakóinak az önkormányzat
egy szerényebb kis ajándék-
csomaggal.

A templomba a két fenyőfát
helyi lakos ajánlotta fel, és ahogy
már évek óta szokták, társa-
dalmi munkában díszítették fel.

Az ünnepek előtt Nemes-
szerben, községünk településré-
szén is kihelyezték az új busz-
megállót, hiszen a régi már
eléggé leromlott állapotban volt.

Zobb Eszter

Advent Szentpéterúron

Nyugdíjasoknak kiosztott csomagok.

Karácsonyi díszben a temp-
lom fenyőfái.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Pacsa és Környéke

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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2020. vagy, ahogy gyakran
használjuk: húsz-húsz. Talán a
szokottnál is nagyobb várakozás-
sal tekintettünk elébe. Tudni vél-
tük, vagy inkább csak reméltük,
hogy valami újat, különlegeset
tartogat számunkra. Hozott is ma-
gával meglepetést, vagy inkább
kihívást, ha nem is olyant, ami-
lyent vártunk; kétségtelenül em-
lékezeteset. Egy világméretű jár-
ványt, ami aztán mindannyiunk
életét alaposan átformálta. Isko-
lánk mindennapjaira és ünnep-
napjaira is nagy hatással volt a
pandémia, ahogy divatos néven
mostanában hallani.

Az év legbensőségesebb idő-
szakát, az adventet, intézmé-
nyünkben négy hetet meghala-
dó nagy projekt keretein belül
szoktuk megünnepelni. Ebben az
évben, mint annyi minden, ez is
átszervezésre, újragondolásra ke-
rült, annak érdekében, hogy a
járványügyi előírások betartásá-
val biztonságosan, mégis a gyer-
mekekkel közösen átélhessük
ezt a szép időszakot. A projekt

Advent másképpen
kiemelt eseményei: négy adven-
ti gyertyagyújtás, Mikulás érke-
zése, „Advent fényei” művésze-
ti vetélkedő, Mikulás matematika-
verseny, és Mikulás-váltó sport-
verseny, illetve a karácsonyi ün-
nepély most másképpen zaj-
lottak.

Adventi gyertyagyújtásokra
a 4. osztályosok készültek; rö-
vid, távolságtartást biztosító mű-
sorral, aminek felvételét ké-
sőbb levetítettük valamennyi osz-
tályunk számára. A várakozás
időszakát így online műsorral,
osztálykeretben élték meg gyer-
mekeink.

Iskolai szintű versenyeink
is eltértek a szokottól. Elmaradt
a korábbi évek egész tornater-
met betöltő hajrázása a Miku-
lás-váltón. Ebben a tanévben
osztályon belüli versenyek vol-
tak. Szerencsére csak a buzdító
tömeg hiányzott a megmérette-
tésekről, a lelkesedés a régi ma-
radt. A Mikulás matematikaver-
seny, alapműveleti feladatok meg-
oldásával szintén osztálykeret-

ben zajlott. Természetesen a
résztvevők jutalmazása nem ma-
radt el egyetlen alkalommal sem.
A Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont, illetve a Pacsai Általános
Iskola Diákönkormányzata részé-
ről érkeztek az ajándékok. A ma-
tematikaverseny győzteseit a Cso-
konai Alapműveleti Verseny te-
rületi fordulójára nevezzük majd.

Az érvényben lévő szabá-
lyok értelmében december 6-án
a Mikulás bácsi sem látogat-
hatott el személyesen hozzánk,
ám ajándékait eljuttatta a pa-
csai diákoknak a szülői munka-
közösség segítségével. Haza-
felé vezető útja során pedig az
iskola ablakain kopogtatva szer-
zett hatalmas örömet a kicsik-
nek. Ez alkalomból a 3. osz-
tályosok kedveskedtek ünnepi
műsorral, ami videofelvételen
keresztül ért el a Mikulás bá-
csihoz, illetve az alsós osztá-
lyokhoz.

Iskolánkban a rendkívüli
helyzet ellenére megrendezésre
kerül az „Advent fényei” me-
gyei szintű művészeti verseny;
módosított, online formában. A
korábbi négy kategória helyett
most alsós, illetve felsős kor-
csoportok számára hirdetett rajz-
versennyel. A rendezvényhez kap-
csolódóan évek óta zajlik egy,
számunkra igen megtisztelő ese-
mény. Pacsa Város Önkor-

mányzata a pályázatra beérke-
zett helyi munkákból választ
egy alkotást, amiből aztán üd-
vözlőlap készül. Ez a karácso-
nyi lapocska minden pacsai
lakoshoz, pacsai illetőségű vál-
lalkozóhoz, üzemhez, üzlethez,
céghez eljuttatja a városvezetés
ünnepi jókívánságait. Az idei
karácsonyi üdvözlőlapon No-
vák Lilla Luca 3. osztályos ta-
nuló karácsonyi angyalkája
hordta városszerte a meleg üd-
vözletet.

A karácsonyi műsor a pro-
jekt zárásaként igazi meglepe-
tés volt. Idén először a pedagó-
gusok készültek ünnepi össze-
állítással: versekkel, dalokkal,
jelenettel, ünnepi idézetekkel
és jókívánságokkal a gyerme-
kek számára. A műsorról ké-
szült felvétel volt az ünnepkör
záró momentuma, mely nagy
sikert aratott tanulóink köré-
ben, amikor az utolsó tanítási
napon minden osztályban azo-
nos időben vetítésre került.

Így ünnepeltünk 2020. ad-
ventjén. Kicsit másképpen, ki-
csit szolidabban, kevésbé önfe-
ledten. A kihívások ellenére mély
átéléssel, és megfelelő ünnepé-
lyességgel.

Zsigmond Istvánné
Szabó Márta

intézményvezető-helyettes
Pacsai Általános Iskola

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

A 2. osztályosok Mikulás-váltója.

2021. január 1. naptól a helyi adózással kapcsolatban 2
területen fontos változások történtek!

Helyi iparűzési adó:
– a helyi iparűzési adó alanyai kizárólag elektronikus úton,

az állami adóhatóságon keresztül nyújtják be bevallásukat,
az ehhez szükséges nyomtatványok a NAV honlapján
(http://www.nav.gov.hu) fellelhetők.

– Papír alapon kizárólag az egyéni vállalkozónak nem
minősülő magánszemély adóalany (pl.őstermelő) nyújthatja be
bevallását, amennyiben az adóalany ezt választja, akkor azt az
önkormányzati adóhatósághoz kell megtennie.

– Fontos, hogy az adófizetési kötelezettséget a vállalkozás
székhelye/telephelye szerint illetékes önkormányzat számlájára
kell változatlanul teljesíteni.

– a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni
vállalkozók iparűzési adóját 2021. január 1-jétől a kormány a
koronavírus járvány elleni védekezésre tekintettel a felére
csökkentette

– Az e-Önkormányzat Portálon keresztül a helyi
iparűzési adóbevallások 2021. évtől kezdődően nem
nyújthatók be a korábbi évek vonatkozásában sem!

Gépjárműadó:
– A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat

2021. január 1. napjától a NAV veszi át: év elején minden
adózónak határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális
fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

– 2021. adóévben a gépjárműadó első részletét április 15.
napjáig, a második részletet szeptember 15. napjáig kell
befizetni a számú BelföldiNAV 10032000-01079160
gépjárműadó bevételi számlájára.

– A 2020. december 31. napjáig tartó időszakra eső
gépjárműadó ügyekben továbbra is az önkormányzati
adóhatóság jár el, e napig fennálló gépjárműadó tartozást az
önkormányzat gépjárműadó számlájára kell megfizetni.

– Fontos, hogy az önkormányzati adóhatóság továbbra is él
a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból
való kivonását is kezdeményezheti tartozás (2020.12.31. napig
fennálló) esetén.

Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Adózók!

2021. január
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Figyelmes, körültekintő köz-
lekedést kért Kelemen Tamás
pacsai Hegyi ut-polgármester a
cában járóktól.

Elmondta, hogy az enyhe
telet kihasználva már decem-
berben megkezdődött az érin-
tett 100 méteres szakasz át-
építése, ami várhatóan már-
ciusig is eltarthat az időjárás
függvényében.

A terveknek megfelelően
zajló munkálatok során zárt
csapadékcsatorna és több akna
épül ki az érintett szakaszon.
Az út mellé pedig – széle-
sítésként – vízelvezető folyóka
kerül betonba ágyazva, ami
felváltja a köves útpadkát, több
helyen lefolyást biztosító
rákötéssel a csatornához.

A gyalogjárda és az út közt
kialakuló füves zöld terület a
gépjárműforgalom elől elzárt
terület marad.

Figyelmesen
közlekedjünk!

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2020 valami egészen mást
hozott számunkra, mint amit el-
képzeltünk. A november, de-
cember a korábbi években a kö-
zös ünnepi készülődésről, béké-
ről, szeretetről, a közös városi
programokon való részvételről
szólt. Idén a pandémia min-
dent felülírt. A nehezebb idősza-
kokban is pozitívnak kell ma-
radni és a legjobbat kihozni ma-

Ünnepi díszbe öltözött a város

gunkból, egymásból. Egyértel-
mű volt számunkra, hogy vá-
rosunk központját ünnepi dísz-
be öltöztetjük.

Pacsán sétálva, vagy átutazó-
ként a Szoborparkban megtekint-
hetik a város adventi koszo-
rúját, melyet a korábbi évekhez
hasonlóan Csonkáné Fodor Éva
készített és a „Mikulás Pacsán”
kompozíciót, melyet Csility Zi-

ta Varga-Kulcsár Barbaraés
álmodott és valósított meg, a
rénszarvast pedig Zsoldosné Dar-
vas Szabina Dömötör Lászlóés
készítette. Az élő, 13-14 mé-
teres karácsonyfa is itt tündö-
köl csodásan kivilágítva.

Sétánk alkalmával a kande-
lábereken karácsonyi díszvilá-
gítás fokozza az ünnepi hangu-
latot. Az idei évben díszítést
kapott a művelődési ház er-
kélyablaka is. Az ötlet és a ki-
vitelezés Csility Zita, Zsoldos-
né Darvas Szabina, Zsoldos
Réka és Varga-Kulcsár Barbara
munkája. A központ különböző
pontjain fából készült hóem-
bereket és adventi gyertyákat
láthatnak a sétálók. Reméljük,
hogy a 2021-es év valami újat,
valami szépet, valami különlege-
set hoz számunkra, elfeledtetve az
idei év szomorúbb időszakait.

Varga-Kulcsár Barbara

A Pacsai Általános Is-
kola az adventi ünnepkör je-
gyében, immár 22. alkalom-
mal szervezte meg az Ad-
vent fényei művészeti ver-
senyt Zala megye általános
iskolás diákjai számára. Az
idei rendezvény kicsit más-
hogy zajlott, más formában
valósult meg. A mindannyi-
unkat érintő világjárvány kap-
csán sajnálatosan nem tud-
tunk személyesen találkoz-
ni, így a művészeti program
aktuálisan online versennyé
alakult át. A korábban szer-
vezett 4 művészeti ágból az
idei évben egyedül a rajz-
pályázat került megrend-
ezésre.

Advent fényei Pacsán

Felhívásunk szerint az alsó
tagozatosok az ünnepkörhöz kap-
csolódóan egyéni alkotásokat ké-
szítettek mozaik technikával A/4
méretben. A felsős tanulók kép-
regényt alkottak, szintén az ün-
nepkörhöz kapcsolódóan A/3-
as kivitelezéssel. A megvaló-
sítás technikája szabadon volt
választható. Mindenkitől fotót kér-
tünk az elkészült műről, melyet
emailben továbbítottak felénk.
Évfolyamonként és iskolánként
1-1 egyéni munkát fogadtunk.

Pályázatunkra 15 iskolából
49 alkotás érkezett, melyet a kép-
zőművészekből és pedagógus-
ból álló zsűri szintén online
értékelt. Nagy örömünkre a rajz-
pályázaton részt vettek Pacsa
szlovákiai testvértelepülésének,
Kisudvarnoknak diákjai is.

Köszönjük mindenkinek a fel-
készítést és az alkotó munkát!
Bízunk a jövőbeni személyes ta-
lálkozásban 2021 decemberé-
ben, a Pacsai Általános Isko-
lában!

Eredmények: 1-2. osztály I.
helyezett: Ba-Major Simon,
godi Fekete István Általános
Iskola Salomvári Tagintézmé-
nye. 3-4. osztály I. helyezett:
Horváth Zsombor, Zrínyi Mik-
lós – Bolyai János Általános Is-
kola Bolyai János Tagintéz-
ménye, Nagykanizsa. 5-8. osz-
tály I. helyezett: Takács Va-
nessza, dr. Papp Simon Álta-
lános Iskola, Gellénháza.

Pálos Henrietta
intézményvezető

A felsős tanulók képregényt alkothattak.

2021. január
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Az idei „Mikulás ünnep-
ség” rendhagyó volt aPötrétén
járványhelyzetre való tekintet-
tel. A Mikulás piros autója du-
daszóval jelezte érkezését tele-
pülésünkre. Minden gyermek-
nek házhoz vitte az ajándékát,
de útközben – akivel találko-
zott a Mikulás – a zsákjából
húzhatott valami finomságot.
Az ajándék jelképes, de a meg-
lepetés annál örömtelibb volt.

A gyermekek mosollyal az
arcukon jöttek az ajándékokért,
volt, aki verssel köszönte meg
a csomagot, volt, aki furulyán
játszotta el a „Télapó itt van”
című dalt, egy család tagjai
közösen énekeltek és voltak
gyermekek, akik a jeles napra
mikulásruhába bújtak. Minden-
ki nagyon örült és izgatottan
jöttek a Mikuláshoz.

Idén már együtt szeretnének ünnepelni
Házhoz vitték az ajándékot Pötrétén

Hagyományteremtő szándék-
kal a falu karácsonyfája is fel-
állításra került a betlehemmel és

az adventi koszorúval együtt.
Bízunk abban, hogy 2021-ben
már ismét a lakossággal együtt

ünnepelhetünk a művelődési
házban.

Pollák Anett

Magyar Falu Program kere-
tében benyújtott pá-egeraracsai
lyázatok sikeres elbírálásban ré-
szesültek, melynek keretében a
Fő utcán lévő önkormányzati
tulajdonú szolgálati lakás fel-
újításra kerül, illetve az elha-
gyott területet közcélra történő
megvásárlására keretében meg-
veszik a falu központban lévő
(kocsmával szemben) elhagyott
füves területet.

Év végi rendezvényeik egy-
értelműen elmaradtak, gondo-
lunk itt az adventi gyertya-
gyújtás és karácsonyi ünne-
pélyre. A Mikulás azért rend-
hagyó módon, de meglátogatta
a gyerekeket.

A falu télapóját 6 éve a
holland lakosok támogatják,
hogy a helyi gyerekeknek örö-
met szerezhessen a mikulás-
csomaggal.

Sikeres pályázatok Egeraracsán
Szintén ez a 6 év, hogy a

településen szociális célú tűzifa
kerül kiszállításra, azon csalá-
dok részére, akik kérelmüket
benyújtották és a rendeletben
foglaltaknak megfelelnek. Eger-
aracsán 52 ilyen család volt
2020-ban.

Szintén lehetett kérelmezni
november hónapban települési
támogatást, melynek összege
26.000 Ft, itt szintén önkor-
mányzati rendelet alapján lett
megállapítva a jogosultság.

Ha elolvasta, adja tovább!

Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke
Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Több, hódgátakkal kapcso-
latos beavatkozás is zajlott
(zajlik) Zala megyében. Miért
szükséges ez? – erre kerestük a
választ, amikor az illetékes szer-
vek szakembereit kérdeztük.

Hogyan is kerültek a hódok
Zalába? – többek között erről is
kértünk információt Lelkes
Andrástól Balaton-felvidéki, a
Nemzeti Park természetvédelmi
őrétől.

– Egy őshonos állat termé-
szetes visszatelepítéséről van
szó. Az 1850-es évek idején
pusztult ki. Zalára nem volt jel-
lemző előfordulása, Horvátor-
szágból, a Murán, a Kerkán ke-
resztül a megyében is megje-
lentek időlegesen vagy tartó-
san. Természetesen azoknak
nem jó a hód jelenléte, akiknek
kárt okoz. Ugyanakkor több
olyan hely is van, ahol jelen
van a hód, de nem okoz kárt.
Ahol viszont veszélyt jelent –
pl. Szentpéterúr, ahol a vil-
lanyvezetékre döntheti a fát –
azonnal be kell avatkozni. Víz-
folyásokon is okoz kárt, pél-
dául felduzzasztja, s területeket
önt el a víz. A vízügyesek több
területre is kértek hódvárbon-
tást. Ezek a beavatkozások zaj-
lanak jelenleg is.

A Zöldhatóság részéről a
Zala Megyei Kormányhivatal
illetékesét, az Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Osztályának veze-
tőjét, kerestükNémeth Józsefet
meg, aki a következő tájékoz-
tatást adta lapunknak:

– Védett állatok esetében, a
velük kapcsolatos tevékenysé-
gek engedélyezése tartozik a

Hódgátak Zalában
– avagy mi lehet a megoldás?

hatáskörünkbe, amit a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal kö-
zösen végzünk, koordinálunk.
Az 1990-es évek végén, a
2000-es évek elején a Termé-
szetvédelmi Világalap európai
léptékű betelepítési programot
indított, amelyben Magyaror-
szág is részt vett. Néhány víz-
folyásunkra, így például a Drá-
ván és a Tiszán, vagy épp a
Szigetközben történtek kisebb
mértékű – néhány tucatot kite-
vő – hódbetelepítések. Mivel ez
az állat őshonos nálunk, ponto-
sabb, ha esetükben nem is be-
telepítésről, hanem visszatele-
pítésről beszélünk. Az előzőek-
ben említett természetvédelmi
célú program olyan sikeres
volt, hogy a hódok spontán mó-
don egyre nagyobb területen
jelentek meg, melynek folytán
eljutottak Zala megyébe is, fel-
lelhetőek a Zala folyó, a Szé-
víz-patak mentén és egyes ta-
vaknál is. Az eurázsiai hódról
tudni kell, hogy hódvárat nem
épít, azonban a számára meg-
felelő élettér kialakítása érde-
kében bizonyos esetekben gáta-
kat hord össze, így a kisebb
vízfolyások medrét teljesen el-
zárhatja, ami kisebb-nagyobb
elöntéseket okozhat. Ténykedé-
sük a szántóföldi kultúrákat is
érintheti, de árvízvédelmi szem-
pontból is problémás jelenség.
Ráadásul a hódok fadöntő te-
vékenysége a faállományban is
kárt okoz. Ilyenkor szükséges
megvizsgálnunk az esetleges
beavatkozások indokoltságát.
Ez természetesen sok minden-
től függ, az eseteket egyedileg
kell kezelnünk. Ha szükséges
– veszélyhelyzet miatt – enge-

délyt adunk a hódgátak elbon-
tására, de például a hódállo-
mány gyérítésére is van jogi le-
hetőség. A hódgátak elbontá-
sára a vízügyi igazgatóságnak
adunk engedélyt, hiszen amúgy
is ez a szerv a vagyonkezelő,
másrészt ők rendelkeznek meg-
felelő szaktudással, technoló-
giával, gépparkkal ehhez a
munkához. A gyérítést pedig a
helyi vadásztársaság erre feljo-
gosított tagja végezheti. Termé-
szetvédőként fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a közhan-
gulat elment abba az irányba,
hogy a hódok csak problémát
okoznak, tenni kell ellenük.
Személyes véleményem, hogy
meg kell találni a megfelelő
egyensúlyt, mert a hódok je-
lenléte természetvédelmi szem-
pontból kívánatos, s visszate-
lepítésük nem volt hibás lépés.
Most az a megfelelő kezelést
igénylő helyzet állt elő, hogy
Magyarországon egyre több he-
lyen megtelepedett ez az ősho-
nos állat. Ha élettevékenysé-
gükhöz megfelelő élettér áll
rendelkezésre, ahol nem kerül-
nek konfliktusba a gazdálkodói
érdekekkel, akkor a jelenlétük
növeli a biológiai sokféleséget,
egészségesebb életközössége-
ket eredményez. Személy sze-
rint el tudnám képzelni, hogy a
hódot területhez kötődően véd-
jük. A kijelölt övezetekben vé-
delemben részesülhetne, eze-
ken kívül a jelenleginél kissé
rugalmasabban, szabályozott
módon gyéríthető lenne. A hó-
dokkal kapcsolatban úgy tu-
dom, várható jogszabályvál-
tozás. Ennek mikéntje még
kérdéses, bevezetése esetén
azonban remélhetőleg orvosol-
ja majd az említett problé-
mákat.

Szerkesztőségünk természe-
tesen megkereste a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatósá-
got, ahonnét az alábbi tájékoz-
tatást kaptuk:

– A Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság működési te-
rületén a hód tevékenységével
kapcsolatos első bejelentések
2016-ban érkeztek. Az Igazga-
tóság azóta lehetőségeihez mér-
ten (bár nem feladata) elkezdte
rögzíteni a védett állat tevé-
kenységeinek helyeit. Pontos
helymeghatározással regisztrált
vízfolyást akadályozó hódgátak
száma az elmúlt időszakban
(2016-2020-ig) közel megtíz-
szereződött. A valós szám mint-
egy másfélszerese lehet a fel-
derítettnek, mivel a rendkívül
sűrű vízhálózat és a dombvi-
déki vízgyűjtő jelleg miatt a
felderítés nagyon nehézkes.
Zala megyében közel harminc
településen derítettünk fel hód-
gátakat.

Jellemzően eddig külterüle-
ten jelentett problémát a hód je-
lenléte, mely főleg a vízfolyá-
sok, árkok elgátolásából kelet-
kező helyi elöntések formájá-
ban jelent meg a mezőgazda-
sági területeken, mely a terü-
letek művelését akadályozta.
De az elmúlt időszakban
(2018-tól) már belterületen is
megfigyelhető a hód tevékeny-
sége. Itt már közvetlenül ingat-
lanokat és infrastruktúrát is ve-
szélyeztet az élőhely átalakító
tevékenysége.

Kárként az Igazgatóságot a
gátbontás költsége terheli, mely
esetenként több százezer forin-
tot tesz ki. Sajnos a bontás,
mint védekezési mód nem je-
lent megoldást, mivel az állat
pár napon belül újraépíti a gá-
tat. A befogás és elaltatás, mint

Kitermelt fahulladék a Zalánál, Pethőhenye térségében.

Hazánkban őshonos állat.



112021. január Pacsa és Környéke

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
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
Göcsej Nyomda Kft.,Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783

A Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) idén is elkészíti az
szja-bevallási tervezeteket, ami-
ket március közepétől érhetnek
el az adózók a NAV eSZJA
oldalán. Akik a hivatal segít-
sége nélkül maguk szeretnék el-
készíteni bevallásukat, azok már
most hozzáférnek a 20SZJA
bevallás webes kitöltőprogram-
jához. A NAV eSZJA oldalán
minden aktuális bevallási in-
formáció elérhető.

A NAV idén is minden adó-
zónak, a magánszemélyeken túl
az egyéni vállalkozóknak, a
mezőgazdasági őstermelőknek
és az áfafizetésre kötelezett
magánszemélyeknek is készít
személyijövedelemadó-bevallá-
si tervezetet, ami KAÜ-azono-
sítás (ügyfélkapus, e-személyi
igazolvánnyal történő vagy te-
lefonos azonosítás) után 2021.
március 15-étől érhető el a
NAV honlapján.

Ettől függetlenül a NAV
már most közzétette a 20SZJA
szja-bevallási nyomtatványt, a
kitöltéséhez szükséges webes
felület és a hagyományos Álta-
lános Nyomtatványkitöltő Prog-

A NAV idén is elkészíti
Információk az eSZJA rendszerben

ram (ÁNYK) elérhetőségét.
Azok, akik maguk készítik el
bevallásukat, már használhatják
a webes kitöltőprogramot is,
ami a legegyszerűbben a NAV
eSZJA oldaláról érhető el. Az
elkészített bevallások leggyor-
sabban elektronikusan küldhe-
tők be, azonban a NAV felülete
akkor is alkalmas a bevallás
kitöltésére, ha valaki nem az
Ügyfélkapun nyújtja be azt,
hanem hagyományos módon
kinyomtatva, papíron.

Az szja bevallásának és be-
fizetésének határideje egysé-
gesen, mindenki számára 2021.
május 20.

A NAV eSZJA oldalán már
minden aktuális bevallási infor-
máció elérhető, emellett a NAV
folyamatosan közzéteszi az
aktuális tudnivalókat, a beval-
lási tervezettel kapcsolatos ha-
táridőket és teendőket.

Az szja 1+1 százalékának
felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet
rendelkezni elektronikusan és
papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

állományszabályozási mód sem
vezet hosszabb távú eredmény-
re, mivel az üres élőhelyet rö-
vid időn belül betölti a faj.

További problémát jelente-
nek a lakott és/vagy felhagyott
kotorékok a vízfolyások partjá-
ban, mivel azokba az idei év-
ben már többször is beszakad-
tak a medrek környezetét fenn-
tartó gépek.

Tapasztalatunk szerint a hó-
dok még természetvédelmi ká-
rokat is okoznak, tömegével
pusztítják el a vízfolyások part-
ján lévő árnyékoló fákat, faso-

rokat. A vízfolyásokon épített
hódgátak akadályozzák, lehe-
tetlenné teszik a vízi élőlények,
halak hosszirányú vándorlását,
az életfeltételek romlanak és az
állományuk hosszú távon jelen-
tősen degradálódni fog.

A lakosságot külterületen,
főleg a mezőgazdasági terüle-
tek elöntései zavarják, belterü-
leti szakaszokon, vagy belterü-
letek közvetlen környezetében
jellemzően a települési vízelve-
zető rendszerekbe való vissza-
duzzasztás jelent problémát,
Nagy veszélyt jelentenek a hód-

gátak a településeken árvíz ide-
jén, mivel gyakrabban és na-
gyobb mértékben önthetnek ki
a vízfolyások.

A hód jelenleg védett állat-
faj, természetes ellensége nincs,
ezért megállíthatatlanul szapo-
rodik, terjeszkedik. Ez várható
volt, sajnos a betelepítésük ide-
jén ezzel kapcsolatban nem vé-
geztek hatásvizsgálatot.

Véleményünk szerint a vé-
dettség már nem indokolt, szük-
ség lenne a jogszabály változ-
tatására (élőhely területenként
is), más őshonos fajokhoz (pl.

vaddisznó, róka) hasonlóan
meg kellene oldani az állomány
szabályozását. Ezt elsősorban a
természetvédelmi szervezetek-
nek kellene megoldani, a va-
dászhatóság közreműködésé-
vel. A jelenlegi helyzetben a
Vízügyi Igazgatóságnak nincs
arra kapacitása és anyagi for-
rása, hogy ilyen nagy számban
eltávolítsa a hódgátakat, mely
egyébként is csak ideiglenes
megoldás lenne, mivel a gátak
tapasztalataink szerint rövid
időn belül újjá épülnek.

E.E.

Hódgát a Kürtös pataknál.

Hódgát a Principális csatornán.
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Síremlék akció és
kiárusítás!

Síremlék akció és
kiárusítás!

A kéri, hogy személyiHaladás Horgászegyesület Pacsa
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület te-
vékenységét.

Adószámuk: 19-959012-1-20

Segítség a horgászoknak

Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,

oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.

Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!

Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig…
K ö z é l e t i   h a v i l a p I. évfolyam 2018. március

Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke


