
Pacsa és KörnyékePacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p IV. évfolyam 2021. február

Cigánycsuk
2021 madara

Cigánycsuk
2021 madara

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

A vidéki háztartásokban so-
kakat érintő kérdés, amelynek a
szabályozása változott az eltelt
időszakban. Milyen elő-
írásokat kell betartani és mi
várható a jövőben? Erről kér-
deztük a Pacsai Közös Önkor-
mányzati Hivatal Dr.jegyzőjét.
Benedek Karolina az alábbiak-
ban foglalta össze a tudnivalókat:

Elöljáróban fontos azt tud-
ni, hogy a belterületi avar- és
kerti hulladék égetésre vonat-
kozik az előírások megválto-
zása. Külterületen eddig sem

Égethetjük-e?

volt ez az önkormányzatok ha-
tásköre, már hosszú ideje a
katasztrófavédelmi hatóságnak
kell bejelenteni és az ő tájékoz-
tatásuk szerint eljárni.

Mindenki hallotta már azo-
kat a kifejezéseket, hogy szál-
ló por, szmogriadó, daganatos
megbetegedések – és a legtöb-
ben mindösszesen a közlekedés
káros hatásaival azonosítják.
Számtalan vizsgálat mutatta ki
azonban, hogy a félig megszá-
radt, lekaszált fű, a lehullott

Változtak az előírások.

Az ünnepek alatt, még de-
cemberben befejeződött Szent-
péterúron az önkormányzat ál-
tal finanszírozott tűzifa kiosz-
tás, így 328 m -t tudtak szét-3

osztani a falu lakosai között. A
korlátozások miatt a közösség-
ben továbbra sem tartottak ren-
dezvényeket, így az idén jubi-
láló, hagyományos kolbásztöltő
versenyt is elhalasztották. Ezt
eddig a Szentpéterúri Polgárőr
Egyesület szervezte meg, ahol
a helyi civil szervezetek és a
környék településeinek csapatai
mérhették össze tudásukat a
hagyományok őrzésében is.

A mulatság helyett több
tennivaló akadt a községben. A

Új év, új tervek Szentpéterúron
polgárőrök munkáit január hó-
napban lovasrendőrök segítet-
ték, szolgálatuk során a terepi
munkát vállalták át. A gépko-
csival nehezen megközelíthető
utakat, erdei ösvényeket és he-
gyi pincéket járták körbe, aho-
vá a polgárőrök már nem tud-
nak eljutni a szolgálat során.
Hatalmas előrelépést jelent a
falu életében, hogy február el-
sejével újra indult a mezőőri
szolgálat és felveszik a harcot a
falopásokkal és a hegyi birto-
kon levő pincék kifosztásával.
A mezőőr feladatai elsősorban
a külterületi és a zártkerti in-
gatlanok felügyeletére és bizto-
sítására terjed ki.

Ahogy eddig minden évben,
most is tudtak a felsőoktatás-
ban tanulók jelentkezni a Bursa
Hungarica ösztöndíjra, ezzel

segíti az önkormányzat a főis-
kolai és egyetemi tanulmányo-
kat folytató diákokat.

Zobb Eszter

Lakatos István polgármester fogadta a lovasrendőröket a falu
központjában és rövid konzultáció után megkezdhették a szol-
gálatot.

(Folytatás a   . oldalon)8
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A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zottat kérdezte.

Az oltási tervnek megfe-
lelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók része-
sültek a koronavírus elleni

Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra

védőoltásban. Ezzel párhuza-
mosan – január 9-től kezdő-
dően – a zalai idősotthonok la-
kóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gon-
dozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte
el a vakcinák beadását. A hó-
nap végéig a megyében mű-
ködő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telep-
helyén megtörtént azon dol-
gozók és bentlakók immuni-
zálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a he-
lyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idős-
otthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas
kockázati csoportba tartoznak.

2021. február 4-én új sza-
kaszba lépett a védekezés az-
zal, hogy kezdetét vette az
oltásra regisztrált legidősebb
korosztály immunizálása is. A
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A
Zala megyében kijelölt 20
háziorvosi praxisban 10-10 re-
gisztrált idős személy Moder-
na vakcinában részesült, míg
az összes Zala megyei házi-
orvosi körzet mindegyike –
számszerűen 145 – további 6-6
idős embert az oltópontként
kijelölt kórházakba utalt be,
ahol az érintettek a Pfizer vak-
cináját kapták meg. A 60 éven
felüliek körében a védőoltások
beadásának további menetét az
országba érkező vakcina szál-
lítmányok határozzák meg. Bár

jelenleg kevés vakcina áll ren-
delkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tart-
ja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyor-
sabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.

*
Egyértelműen a védőoltás

fontosságában hisz a március-
ban 87. életévét betöltő Né-
meth János Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, seré-
nyen dolgozik páterdombi mű-
termében. Mint mondja, sürgeti

az idő, hiszen a Göcseji úti te-
mető új ravatalozójához készíti
alkotását. Arra a kérdésre, hogy
beoltatja-e magát a koronavírus
ellen, határozott választ adott.

– Azzal, hogy elkezdtem az
új munkát, szinte karanténban
vagyok, hiszen ki sem mozdu-
lok a műteremből. Természete-
sen ennek ellenére beoltatom
magam, már regisztráltam is.
Felelőtlenség azt mondani, hogy
felesleges a védőoltás, hiszen
bizonyítottan védelmet nyújt.
Életünkben semmi sem új, hi-
szen korábban is voltak járvá-
nyok, s mindaddig, amíg nem
születtek hatékony védőoltások,
az emberiség sebezhető volt.

*
A koronavírus ellen haté-

konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a külön-
böző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltás-
sal összefüggő aggodalmakat.

A koronavírus-járvány elle-
ni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítsé-
gével, azaz védőoltással a szer-
vezetünk megfelelő immunvá-
laszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzött-
ségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy hatékonyan és biz-
tonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.

A szakember kitért rá: több-
féle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik ha-
tékony, megfelel a követelmé-
nyeknek. Közel százéves ha-
gyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat hasz-
náltak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne le-
gyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hó-
napokon belül ki lehessen fej-
leszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

kony, amelyet jelenleg a klini-
kai gyakorlatban használnak.

*
A magyar kormány ebben a

nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállal-
kozások kezét, sőt, újabb ele-
mekkel bővült mind a család-
védelmi, mind pedig a gazda-
ságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a tá-
mogatásra jogosultak kérelmei-
nek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal eb-
ben a feladatban is – hangsú-
lyozta .dr. Sifter Rózsa

*
Orbán Viktor január 15-én a

Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022-
től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.

Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dol-
gozni akarnak, munkából akar-
nak megélni, és a magyar vál-
lalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válság-
kezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.

A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentet-
tek, iparűzési adót is csökkentet-
tek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertet-
te, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsé-
be csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.

Szólt a hiteltörlesztési mo-
ratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a csa-
ládoknál és a cégeknél.

Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlé-
keztetett, kiemelve, hogy a kor-
mány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

Dr. Sifter Rózsa

A védőoltás életet ment.

Németh János

Merkely Béla

Orbán Viktor

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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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

A 2020-as évben 15 pacsai
családban született új gyermek,
erről védőnő ada-Póka Márta
taiból értesültünk. Mint ismert,
az önkormányzat a 2020. évtől
kezdődően babacsomag létre-
hozásáról döntött, így ez a 15
pacsai lakhelyű gyermek, il-
letve szüleik már mindannyian

15 gyermek született tavaly Pacsán
Ez volt az első év, hogy babacsomagot is kaptak az önkormányzattól

megkapták a mintegy 15 000
forint értékű csecsemőápolás-
hoz szükséges eszközöket tar-
talmazó csomagot.

A csomag része például a
vizsgálatokon használatos tex-
tilpelenka, amelyet hímzett Pa-
csa felirat díszít – így fejezve
ki azt, hogy az újszülöttek

nemcsak a családnak, de a
nagyobb közösségnek, Pacsá-
nak is részei lettek, a hagyomá-
nyok, az élet továbbvitelét
jelentik.

A gyermek születése öröm
tehát a családban és a telepü-
lésen is, ám statisztikailag néz-
ve nem jelent önmagában né-
pesség emelkedést ez a szám,
mint ahogyan az sem jelent
csökkenést, hogy 21 fő, többsé-
gében idős, krónikus beteg pa-
csai lakos halt meg 2020-ban
(ennek a számadatnak forrása
az anyakönyvi kimutatás), hi-
szen a népességszám alakulása
függ a lakóhely-változtatástól
is, és mind az elköltözők, mind

a településre beköltözők száma
folyamatosan változik.

Visszatérve a gyermekekre,
az újszülöttek még természe-
tesen a szüleik mellett töltik
mindennapjaikat, de az eggyel
nagyobb korosztály, a bölcsö-
dések már hetedik éve az ön-
kormányzati önerőből felállított
Pacsai Családi Bölcsöde szol-
gáltatásban is részesülhetnek
szülői igény szerint – amely
örömünkre jelenleg is 100 %-os
kihasználtsággal működik, és
bízunk benne, hogy ez a jövő-
ben is így marad.

Összeállította:
dr. Benedek Karolina

jegyző

Csecsemőápoláshoz szükséges eszközöket tartalmazó csoma-
got kaptak.

Ha a járványveszély okozta
nehézségek, korlátozások nem
lennének, azt mondhatnánk, jól
kezdődött a 2021-es esztendő a
Pacsai Polgárőr Egyesület szá-
mára – az elbírálók respek-
tálták a Magyar Falu Program
keretében benyújtott pályázatu-
kat, s így a civil szervezet egy
Suzuki Vitara személygépko-
csival gazdagodhatott.

A vadonatúj járművet ja-
nuár 28-án délután vették bir-
tokba a polgárőrök, a szűk körű

Új autót kaptak a pacsai polgárőrök

ünnepséget megtisztelte jelen-
létével , a tér-Manninger Jenő
ség országgyűlési képviselője
és , a Zala Me-Horváth Róbert
gyei Polgárőr Szövetség elnöke.

– A pacsai polgárőrség
megérdemli a támogatást, hi-
szen a megye egyik legna-
gyobb, legaktívabb és legered-
ményesebb polgárőr egyesüle-
te, nem véletlenül kapták meg
5 éven belül kétszer is az Év
Polgárőr Egyesület megtisztelő
címet – nyilatkozta lapunknak

Horváth Róbert, hozzátéve,
hogy a pacsaiak számos alka-
lommal voltak házigazdái a
megyei rendezvényeknek, biz-
tosítottak helyszínt továbbkép-
zéseknek, s Bóbics Zoltán, a
helyi egyesület elnöke a me-
gyei szövetség alelnökeként is
rengeteget dolgozik a civil kö-
zösségért, s személyesen tartja
a kapcsolatot nem csak a pacsai
kisrégió, hanem a megye egye-
sületeivel is.

– Kemény év volt a tavalyi
– tette hozzá . –Bóbics Zoltán
Száz fős egyesületünkkel 4340
óra szolgálatot adtunk, ebből
850 órát töltöttünk külterületen,
3490 órát általános polgári fel-
adatok ellátására fordítottunk,
100 órát járőröztünk együtt a
rendőrökkel, 32 órát biztosítot-
tuk az iskolánál a gyerekek
balesetmentes közlekedését. 85
esetben hívtuk fel a rendőrség
figyelmét gyanús esetekre, kö-
rülményekre. Rendezvények biz-
tosítására elenyésző esetben
volt szükség, ennek keretében
temetői szolgálatot láttunk el

18 órában. A járványveszély
miatt viszont többet járőröz-
tünk, önállóan és a rendőrség-
gel közösen ellenőriztük a sza-
bályok betartását, a kijárási ti-
lalom ideje alatt, éjszaka és
kora hajnalban is őriztük a
város nyugalmát. Egyesületünk
két rászoruló családot patronál,
többnyire bevásárlásra kérnek
meg bennünket. Civil szerveze-
tünk eredményes munkájának,
megbecsülésének, tekintélyé-
nek köszönhetően a közelmúlt-
ban 10 új tag – köztük 5 hu-
szonéves fiatal – kérte felvé-
telét az egyesüketünkbe.

Kelemen Tamás polgármes-
ter az átadáson elmondta, hogy
a polgárőrség pályázatát az
önkormányzat is támogatta, s ő
is örömmel menedzselte. Évről
évre jelentősnek mondható több-
százezer forint összegű támo-
gatást nyújtanak a szervezet
részére, segítve ezáltal a mű-
ködésüket, amellyel hozzájárul-
nak a város közbiztonságának
erősítéséhez.

-f-

Egy Suzuki Vitarával lettek gazdagabbak.
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A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszer-
vezni a megszokott munkarendeket, sokan home office-
ban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság idő-
szakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében szemé-
lyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 ered-
ményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmond-
hatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszá-
mokat már túl is teljesítette a TOP program.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek mun-
kát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált állás-
kereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az in-
aktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.

A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mu-
tatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támo-
gatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhe-
lyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatás-
ban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a tá-
mogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkozta-
tottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.

A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.

A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valamilyen képzésben.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munka-
társai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanács-
adásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsőd-
leges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira

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.

Pacsa és Környéke
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A 2021-es év kezdetét isko-
lánkban továbbra is teljes mér-
tékben meghatározza a korona-
vírus elleni védekezés. A maga-
tartási szabályok betartásával
programjaink és versenyeink
teljes mértékben online, vagy
zárt körben zajlanak. Januárban
szép sikerrel végeztünk külön-
böző tanulmányi versenyeken,
melyek közül a legkiemelke-
dőbbek az alábbiak:

A Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrum Báthory István
Technikuma által rendezett
Szabó Katalin Emlékversenyen
német nyelvből I. helyezést ért
el nyolcadikosaink csapata, ta-
gok: Farkas Máté, Fülöp Mar-
cell, Szimiczki József.

A Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismere-
ti Verseny megyei fordulóján
5. osztályban megyei VI. he-
lyezett , VII.Németh Gréta
helyezett ,Tatár Zsófia Hanga
6. osztályban megyei IV. he-
lyezett , IX. he-Dobor Panka
lyezett (a versenySabján Huba
a pandémia miatt tolódott ké-
sőbbre).

Pacsai diákok tanulmányi versenyeken

További versenyeken is
részt vettünk, melyek eredmé-
nyeit érkezésük után ismét
közzé tesszük.

A nyolcadikos tanulók és
szüleik az idei évben sajátságos
körülmények között hoznak
döntést a továbbtanulás kap-
csán. Mivel nincs lehetőség
nyílt napokon részt venni, így
online és a nyomtatott szakmai
ismertető anyagokat felhasznál-
va, valamint Sabján Mária
Hajnalka osztályfőnök útmuta-
tásait követve választanak kö-
zépiskolát. Szülők és kamaszok
együttműködve pedagógusuk-
kal meghozták a döntést, töltik

közösen a jelentkezési lapokat.
Azon diákjaink, akik gimná-
ziumban szeretnének továbbta-
nulni, már megírták a felvételit
az általuk kiválasztott intéz-
ményekben.

Január 22-én ünnepeljünk a
Magyar Kultúra Napját, melyet
idén szintén kicsit máshogy
rendeztünk meg. Minden osz-
tály az adott napon elszavalta a
Himnuszt, valamint beszélget-
tek a mű születéséről, történe-
téről. Az 5. és 6. osztályosok a
magyar kultúra témakörét érint-
ve ének zene tanórán játékos
vetélkedőn vettek részt. I. he-
lyezett lett 5. osztályban Orsós

László Benett, 6. osztályban
Németh Gréta.

Diákjaink művészeti tanórá-
kon és egyéb délutáni foglalko-
zásokon szorgalmasan feste-
nek, rajzolnak, színeznek és
egyéb technikákkal tevékenyked-
nek. Az elkészült alkotásokat
kiállítjuk a faliújságon, így min-
denki gyönyörködhet bennük.

Így január végén előre te-
kintve, az első tanulmányi fél-
évet lezárva, bizakodva várjuk
a tavaszt, de mindenek előtt a
februári farsangi klubdélutá-
nokat!

Pálos Henrietta
intézményvezető

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról.

2017 novemberében történt,
hogy hosszas tervezés és egyez-
tetést követően Kelemen Ta-
más, Pacsa polgármestere öt-
lete és előterjesztése nyomán a
képviselő – testület úgy dön-
tött, hogy annak érdekében,
hogy hiteles és mértékadó köz-
érdekű tájékoztatás a város tel-
jes lakossága számára elérhető
legyen, havi 600 példányszám-
mal szerződést köt a Zalatáj
Kiadóval, amely megalapítja a
Pacsa és környéke havilapot.

Negyedik éve töretlen és sikeres az együttműködés
A hiteles tájékoztatás sosem volt olyan fontos mint napjainkban

2018. januárjában került ki
az első nyomtatott példány, és
Ekler Elemér főszerkesztő úr
minden segítséget megadott, s
egy valóban jó együttmű-
ködés alakult ki az eltelt idő-
szakban.

3 teljes évfolyam, mind-
összesen ez a 38. lapszáma a
sorozatnak, melyhez a kezde-
ményezésre egyre több kör-
nyékbeli település is csatlako-
zott, így valóban Pacsa és kör-
nyéke híreit tartalmazhatja hi-

telesen, a lakossággal széles
körűen megismertetve.

A tapasztalatok alapján el-
mondható, hogy a csatlakozott
települések életében közösség-
építő szerepet tölt be, folyama-
tosan elősegíti a társadalmi
jelenségek közötti összefüggé-
sek megértését.

Célkitűzésének megfelelően
hírt adhatott már számtalan fej-
lesztésről, rendezvényről, kul-
turális - és sportélet sikereiről,

természeti csodákról, a testületi
üléseken történt fontosabb dön-
tésekről, pályázatokról, hivata-
los közleményekről, az ügyin-
tézéssel kapcsolatos információk-
ról a lakosság széles körét érin-
tő jogszabályváltozásokról… stb.

A munka nem áll meg, a
jövőben is tájékozódjanak a
helyi eseményekről elsőkézből,
hitelesen a Pacsa és környéke
havilapból!

Dr. Benedek Karolina

Immár a negyedik évfolyamnál tartunk.
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Pacsa Város Önkormány-
zata összesen 20 darab bérla-
kással rendelkezik.

Az Ady és a József Attila
utcák kereszteződésében álló
önkormányzati ingatlan tetőtér-
beépítésével 6 db lakás került
kialakításra még az 1980-as
években, elsősorban pedagó-
gusok részére, szolgálati la-
kásként.

Az elmúlt 40 év során az
épület jelentős renováláson
nem esett át, állaga leromlott,
így felújítása időszerű, elodáz-
hatatlan volt.

A város önkormányzata még
a múlt év második felében
döntött az Ady utca 12. alatti
ingatlan tetőfelújításáról, amely
nemrégiben fejeződött be.

Bérlakások újultak meg Pacsán
Az önkormányzat saját for-

rásból csaknem 30 millió forin-
tot fordított a munkálatokra.
Lecseréltük a tetőfedést, a szi-
getelést, az esőcsatornákat, a
külső nyílászárókat és az ol-
dalsó burkolatokat is.

Ezzel jelentősen nőtt az in-
gatlan hő-, és csapadék elleni
szigetelőképessége, s előnyö-
sen változott az épület külső
megjelenése is.

A munkát a helyi Z+Z Kon-
túr Kft. végezte, a lakók és az
önkormányzat megelégedettsé-
gére. A lakókkal együtt közös
érdekünk a jövőben is a laká-
sok állagának védelme és érté-
kének hosszútávú megőrzése.

Pacsa Város
Önkormányzata

A felújítás időszerű volt.

Lassan tíz hónapja élünk
„járvány – üzemmódban”, ami
megtépázza az idegeket, erősíti
a bizonytalanságot, a félelmet,
a depressziót. Emellett még tél
is van, elmúltak a melegséget
hozó ünnepek, tartanak azok a
bizonyos januári sötét napok,
amikor – bár 20.00 óra után ti-
los is a kinttartózkodás– ahogy
tehetjük, behúzódunk az ottho-

Töltődjünk fel a természetben!
Pacsainak lenni előnyt jelent a vírushelyzetben!

nunkba, hiszen sokkal koráb-
ban, már 17.00 órától éjszakai
sötétség uralkodik. Tény, fene-
kestől felfordult az életünk. A
világ felgyorsult, nehezen tart-
ható a lépés a folytonos válto-
zással, és még itt ez a járvány
is. A fiatalok nagy része di-
gitális oktatásban tanul, azaz
otthon, a négy fal között gör-
nyed a számítógép felett, ahol azonban nagy hiány, hogy

majdnem minden tárgy van –
de nincs online tornaóra.

A szülők egy része is meg-
tanulta mi a „home – office” je-
lentése, a családtagok, roko-
nok, barátok kevesebbet talál-
koznak, el vagyunk zárva egy-
mástól. Ez a helyzet akkor is
ront az ember közérzetén, fizi-
kai és lelki állapotán, ha egyéb-
ként makkegészséges. Fontos,
hogy együnk zöldséget, gyü-

mölcsöt, és amikor tehetjük
végezzünk egy kis testmozgást.
Kinek-kinek lehetősége, egész-
sége szerint. Már az is sokat
számít, ha csak picit sétálunk a
kertben, esetleg naponta több-
ször is. Használjuk ki, hogy
Pacsán kertes házak vannak, és
rengeteg a zöld terület, a park.
Gondoljunk bele, hogy a nagy-
városi emeletes házakban élők-
nek mit jelenthet ez a több hó-
napja tartó bezártság! A fertő-
zések száma is ott emelkedik a

legjobban, ahol össze vannak
zárva az emberek a lakásban
szinte egész nap. Ugye, hogy jó
pacsainak lenni?!

Aki fizikailag képes rá,
öltözzön melegen és sétáljon
egy nagyot a természetben is!
Pacsán ott a hegy, a 350 éves
hárs, a kápolna, a másik irány-
ban a tó – megannyi alkalmas
hely arra, hogy feltöltődjünk.
Akarjuk meglátni a szépet, a bé-
kés, még kicsit alvó természe-

tet, vigyük haza magunkkal a
friss egészséges levegőt. Higgyük
el, mindig csak elindulni nehéz,
de a mozgás, a levegő és a ter-
mészet megfigyelése fel fog pi-
cit tölteni minket és segít átvé-
szelni ezt a nehéz időszakot.

Az írást pacsaiTóth Attila
hobbifotós képeivel illusztrál-
juk, aki már számtalan képen
próbálta megmutatni a pacsai
természet szépségét. (Aki nem
hiszi: járjon utána!)

Dr. Benedek Karolina
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(Folytatás az 1. oldalról)

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 március 21-ig, illetve a készlet erejéig 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 március 21-ig, illetve a készlet erejéig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Síremlék akció és
kiárusítás!

Síremlék akció és
kiárusítás!

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p
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levelek, levágott ágak elége-
tésével legalább ugyanennyire
szennyezzük a levegőt. A per-
metezőszer és egyéb káros anya-
gok, műanyag darabok marad-
ványaival eleve szennyezettek,
ráadásul nem is teljesen kiszá-
radt állapotban kerülnek ége-
tésre, így rákkeltő és erősen
mérgező anyagok szabadulnak
fel közben.

Belterületen a füst, bűz ami
mellett nem lehet szellőztetni,
rátelepszik a szomszéd száradó
ruhájára csak az egyik zavaró
mellékhatás, a másik a levegő-
be jutó klórtartalmú, mérgező
anyagok egészségkárosító hatá-
sa. Több forrás is megerősíti,
hogy avar égésekor hatalmas
mennyiségű szállópor (PM10)
szennyezés jut a levegőbe.
Köztudott, hogy a szállópor
évente mintegy 360 000 ember
idő előtti halálát okozza Eu-
rópában, és Magyarország ve-
zető helyet tölt be a szállópor-
szennyezettség tekintetében.
Többek között a tüdőt támadja,
a légúti megbetegedéseket sú-
lyosbítja. Az lenne a legideá-
lisabb, ha az emberek ezt ma-
guk belátnák és a környező or-
szágokhoz hasonlóan áttérné-
nek a komposztálásra, nem pe-
dig azért szüntetnék meg a

Égethetjük-e?
tevékenységet mert az tilos és
pénzbírság jár a megszegéséért.

Európában már régóta tilos
a belterületi avar- és kerti
hulladék égetése, és Magyaror-
szágon is ez a szabály lesz ér-
vényben a veszélyhelyzet meg-
szűnését követően.

Eddig ugyanis az országban
nem volt egységes az előírás, a
környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény lehetőséget biztosított
az önkormányzatok részére, hogy
saját hatáskörben, helyi rende-
letben adják meg belterületen az
avar – és kerti hulladék ége-
tésére vonatkozó szabályokat.

Azaz sok településen már
évek óta tilos ez a tevékenység,
mindig tájékozódni kell az
aktuális helyi szabályokból. Ed-
dig az önkormányzat megen-
gedhette az égetést bizonyos
feltételekkel, de ezután nem
lesz erre felhatalmazása.

Ez a rendszer, amiben most
vagyunk egy átmeneti állapot,
ami az állampolgárok részére
sem túl követhető, hiszen nem
jellemző, hogy egy telektulaj-
donos megnézze a jogszabály-
tárban, éppen milyen szabályo-
kat hozott az önkormányzat. A
helyi lakosok jellemzően tud-
ják, megszokják, rosszabb eset-
ben egy-két bírságolást köve-

tően elterjed a gyakorlatban is.
Pacsán az önkormányzat

képviselő-testületének 22/2012
(XII.27.) számú rendelete szól
a településtisztaságról és a kör-
nyezet védelméről, 14.§-a pe-
dig kifejezetten tárgybani sza-
bályokról. Az első kiemelt sza-
bály itt is az, hogy a belterületi
avar és kerti hulladék megsem-
misítése elsősorban helyben
történő komposztálással történ-
het. Jelenleg még tartalmazza
azt a rendelkezést is, hogy az
időjárás figyelembevételével
heti egy alkalommal, csütörtö-
kön 08.00 - 19.00 óra között
lehetséges az égetés. Azonban
ennek most is vannak korlátai,
így csak a nem lebomló, víru-
sos fertőzött, száraz avar és
kerti hulladék égethető, továb-
bá tilos egészségügyi, szociális,
tanítási intézmény 100 méteres
körzetében, magasfeszültség kö-
zelében, környezeti károkozás
lehetősége esetén.

Változás van már folyamat-
ban, ugyanis Magyarország Kor-
mánya tavaly nyáron hatályba
lépett 2020. évi LI. törvénnyel
megtiltotta az önkormányza-
toknak, hogy külön szabályt
hozzanak az égetésre, azaz or-
szágosan, egységesen tilos lesz

belterületen az avar és kerti
hulladék égetése. Azzal indo-
kolják, hogy „A levegőminőség
alakulásában a lakossági fűtés
mellett kiemelt szerepe van az
avar és kerti hulladék égeté-
sének. Az avar és kerti hulladék
égetés önkormányzati szabályo-
zására vonatkozó felhatalma-
zás törlésével általánossá válik
az avar és kerti hulladék ége-
tésének tilalma, ezzel a magas
levegőterhelésű területeken
csökkenthető a légszennyező-
anyag kibocsátás.”

A jogszabály 2021. január
1. napján lépett volna hatályba,
de 2020. december 2-án meg-
jelent az 549/2020 (XII.2) Kor-
mányrendelet ezt a veszély-
helyzet megszűnésének napjá-
tól rendeli hatályba lépni.

Összefoglalva ez azt jelenti,
hogy már most is elsősorban
ajánlott komposztálással és nem
égetéssel ártalmatlanítani bel-
területen az avar – és kerti hul-
ladékot, de aki mégis elégeti,
Pacsán a rendeletnek megfelelő
módon és időben jelenleg még
megteheti, azonban a veszély-
helyzet elmúltával csütörtöki
napokon is tilos lesz az égetés,
komoly pénzbírság várható, ha
megszegik a tilalmat.

2021. február


