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Egyetlen helyes döntés van
a koronavírus utáni helyzetben:
fejleszteni kell, mert aki meg-
áll, az lemarad, piacot veszít –
jelentette ki az agrárminiszter
június 9-én .Pacsán

Nagy István Pulyka-Javaa
Baromfifeldolgozó Kft.-nél tett
üzemlátogatása után beszélt ar-
ról, hogy a rendkívüli hely-

„Aki megáll, az lemarad…”
Az agrárminiszter Pacsán

zetben a baromfiágazatnál az
állatjóléti programokban részt-
vevő 2370 termelőnek a lehető
legrövidebb idő alatt fizetik ki
a támogatásokat, és az állatbe-
tegségek megelőzésével, leküz-
désével kapcsolatos támogatá-
sok esetében is ez a cél.

Létrehoztak egy 25 milliárd
forintos válságkezelő támoga-

tási programot a mezőgazdaság
és az élelmiszeripar szereplői
számára, továbbá 80 milliárd
forint értékben új mezőgazda-
sági beruházási pályázati cso-
magot hirdet meg az agrártárca
az állattenyésztés és a kertésze-
ti ágazat számára – mondta
Nagy István.

Kifejtette: a válságkezelő tá-
mogatási programból az élel-
miszeripar 8 milliárd, a barom-
fiágazat 3 milliárd forinttal
részesül. A beruházási pályázati
csomagot a nyár folyamán
teszik közzé, 50 milliárd forint
értékben a teljes állattenyész-
tési ágazatot felöleli majd a
felhívás, amelynek újdonsága,
hogy 50 százalékos támogatás
mellett 500 millió forintról 2

milliárd forintra emelik a maxi-
málisan elnyerhető összeget.

Az agrárminiszter kitért ar-
ra is, hogy a magyar agrárvál-
lalkozások, gazdálkodók, ter-
melők, élelmiszerforgalmazók
a koronavírus-járvány miatti
veszélyhelyzetben is helytáll-
tak. A magyar családok ellátási
zavarok nélkül vészelték át a
járványhelyzetet, március 14-
én még a karácsonyi forgalmat
is megháromszorozta a kiske-
reskedelemben a vásárlói ro-
ham, de ennek ellenére is min-
dig folyamatos volt az ellátás.

A Pulyka-Java Baromfifel-
dolgozó Kft.-ről szólva azt
mondta: a megbízható vevőkör-
rel és biztos piaci háttérrel

Egyetlen helyes döntés, hogy fejleszteni kell – mondta a mi-
niszter Pacsán.
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• • •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

Két külön soron dolgozzák fel a pulykát és a csirkét.

Konyhakészre előkészített termékeikkel szeretnének újabb
piacot szerezni.

Fotók: Pelsőczy CsabaFotók: Pelsőczy Csaba

rendelkező cég életére is ked-
vezőtlenül hatott a járvány, mi-
közben 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, Auszt-
riában, Romániában, Olaszor-
szágában, Horvátországban, Né-
metországban, Szlovéniában és
Szlovákiában.

A közel 100 dolgozónak
munkahelyet biztosító családi
vállalkozás az egyetlen olyan
vágóhíddal rendelkezik az or-
szágban, ahol két soron külön
dolgozzák fel a pulykát és a
csirkét. Tervezett fejlesztéseik-
kel pedig a továbbfeldolgozott,
ízesített, konyhakészre előké-
szített termékekkel szeretne
újabb piacokat nyerni a vállal-
kozás – részletezte Nagy István.

Kántor Mária Veronika cég-
vezető elmondta: a tavalyi év
hasonló időszakához képest az
idei első négy hónapban mint-
egy 40 százalékkal, 1 milliárd
forinttal csökkent a cég árbe-
vétele. Nemrég fejeztek be
saját forrásból egy 180 millió
forintos beruházást, amelynek
keretében az irodaházat és az
öltözőket bővítették, továbbá új
laboratóriumot és mosodát épí-
tettek. A növekvő igényekre
válaszul terveik között szerepel
új kazán, illetve hűtőautó
vásárlása.

A nyilvános cégadatok sze-
rint a cég a tavalyi évet nettó
6,176 milliárd forintos árbe-

vétel mellett 210 millió forintos
adózott eredménnyel zárta.

Kelemen Tamás, Pacsa pol-
gármestere lapunknak elmond-
ta, hogy a koronavírus okozta
gazdasági károk nem kímélik a
pacsai cégeket, vállalkozáso-
kat sem.

Ebben a helyzetben különö-
sen nagy öröm azt látni, hogy a
legnagyobb foglalkoztató (a
100 fős saját dolgozói létszám
mellett jelentős számú kölcsön-
zött munkaerőt is foglalkoztat)
és adófizető helyi cég a jár-
ványveszély ideje alatt is folya-
matosan fejlesztett és tervei
szerint teszi ezt a jövőben is.

Kelemen Tamás a gyárláto-
gatásán arról is tájékoztatta
Nagy István minisztert, hogy az
önkormányzat a korábbi évek-
ben és most is a lehetőségeket
figyelembe véve támogatja a
céget. Elmondta, hogy Pacsán
nem került bevezetésre az épít-
ményadó, ami további terheket
jelentene a cégeknek, és ez nem
is szerepel a terveik között.

– Arról is örömmel szólhat-
tunk, hogy támogatásunkkal ba-
romfitermékeket árusító hús-
boltot nyitott városunkban a
cégcsoport márciusban. A kö-
vetkező időszakra pedig mind-
két fél számára előnyös, jelen-
tős további együttműködésről
tárgyalunk. Köszönjük Kántor
Mária Veronika tulajdonos-cég-
vezető és munkatársai kitartó
munkáját és a kormány támo-
gatását! – tette hozzá Kelemen
Tamás. (Forrás: ésMTI Zalatáj
Kiadó)

„Aki megáll, az lemarad…”
Az agrárminiszter Pacsán

Kelemen Tamás Pacsa, pol-
gármestere tájékoztatta la-
punkat, hogy a 2019 évben
elkészült közel 200 méter
hosszú felújítást folytatva to-
vábbi 330 méter hosszú sza-
kasszal újul meg a utcaRajki
nyugati oldalán található gya-
logjárda.

A munkálatok június végén
kezdődtek és várhatóan kettő
hónapig tartanak. Az arra köz-
lekedőktől türelmet és meg-
értést kérnek.

Folytatódik a járdafelújítás Pacsán

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal – az Operatív Törzs in-
tézkedéseinek folyamatos fi-
gyelemmel kísérése és végre-
hajtása mellett – minden szük-
séges intézkedést megtett a ko-
ronavírus-járvány elleni véde-
kezés hatékonyságának növe-
léséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok vé-
delme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos fel-
adatok koordinálására munka-
csoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.

– Lehetne fontossági sor-
rendet felállítani az intézke-
dések között?

– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmé-
nyek védőeszközökkel való el-
látása, hiszen a járvány köze-
pette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megaka-
dályozása. Számos alkalom-
mal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttat-
tuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számá-
ra. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos ál-
tal kiadott döntésekről és út-
mutatókról is folyamatosan tá-
jékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdések-
ben rendszeres segítséget, tá-
mogatást is nyújtottunk nekik.

– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kor-
mányhivatal munkatársaira?

– Az egészségügyi védő-
eszközöket nemcsak az alap-
ellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmé-
nyek számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonsá-
gos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizők-
nek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközö-
ket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőr-
zésében is, ahogy az intézmé-
nyek fertőtlenítésében is se-
gédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határ-
átlépők részére a házi karan-
tént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfi-
gyelésről szóló határozatot. A

Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket be-
tartva látták el.

– Az egészségvédelem mel-
lett milyen egyéb további szer-
vezési feladataik adódtak?

– A kormányhivatal védel-
mi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítsé-
get nyújtottak a települési ön-
kormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az el-
látásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szerve-
zetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érde-
kében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírus-
helyzet kezelése munkaszerve-
zés szempontjából is intézke-
déseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen meg-
növekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kor-
mánytisztviselőket csoportosí-
tottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatal-
mazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyá-
sa nélkül hozzanak határoza-
tokat. Törvényességi felügye-
leti osztályunk a polgármes-
tereknek, jegyzőknek jogértel-
mezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelem-
mel kísérte továbbá a polgár-
mesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükséges-
ség és arányosság követelmé-
nye ne sérüljön, és a rendkí-
vüli felhatalmazást a hatéko-
nyabb védekezés érdekében al-
kalmazzák. A Pécsi Tudomány-
egyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCO-
VER epidemiológiai kutatás-
ban érintett állampolgárok sze-
mélyes kiértesítésében, hozzá-
járulva az országos szűrővizs-
gálatra felkért személyek mi-
nél nagyobb körű részvételé-
hez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi me-
gyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére töreked-
tünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szóróla-
pot, informáló plakátot, felhí-

vást helyeztünk ki. Honlapun-
kon, Facebook-oldalunkon fo-
lyamatosan hírt adtunk a szer-
vezetünket, ügyfélszolgálatain-
kat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érde-
kében bevezetett aktuális kor-
mányzati intézkedésekről.

– Hogyan védték az ügyfe-
leket a járványveszély alatt?

– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgá-
latainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfél-
szolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően mű-
ködtek, a telefonos kapcsolat-
tartást és az elektronikus ügy-
intézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyinté-
zésre az előre időpontot fogla-
lók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfoga-
dását is felfüggesztettük, azon-
ban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mind-
emellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bü-
rokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzat-
nak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügy-
típus esetén bevezettük az el-
lenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 na-
pon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.

– És mi lesz a lejárt okmá-
nyokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?

– A kormány a veszély-
helyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által ki-
állított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmá-
nyok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvé-
nyesek maradnak, tehát min-
denkinek lesz elég ideje ok-
mányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényes-
ségi idejére is, azonban a lete-
lepedési, tartózkodási, beván-
dorlási engedélyekre ettől el-
térő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült ok-
mányt – a veszélyhelyzet le-
jártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.

– A járványhelyzetben pél-
daszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?

– Elsőként szeretném meg-
köszönni minden Zala megyei-
nek azt a példás fegyelmet, kö-
telességtudatot és segítőkészsé-
get, amelyet az egész veszély-
helyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem minden-
napi összefogást szült Zala me-
gyében, és ez az együttműkö-
dés lett a járvány elleni védeke-
zés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kife-
jezni a népegészségügyi főosz-
tály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszol-
gálatokon dolgozó munkatár-
saim helytállásáért, a polgár-
mesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében fe-
lelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvéd-
ség, a megyei rendőr-főkapi-
tányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a mentőszolgálat vezetői-
nek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangol-
tan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvé-
genként valósult meg.

Dr. Sifter Rózsa

Pacsa és Környéke
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Pár hónappal ezelőtt nem gondoltuk, hogy ennyire megvál-
tozik az életünk. A veszélyhelyzet miatt néhány rendezvényünk
elmaradt. A karantén ideje alatt sem szerettük volna városPacsa
lakóit program nélkül hagyni, így az online térben valósítottunk
meg párat.

A város honlapján megtekinthetőek a különböző témákban ké-
szített 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

Kreatív karantén

Házi segítségnyújtás szolgáltatás
A házi segítségnyújtás , hogy gondoskodjon azokról azcélja

idősekről, akik egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük
miatt, életvitelükhöz segítséget igényelnek annak érdekében, hogy
saját otthonukban maradhassanak.

A gondozást szakképzett gondozók végzik, akik munkanapo-
kon 8:00-16:00 óráig állnak a gondozottak rendelkezésére.

Aszolgáltatást az alábbi 23 településen látja el a Szolgálatunk: Pa-
csa, Zalaigrice, Nemesrádó, Misefa, Nagykapornak, Padár, Bezeréd,
Orbányosfa,Tilaj,Almásháza,Búcsúszentlászló,Nemesszentandrás,Ne-
messándorháza, Pölöske, Zalaszentmihály, Szentpéterúr, Egerara-
csa,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 el-

látására 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 az ellátást az igénylő,önkéntes,

illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
A szolgáltatás, a településen dolgozó gondozónál vagy 06-

92/368-088-as telefonszámon igényelhető.
Ezt követően gondozóink az igénylő otthonában felmérik az

igénylő egészségi, szellemi és fizikai állapotát, az idős igényeit, ki-
töltik a kérelemhez szükséges nyomtatványokat. A szolgáltatás
nyújtását megel  z  enő ő gondozási szükséglet vizsgálatot kell vé-
gezni, hogy megállapításra kerüljön az igénybevevő ellátásra való jo-
gosultsága, illetve a nyújtható szolgáltatás típusa.

Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
A szolgáltatás térítésidíj köteles, a személyi térítési díj az

igénylő jövedelmi helyzetétől ellátás típusától gondozás mér-, az és a
tékétől függően kerül megállapításra.

Miben tud segíteni a gondozónő?
A megtartásában való közreműködéslakókörnyezeti higiénia

körében, például takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyi-
ségeiben, mosás, vasalás, ágyazás stb…

A való közreműködés körében, mintháztartási tevékenységben
például a bevásárlás, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés
előkészítésében, mosogatás, tüzelő behordása.

Segítségnyújtás kialakulásának megelőzésé-veszélyhelyzet
ben 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 érde-
keinek 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 megszervezéseszociális ellátásokhoz való hozzájutás
körében, segítség hivatalos ügyek intézésében, nyomtatványok be-
szerzése, segítés a kitöltésben, támogatások, segélyek intézése,
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási fela-
datok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző
személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében tör-
ténő ellátást.
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Szentpéterúron az összes
háztartást gazdag élelmiszer-
csomaggal támogatott az ön-
kormányzat. Májusban a nyug-
díjasokon volt a sor, június vé-
gére pedig a kimaradt háztar-
tások is megkaphatták az ön-
kormányzat által nyújtott segít-
séget. A csomagokat helyi ön-
kéntesek, civil szervezetek tag-
jai és a képviselő-testület tagjai
állították össze és szállították ki
a háztartásokba.

Fontosnak érzik a gondoskodást
Folytatódott az élelmiszercsomagok osztása Szentpéterúron

Június közepén pályázati
segítséggel megkezdődött az
óvodai felújítás is. A nyári szü-
net alatt az óvoda zárva, a böl-
csőde pedig nyitva tart.

Az év elején tervezett progra-
mok közül több sem tudott megva-
lósulni, így lassan, a nyár kezdeté-
vel éledezni kezd a falu és lakossá-
ga, valamint újra indul a kézimun-
ka és ének szakkör tevékenysége
és a táncpróbák is folytatódnak.

Kép és szöveg: Zobb Eszter

Célba értek az élelmiszercsomagok.

Pacsán tovább bővült a
családtámogatás rendszere –
tájékoztatta lapunkat Kelemen
Tamás polgármester. A márciu-
si testületi ülésén a képviselő-
testület elfogadta a polgármes-
ter javaslatát, miszerint ez év
januárjától visszamenőleg, min-
den pacsai születésű gyermek
és családja 15 ezer forint értékű
csomagot kap támogatásként. A
babacsomagba elsősorban cse-
csemőápoláshoz és ellátáshoz
használatos dolgok, eszközök ke-
rülnek. A járványhelyzet miatt
az év elején született gyerme-
kek esetében az átadásokra jú-
niusban került sor.

Babacsomag a családoknak

A polgármester azt is el-
mondta, hogy a beiskolázáshoz
és az óvodakezdéshez 2015-től
nyújtanak támogatást, amit sze-
retnének ősszel is folyósítani.

Az átadásokra a védőnői
szolgálat 2019 évben felújított
helységeiben került sor. Első-
ként a január elején született
Csordás Lili Bö-és anyukája,
röcz-Papp Alexandra vehette át
Póka Márta védőnőtől és Ke-
lemen Tamás polgármestertől a
babacsomagot.

A védőnő elmondta, hogy
az év elején hat gyermek szü-
letett Pacsán, általában 15 körü-
li az újszülöttek száma évente.

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

A Zala Megyei Rendőr-
Főkapitányság tájékoztatása
alapján több nyomozás is
indult az elmúlt időszakban
csalás és pénzmosás bűncse-
lekmények 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

Gazdasági társaságok, vállalkozók figyelem!
a társaság/vállalkozás bank-
számlaszáma megváltozott,
ezért a fizetendő összeget erre
kérik teljesíteni.

A Zala Megyei Rendőr-
Főkapitányság nevében kér-
jük, fokozott figyelmet for-
dítsanak a hasonló esetekre,
és tájékoztassák partnerei-
ket is!

Köszönettel: Pacsa Ön-
kormányzata

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

Orvosi ügyelet működési rendje

Városunk rendezvénynaptá-
ra színes programokat kínált
egész évre, de a koronavírus-
járvány miatt kialakult veszély-
helyzet új feladatok elé állított
minket.

Pacsa Város Önkormányza-
ta 2020. májusában online
versmondó versenyt hirdetett.
Négy kategóriában lehetett ne-
vezni, szabadon választott vers-
sel. 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-helyet-
tese, valamint ,Simon Szilvia

Online versmondó verseny Pacsán

aki korábban a szülői munka-
közösség elnöke volt. A ver-
senyre 26-an jelentkeztek, az
első három helyezett oklevelet
és könyvjutalmat kapott, min-
den résztvevő emléklappal és
apró ajándékkal lett gazdagabb.

A végeredmény, óvodás ka-
tegóriában: 1. Balázs Dalma, 2.
Tőrösi Ákos, 3. Tóth Lotti, alsó
tagozat:1. Böőr Liliána, 2.
Tatár Lázár Boldizsár, 3. Hor-
váth Hanna, a felső tagozato-
soknál: 1.Bogdán Ramóna, 2. Ta-
tár Zsófia Hanga, 3. Tóth Regina.

A zsűrizésről és a vers-
mondókról készült videók a vá-
ros honlapján megtekinthetőek.

Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens

Pacsa Város Önkormányzata

Háromtagú zsűri értékelte a versenyzőket.
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Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetése januártól – közölte agrárminiszter minap.Nagy István

Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés az osztatlan kö-
zös tulajdon felszámolását segítő új jogszabályt, amely 2021. ja-
nuár 1-jén lép hatályba.

Az agrárminiszter azt mondta, hogy januártól az osztatlan kö-
zös tulajdon felszámolásához nem kell minden tulajdonos bele-
egyezése, azt 50 százalék plusz egy ember kezdeményezésével is
el lehet indítani. A folyamat gyorsaságát segíti, hogy nem kell föld-
mérőt hívni, helyette egy informatikai program segítségével mérik
ki a területeket – tette hozzá. Ismertette, hogy az új földrészletek-
nek szántó, rét, erdő esetén legalább egy hektárosnak, szőlő, gyü-
mölcsös esetén minimum 3000 négyzetméteresnek, zárt kertek ese-
tében 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 ma-
gyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat – mondta az agrár-
miniszter. Nagy István beszélt arról is, hogy a sertéshús után a ma-
gyar zöldségekre, gyümölcsökre, juh, kecske és marha termékekre is
kiterjesztik a megkülönböztető jelzést a tudatos vásárlás erősí-
téséért. (Forrás: MTI)

Gyorsabb és egyszerűbb

Nagy István agrárminiszter.

Az idei év első nagyobb sza-
bású összejövetele június 27-én
esett meg a MagyarZalaigricén
Falu Program pályázati kerete-
in belül. A község sikeresen pályá-
zott egy falubuszra, amelynek átad-
ására szombat délelőtt került sor az
önkormányzat udvarán. A jelenle-
vő képviselő-testületi, alapítványi
tagokat és vendégeket Horváth
Gyöngyi polgármester asszony és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő köszöntötte.

A képviselő tájékoztatója sze-
rint a falubusznak jelentős sze-
repe lesz a kis közösségben, hi-
szen a falu folyamatosan szépül
és fejlődik. A pályázat által száz
százalékos támogatásban lett el-
érhető számukra a kisbusz, ami
ezután falugondnoki használat-
ban lesz. A jármű július elsejé-
vel kezdte meg szolgálatát Za-
laigricén. A polgármester asszony
azt is elmondta, hogy további
pályázatokat adtak be a Magyar

Falubusz átadása Zalaigricén
Falu Program keretén belül, amely-
ben az utak tehermentesítését
és felújítását tervezik.

A járvány ideje alatt sem állt
meg az élet a községben. A fa-
luban maszkosztás történt a lako-
sok részére, valamint élelmiszer-
csomaggal támogatták őket. Fa-
lugondnokuk egész idő alatt ren-
delkezésükre állt: bevásárláso-
kat és gyógyszerkiváltásokat telje-
sített. Tervezett programjaik kö-
zül a májusi gyereknap maradt
el; abban bíznak, hogy sikerül
áthozniuk a programokat az An-
na napi búcsúra. Lázasan készül-
nek a hagyománnyá vált szüreti
mulatságukra és az elszármazot-
tak napjára is, amelyet augusz-
tus 29-re terveznek.

Kép és szöveg: Zobb Eszter

Csoportkép az újonnan üzembe helyezett járművel.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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 Pacsa Város Önkormány-
zata Kiss Dé-által fenntartott
nes Városi Könyvtár a könyv-
tári állomány ellenőrzéséről (lel-
tározásáról) és az állományból
történő törlésről szóló 3/1975.
(VIII. 17.) KM-PM együttes ren-
delet alapján állományfrissítést
tartott, melynek következtében
a könyvtár állományából több,
mint 500 kötet kivezetésre került.

A könyvek jó állapotúak, vál-
tozatos témájúak (van köztük több
kötetes lexikon, szépirodalmi mű-
vek, krimik, szórakoztató iroda-
lom, turisztikai és sportkiadvá-
nyok is), így mindenképpen azt
szerették volna a pacsaiak, ha
további, hasznos célt találhat-
nának nekik.

Miután néhány éve már vi-
lágszerte február 14-én tartják a
Nemzetközi Könyvajándékozás
Napját, így csatlakozva ehhez a
kezdeményezéshez úgy döntöt-
tek, hogy testvértelepülésük, a
szlovákiai könyv-Kisudvarnok
tárának ajándékozzák a köteteket.

Pacsa Város Önkormányza-
ta és Kisudvarnok Község Ön-
kormányzata 2016. március 16-
án kötöttek egymással Kisud-
varnokon Testvértelepülési meg-
állapodást, melyet Pacsán 2017.
augusztus 26-án megerősítet-
tek. A megállapodás keretében
kötelezettséget tettek arra, hogy
egymást mind gazdasági, mind
sport, mind oktatás, mind kul-
turális területen segíteni igyekez-
nek, együttműködnek egymással.

A könyvek is összekötnek
Pacsa Kisudvarnokkal együtt ünnepelt

Kisudvarnok külön épületben
elhelyezendő könyvtára éppen
kialakítás előtt áll, jelenleg a he-
lyi faluház épületében található
gyűjtemény mindössze 3500 kö-
tettel rendelkezik, ezért szeren-
csésen találkozott a két elképzelés.

Miután a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár sem kifogásolta a felaján-
lást, így már csak a szállításról
kellett gondoskodni. Sajnos a Co-
vid-19 miatt kialakult korláto-

zások ezt nehezítették, de végül
2020. július 2-án megérkezett a
szlovákiai küldöttség Pacsára.

Marczell Zoltán, Kisudvar-
nok polgármestere őszinte kö-
szönetét fejezte ki Pacsa felé,
kiemelte, hogy nagyon fontos
számukra ez a segítség, különö-
sen, hogy a kötetek mindegyike
magyar nyelvű, így hozzájárul
a határon túli magyarság anya-
nyelvének erősítéséhez is. El-
mondta, hogy a köteteket kata-
logizálni fogják, amely nyilván-
tartást az interneten is közzé-
teszik, így az olvasók otthonról
is át tudják tekinteni a könyvtár
állományát, és a kölcsönözni kí-
vánt könyvekre akár előjegy-
zést is nyújthatnak be. Céluk nö-
velni a lakosok hozzáférési le-
hetőségeit a könyvekhez, bíz-
nak abban, hogy nagyobb ked-
vet kapnak az olvasáshoz.

Kelemen Tamás, Pacsa polgár-
mestere biztosította a kisudvar-
nokiakat, hogy lehetőség sze-
rint folytatják az együttműkö-
dést, ez a kezdeményezés is azt
mutatja, hogy közös gondolko-
dással és ötletekkel kevés ráfor-
dítás mellett is meg lehet való-
sítani nagyobb célokat.

Dr. Benedek Karolina

Kelemen Tamás és Marczell Zoltán a könyvekkel.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

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. Min-
den reggel megsütötte a to-
jásrántottáját. Abban az idő-
ben ezt főben járó bűnnek
tartották. Az orvosa is gyak-
ran figyelmeztette, a tojás
nem tesz jót a koleszterin-
szintjének, mert az érrend-
szer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan volt.
Ragaszkodott a régi szoká-
saihoz. Mint utólag kiderült,
jól tette.

Azóta rehabilitálták a
tojást.

Kiderült, hogy pont ellen-
kezőleg, segít a koleszterin-
szint csökkentésében. Azóta
én is így vagyok az aktuális
étrendi divatokkal. Ha vala-
mit tiltanak, arra gondolok,
lehet, hogy ezt kellene in-
kább ennem. Próbálok józan
paraszti ésszel hozzáállni az
élethez. Minél frissebb és a
természetes állapotukra ha-
sonlító élelmiszerek vásár-
lására törekedek. És főzök,
mert nem egy ismerősöm
dolgozott az élelmiszeripar-
ban. Amikor elkezdtem kér-
dezgetni őket a szakmájuk-
ról, válasz helyett csak sej-
telmesen mosolyogtak.

Azóta még többet főzök,
és odafigyelek, hogy miből
teszem ezt, mert különben
porból leszünk, és porrá
leszünk…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Porból leszünk…

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p
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Egyházi és közéleti vezetők vettek részt a Göcseji Múzeum új
szárnyának az alapkőletételén. A 8,3 milliárd forintból megvalósu-
ló kiemelt állami beruházás emléket állít Zalaegerszeg XX. századi
történetének, egykori apátplébános zala-Mindszenty (Phem) József
egerszegi életének és a kommunista diktatúra egyházüldözésének.

– Mintha a teremtés nulladik napján lennénk – kezdte a házi-
gazda a belvárosi településrészi önkormányzatBöjte Sándor Zsolt,
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 pillana-
tot, amikor szintén miniszterelnök-helyettessel elin-Semjén Zsolt
dították 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-

Lerakták az alapkövet

Vigh László országgyűlési képviselő, Erdő Péter bíboros, Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balaicz Zoltán polgármes-
ter 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 . – Szerencsénk, hogy ilyen emberVigh László
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 osz-
tályszocializmusnak és a nemzeti szocializmusnak, náciellenes és
antikommunista volt – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes. – Személye a szimbóluma annak, hogy a nácizmus és a
bolsevizmus ember- és istenellenes. Zalaegerszeg a fejlesztések-
kel Mindszenty József példáját követi, aki plébánosként azonnal
építkezésekbe kezdett. Ezzel a város megnövekedett életlehe-
tőséget ad lakosságának.

Erdő Péter bíboros megáldotta, majd Vigh László, Semjén Zsolt
és Balaicz Zoltán társaságában letette a zarándokközpont alapkövét.

S.L.

Pacsa város önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot,
hogy lomtalaní-2020. szeptember 14-én hétfőn házhoz menő
tást végez a Zalaispa Zrt. A lomtalanítás kizárólag a lakosságra
vonatkozik, közületek elől nem kerül elszállításra a hulladék.

Reggel 6.00 óráig nem ömlesztvea ház elé kihelyezhetőek
ruhaneműk, bútorok, műszaki cikkek, portánként 4 gumiabroncs.

Nem helyezhető ki építési törmelék, állati tetem, zöld és kom-
munális hulladék, akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógy-
szer, elem, egyéb veszélyes hulladék.

A lomtalanítás költsége meghaladja az egymillió forintot, me-
lyet az önkormányzat saját bevételeiből finanszíroz.

Pacsa Város Önkormányzata

Lomtalanítás Pacsán


