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Fekete nadálytő
2021 gyógynövénye

Fekete nadálytő
2021 gyógynövénye

A központban haladva több
helyszínen is találkozhatunk a
tavaszt és vidámságot idéző
húsvéti díszekkel. Azt hiszem
ebben az időszakban ez külö-
nösen fontos. A tojásfát a Vá-

Húsvéti hangulat Pacsán
rosvédő és Szépítő Egyesület
tagjai díszítették.

Az idei évben két újdonság
is készült, egy két méter magas
nyuszi és egy virágokkal, tojá-
sokkal és szalagokkal feldíszí-

tett óriás tojás, melyeket Varga-
Kulcsár Barbara álmodott meg
és segítségévelCsility Zita
valósított meg. Az Emlékeink
házának kirakatán lévő díszeket
Zsoldosné Darvas Szabina ké-
szítette. A korábbi években
alkotott óriás piros tojás helyi
civil összefogással készült
(Csonkáné Fodor Éva, Csonka
Leila, Fodor Kinga, Ágostonné
Szekeres Anikó, Csility Zita,
Kimlei Attila, Varga-Kulcsár
Barbara), a fa nyulakat az ön-

kormányzat munkatársai készí-
tették, valamint szülők és gyer-
mekek festették.

Munkánk legnagyobb elis-
merése a közösségi oldalakon
megjelenő vidám gyermekfo-
tók, amelyek a pacsai figurák
mellett készültek, valamint a
dicsérő szavak, amiket a saját,
illetve a környező települések
lakóitól kapunk.

Varga-Kulcsár Barbara
kulturális referens –

Pacsa Város Önkormányzata
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

1964 óta ünnepeljük Ma-
gyarországon a Magyar Köl-
tészet Napját, április 11-én,
József Attila születésnapján
(1905. április 11. – 1937. de-
cember 3.). József Attilát éle-
tében is jó költőnek tartották,
de csak halála után döbbentek
rá, hogy milyen egyetemes
érvényű költészetet teremtett,
milyen kivételes életművet al-
kotott, s hagyott hátra az utó-
kornak. Ezt elismerve 1948-
ban posztumusz Kossuth-díjjal
tüntették ki, 2011-ben pedig
posztumusz Magyar Örökség
Díjat kapott.

Mindössze harminckét évet
élt, mégis a magyar költészet
egyik legjelentősebb alakja.
Minden év április 11-én elő-
adások, felolvasások és vers-
mondó versenyek keretében
emlékeznek meg országszerte a
poétikáról, és egyik legnagyobb
költőnkről, József Attiláról.

A koronavírus-járvány miatt
sajnos már a tavalyi évben és
most, 2021-ben sem tudunk
közösen ünnepelni. Ezért a ko-
rábbi évek egyik legsikeresebb
pacsai rendezvényét idézzük fel:

2016-ban, a szépen felújí-
tott könyvtárunkban „A vers
mindenkié!” címmel szervez-
tük meg ünnepségünket, s hív-
tuk a verskedvelő, költészet
iránt érdeklődő lakosokat, hogy
hozzák el kedvenc verseiket és
olvassák fel. Nagyon sokan el-
jöttek, 21 vers hangzott el, va-

Magyar Költészet Napja
Ünnepség helyett…

lamint általános iskolás diákok
és a Szivárvány Dalkör műsora
színesítette a programot. A mai
rohanó világunkban eltölthet-
tünk egy nyugodt, szép estét,
feltöltődhettünk, emlékezhet-
tünk, s a falakon kívül hagytuk
a zajos világot. Házigazdaként
könyvtárvezetőnk, Budai Sán-
dorné, Ibolya néni osztotta meg
gondolatait e jeles nappal kap-
csolatban. Ebből idézünk most:

„Tudom, hogy manapság
nem divatos verseket olvasni,
hallgatni. Mégis egy ünnepsé-
gen hallott vers meg tud érin-
teni bennünket. Egy esküvőn
elhangzott vers hallatán elérzé-
kenyülünk, akár könny is szö-
kik a szemünkbe. A szülőföld-
ről, hazáról, tájról szóló költe-
mény alapján magunk előtt lát-
juk a hegyeket, az alföldet, a
hazát. Akár meg is tudnánk
festeni. Erre viszont csak a köl-
tők képesek: szavakkal festeni.
Megfogalmazzák helyettünk,
amit érzünk, mert mi ilyen ha-
tásosan nem tudjuk szavakba
önteni. Meghatnak bennünket.
Bármilyen esetben fordulha-
tunk a költészet gazdag tárhá-
zához. A könyvespolcon talá-
lunk verset, ha ünnepelni aka-
runk, ha hangulatunkhoz egy
szép vers elolvasása vagy meg-
hallgatása esik jól. Választ ad
kérdéseinkre, megnyugtat, vagy
egyszerűen csak gyönyörködtet.

Azt hiszem, itt van a lényeg
elrejtve! Ha a költészetnek
ilyen hatása van, megérdemli,
hogy legyen egy ünnepnapja:
ez pedig április 11-e!”

Legyen ez költészet napi
írásunk zárszava, s olvassuk Jó-
zsef Attila egyik leghíresebb,
legnépszerűbb versét!

Bokor Ferencné

Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény

csecse
becse:

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten

magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.

Az ám,
Hazám!

Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató

szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem

fura
ura.

Születésnapomra
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,

a hont
kivont

szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem

hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –

gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,

sekély
e kéj –

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon

taní-
tani!

Pacsa Város Önkormány-
zati főzőkonyhájának ebéd-
lőjében sikerült 12 darab új
asztalt beszereznie a tulajdo-
nosnak – tájékoztatott ben-
nünket polgár-Kelemen Tamás
mester.

Az ebédlőben elsősorban az
iskolás gyermekek étkeznek,
napjában háromszor is.

A 2020 márciusa óta tartó
járvány okán a korábbi napi
rendszerességi fertőtlenítést
felváltotta a folyamatos, akár
napi ötszöri fertőtlenítés is. En-
nek a körülménynek a régi,
kopott, esetleg sérült bútorzat
nem tudott megfelelni, ellenáll-
ni és elhasználódott.

A polgármester elmondta,
hogy a beszerzett asztalok 26
milliméter vastagságú Decor
vízálló lappal és vízálló élzá-
rással készültek, tömörfa lábbal
és szerkezettel szerelve. A ma-
gas műszaki tartalom lehetővé
teszi, hogy a folyamatos vizes-
fertőtlenítőszeres környezetben
is biztonságosan étkezhessenek
a gyermekek.

Új asztalokon étkezhetnek a gyermekek

Március végén a gyermekek
otthonukban tanulva vesznek
részt az oktatásban, így az
ebédlő nincs használatban, ön-
kormányzatunk ezt az idősza-
kot kihasználva rendezte át az
érintett termet – zárta tájékoz-
tatóját Kelemen Tamás.

Horváth Ferenc önkormányza-
ti dolgozó helyére teszi az új
asztalt.

József Attila

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Átalakult a megyei területi tervtaná-
csok szerepe, a jövőben nagyobb hang-
súlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minő-
ségi épített környezet alakítása.

Az év elején történt hatáskör változá-
sok eredményeként a Zala Megyei Terü-
letrendezési és Építészeti-Műszaki Tervta-
nács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta , aLengl Zoltán Zala Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.

A korábbi évek folyamataiban, vala-
mint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatás-
körei folyamatosan csökkentek. A köz-
ponti építészeti tervtanács műemléki ta-
nácsadó testülete által végzett tevékeny-
ség megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásá-
ban végzett szakmai munka megyei szin-
ten tartása, hiszen a helyismeret, történeti-
ség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.

Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érde-
kek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a vé-
dett műemléki érték alapos feltárása, an-
nak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövet-
kezett egyszerűsítési-, és a bürokrácia-
csökkentés következtében megszűnt ha-
tósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való ki-
terjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmó-
dot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi enge-
dély- és bejelentés-kötelezettség – az épí-
tési engedély-köteles tevékenységek csök-
kenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedély-
típusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési fo-
lyamatban, a hatósági eljárásokat megelő-
zően, a tervek és a koncepciók kialakí-
tásában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.

A januárban bevezetett változások kö-
vetkeztében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a , akeszthelyi Festetics kastély
türjei prépostsági templom pre-, vagy a
montrei rendház – az előzetes szakmai vé-
leményezést valamennyi hatósági feladat-
hoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtaná-
csok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezé-
sek legnagyobb nyertesei a beruházók, hi-
szen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szak-
mai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejlesz-
teni, véglegesíteni. A védett művi értéke-
ken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.

A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni ben-
nük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, vala-
mint a konfliktushelyzetek is jobban fel-
oldhatóak, ha több szemszögből is meg-
vizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.

A feladatellátás mellett fontos szem-
pontnak éreztem – mondta a területi terv-
tanács elnöke –, hogy olyan szakmai gré-
numot tudjunk létrehozni, akik vélemé-
nyét mind a tervezők, mind pedig a beru-
házók elfogadják. A megnövekedett fel-
adattal párhuzamosan a korábbi tervtaná-
csi tagok létszámának növelése is szüksé-
gessé vált. A tanácsadó-véleményező tes-
tület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészeti-
műszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 ál-
landó tagból, valamint a tervezési tevé-
kenységgel érintett ingatlan fekvése sze-
rinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tag-
ból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogad-
ták a tagságot, amellett, hogy kivétel nél-
kül mindannyian aktív tervezési tevé-
kenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyúj-
tani, akik átérzik a „másik oldal” felelős-
ségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek vé-
delme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakí-
tását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési fo-
lyamatban tudja kifejteni, ezért is szor-
galmazom, hogy a tervezők már a terve-
zési koncepció kialakítása és az első váz-
lattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munka-
szervezetével, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai fo-
lyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Te-
rületrendezési és Építészeti-Műszaki Terv-
tanács rendes üléseit minden hónap má-
sodik csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenő-
mentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

Lengl Zoltán

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.Fontos az építészeti értékek megőrzése.

Pacsa és Környéke



4 20 .21  áprilisPacsa és Környéke

Egy ingatlanzalaszentgróti
visszavásárlási ügye kapcsán
derült ki, hogy a város önkor-
mányzata is ellátta megbízással
a Czeglédy Ügyvédi Irodát.

Történt még 2018-ban, hogy
Zalaszentgrót Önkormányzata
pályáztatás útján 6,55 millió fo-
rintért értékesítette a Batthyány
utca 8-10. szám alatti ingat-
lanokat.

A győztes vállalkozó azon-
ban a szerződésben vállalt ha-
táridőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt meg-
valósítása során, ezért a testület
az ingatlanok visszavásárlása
mellett döntött.

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint az üggyel kap-
csolatban képbe került a Czeg-
lédy Ügyvédi Iroda. A levél
alapján joggal gondolható,
hogy a város vezetése feladattal
bízta meg az irodát. Ezt erősí-
tette meg kiadónknak az ingat-
lanvásárlási ügyben érintett cég
képviselője, aki elmondta, hogy
személyesen kereste fel őt Czeg-
lédy Csaba.

Úgy tűnik, hogy a Gyur-
csány Ferenc DK-elnökkel szo-
ros kapcsolatban álló Czeglédy

Czeglédy Csaba Zalában is ügyködik
– avagy egy zalaszentgróti ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei

Csaba ügyvéd – akinek műkö-
dését 2020 október 21-től a Vas
Megyei Ügyvédi Kamara fel-
függesztette – irodája nem csak
az ellenzéki fővárosi kerületi
önkormányzatoktól kap jól fi-
zető megbízásokat, hanem most
már vidéken is.

Nincs abban semmi megle-
pő, hogy Zalaszentgrót is Czeg-
lédy Csaba „térképére” került,
hiszen a zalai kisváros köztu-
dottan a Demokratikus Koalíció
egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-
hamisításért és a számviteli
fegyelem megsértéséért elítélt
ügyvéd irodájával van üzleti
kapcsolatban. Aki és társai
ellen egyébként jelenleg külö-
nösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bün-
tette és más bűncselekmények
miatt folyik eljárás. A vád sze-
rint 6,215 milliárd forint va-
gyoni hátrányt okoztak az ál-
lami költségvetésnek.

Időközben aTarbuza Attila,
2018-ban kiírt pályázat győzte-
se a ügy-, Két Tarbuza Kft.

vezetője kiadónknak elmondta
(az interjú a www.zalatajkiado.hu
honlapunkon teljes terjedelmé-
ben olvasható – a szerk.), hogy
kénytelenek voltak az önkor-
mányzat visszavásárlási szán-
dékát tudomásul venni, hiszen
a kivitelezés meghosszabbítási
határidejének feltételeként a nem
megvalósulási kötbér és a kése-
delmi díj sokszorosát kérték. Ezt
pedig nem tudják teljesíteni.

Az üggyel kapcsolatban
természetesen megkérdezzük
Baracskai Józsefet, Zalaszent-
grót polgármesterét és dr.
Czeglédy Csabát is.

S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti
helyzetben milyen tájékoztatást
kaptak a Zalaszentgróti Kép-
viselő-testület tagjai a megbí-
zott ügyvéd személyével kap-

csolatban Baracskai Józseftől,
aki egy személyben dönt – a
képviselők véleményének kiké-
rése után – az ügyekben. S per-
sze az is érdekes lehet, hogy a
képviselők milyen választ ad-
tak, milyen véleményt fogal-
maztak meg az ügyvédi irodá-
val kapcsolatban.

Új fejlemény az ügyben,
hogy a képviselő-testület Fi-
desz-KDNP frakciójának tagjai
írásban kértek betekintést Ba-
racskai József polgármestertől
az önkormányzat és a Czeglédy
Ügyvédi Iroda között létrejött
szerződésbe. A szerződési díj
összegén túl arra is kíváncsiak,
hogy létezik-e más szerződés is
az említett ügyön kívül az ön-
kormányzat és az ügyvédi iroda
között.

E.E.

Az ominózus levél.

Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot ápol.

A Magyar Falu Program
„Közterület karbantartását szol-
gáló eszközbeszerzés” alprog-
ram keretében lehetőséget biz-
tosított az 5000 fő, és ez alatti
állandó lakosságszámú önkor-
mányzatok és önkormányzati
társulások számára, hogy új
eszközöket és munkagépeket
szerezzennek be, amelyek hoz-
zájárulnak a belterületi közte-
rületek megfelelő karbantartá-
sához, közparkok, járdák, járda
melletti zöldterületek, emlék-
helyek fenntartásához, gondo-
zásához.

Sikeres pályázat Pötrétén
Pötréte Község Önkormányza-

ta a fent említett felhívásra pá-
lyázatot nyújtott be. A beszerzett
eszközökkel – Husqvarna Rider
R 216 fűnyíró traktor vágóasz-
tallal, Husqvarna motoros kasza
és Husqvarna fűnyíró (képün-
kön) – a településen a belterületi
közterületek rendezettségét, a meg-
felelő eszközállománnyal bizto-
sítani tudja. A település számára
fontos, hogy a településen élő
lakosság elégedett legyen az
őket körülvevő környezettel,
büszkék legyenek a településre.

P.A.

Az idei évtől a Pötrétei
Aranykárász Horgász Egyesü-
let csatlakozott a Fish&Go Ma-
gyarország első horgászhely-
foglaló rendszeréhez, mellyel
egyszerűbben és gyorsabban le
tudják foglalni a horgászhelye-
ket, továbbá megkönnyíti a hor-
gásztavak működtetését, fenntart-
hatóságát is a rendszer használata.

Lehetőség van foglalni to-
vábbá a Fishngo Fisngo web-
oldalán, a Fishngo Call Cente-
rében, illetve a Fishngo appli-
kációkban is. Ez utóbbiban fel
is tudják tölteni a fogásaikat,

Pötrétei horgászhírek
melyek automatikusan megje-
lennek a horgászvíz profil
oldalán.

Az egyesület a jövőben sze-
retne a Fishngo célkitűzéseivel
azonosulni, a szép tiszta víz-
parttal és a környezet védel-
mével. A Fishngo nyereségének
10%-át minden évben környe-
zetvédelmi projekteknek ado-
mányozza. Így együtt támogat-
nák a védelemre szoruló halfa-
jok természetes vizeinkbe tör-
ténő visszatelepítési projektjeit,
valamint minél több tiszta víz-
partot, faültetési projektet.

Fotó: badog.blogstar.huFotó: badog.blogstar.hu
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Az in-Általános Iskola Pacsa
tézmény területén álló nagymé-
retű, több évtizedet megélt fák
egészségügyi, karbantartó metszé-
sét végezték el márciusban, tá-
jékoztatta lapunkat Kelemen Ta-
más pacsai polgármester.

Közölte, hogy a tél folya-
mán szakemberekkel felméret-

A gyermekek biztonsága az első

ték a fák egészségügyi állapo-
tát, a vélemények alapján válasz-
tották ki a vállalkozó partner cé-
get, amelyik rendelkezik meg-
felelő felszereléssel és szaktu-
dással a feladat ellátásához. Saj-
nos kettő fa esetében vált szük-
ségessé az eltávolítás, mivel az
elszáradt, részben korhadt fa-

törzs és vázágak nem tudták
biztonságosan megtartani a
több tonnás súlyt, szeles-viha-
ros időben fennállt a veszélye a
kidőlésnek. Ez természetesen
gyermekintézmény udvarának
esetében nem fenntartható ál-
lapot.

A polgármester elmondta
azt is, hogy másik négy nagy-
méretű fa esetében nagyon sú-
lyos fagyöngyfertőzés alakult
ki, amelyet kezelni kellett. Itt
arról van szó, hogy emelőko-
saras gépjárműből és alpin-tech-
nikai elemekkel a fertőzéssel
érintett ágakat eltávolították, a
vázágakat visszavágták. Elmon-
dása szerint Pacsa kül- és bel-
területén egyaránt tapasztalják
a fákat nagymértékben károsító
fagyöngy mindnagyobb térnyeré-
sét, ami országos viszonylatban
10 év alatt a háromszorosára
emelkedett. Szakemberek a boly-

gó felmelegedésével hozzák
összefüggésbe.

Informált bennünket arról is,
hogy a levágott faágakat az ön-
kormányzat dolgozói a saját ág-
aprító gépparkjuk segítségével
környezetkímélő módon juttat-
ja vissza a természetbe. A fű-
tésre felhasználható vastagabb
részeket pedig a következő té-
len a könyvtár fűtéséhez fogják
felhasználni. A munkálatok több-
százezer forintos költségét az
önkormányzat saját bevételéből
finanszírozta – még akkor is, ha
a válság miatt a bevételek na-
gyon szűkösek –, hiszen a gyer-
mekek biztonsága a legfonto-
sabb, pénzben nem mérhető.

Örömhírrel zárta a polgár-
mester, miszerint pályázati támo-
gatásból a város több pontján is
fákat fognak ültetni tavasszal,
ami természetesen érinti az
iskola udvarát is.

Horváth György (balról) és Horváth Ferenc, az önkormányzat
dolgozói fagyönggyel fertőzött ágakat aprítanak.

A koronavírus-járvány alapo-
san felforgatta mindennapjain-
kat. Már egy éve élünk korlá-
tozások között a pandémia mi-
att. Ismerőseink, rokonaink kö-
zött is voltak, vannak a beteg-
ségen átesettek vagy a szövőd-
ményeiben elhunytak. A szakem-
berek ezért folyamatosan hív-
ják fel a figyelmet a segítség-
nyújtás fontosságára, arra, hogy
most még nagyobb szükség van
a véradókra.

A vér nélkülözhetetlen a rá-
szoruló betegek gyógyításában,
az életmentésben. A tudomány
mai állása szerint a vér semmi
mással nem pótolható, mester-
ségesen nem előállítható.

Az Országos Vérellátó Szol-
gálat és a Magyar Vöröskereszt
munkatársai rendszeresen szerve-
zik az ország minden táján a
véradó napokat, hiszen a vér-
adás a járványon kívül is fon-
tos, de a jelen járványhely-
zetben különösen nagy jelentő-
séggel bír.

Tudni kell, hogy a véradás
semmilyen veszéllyel nem jár
sem a donor, sem a vért meg-
kapó beteg számára. Minden

esetben orvosi vizsgálat is tör-
ténik, ő dönt az alkalmasságról,
így csak egészséges személy ad-
hat vért. A koronavírus cseppfer-
tőzéssel terjedő betegség, a fer-
tőzés tehát vérátömlesztéssel nem
adható tovább, ezért a levett vér-
mintákból nem történik koronaví-
rus szűrővizsgálat. Azonban a szak-
emberek minden esetben kihang-
súlyozzák, hogy a véradásokon
továbbra is csak teljesen egész-
séges donorok jelenjenek meg!

Minden egység levett vér-
ből háromféle vérkészítményt
állítanak elő: vörösvérsejt-kon-
centrátumot, thrombocyta-kon-
centrátumot és friss fagyasztott
plazmát. Ezeket a készítmé-
nyeket akár három különböző
beteg is megkaphatja. Innen ered
a jól ismert szlogen: Adj vért és
ments meg három életet!

A betegek, sérültek ellátásá-
hoz, valamint a műtétekhez szük-
séges vérkészítmények biztonsá-
gos mennyisége az önkéntes vér-
adókon múlik.

Pacsán is rendszeresek a vér-
adások, ahol a Vérellátó Szol-
gálat és a Vöröskereszt munka-
társai helyben várják azokat, akik

szívügyüknek érzik, hogy segít-
senek másokon.

A 2021. március 12-re meg-
hirdetett véradáson a Kiss Dé-

nes Városi Könyvtárban rekord
számú, 29 önkéntes jelent meg,
s közülük csak 2 személytől nem
vehettek vért, kisebb problé-
mák miatt. Egyedülállók, há-
zaspárok, sőt családok is jöttek,
fiatalok és idősebbek egyaránt.
Többen voltak olyanok, akik
első alkalommal adtak vért, ők
emléklapot is kaptak a szerve-
zőktől.

Pacsa Város Önkormányza-
ta is szorgalmazza és támogatja
a helyben történő véradást,
ezért a veszélyhelyzet idején is
rendelkezésre bocsátotta a meg-
felelő helyszínt, a Pacsáért Ala-
pítvány Bo-kuratóriumi elnöke,
kor Ferencné pedig személyes
közreműködésével segítette a le-
bonyolítást.

Örömmel tölt el bennünket,
hogy ebben a nehéz, embert
próbáló helyzetben is vannak,
akik gondolnak másokra, s
nemes cselekedetükkel akár
több emberéletet is meg tudnak
menteni.

A szervezők és a beteg em-
bertársaink is köszönik az ön-
zetlen segítséget!

Bokor Ferencné

Aki vért ad, életet ad!
Sikeres véradás Pacsán a Covid-fertőzés időszakában

Takács Marika először adott
vért.
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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.

Az évfordulók mindig meg-
felelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezd-
te meg működését az RF Con-
sulting Kft. pályázati forrásbe-
vonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolí-
tás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával be-
szélgettünk Fücsök Nikolettá-
val, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozás-
sal, munkájukkal kapcsolatban?

– Induláskor a legfőbb cé-
lunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vál-
lalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívá-
sával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltéte-
leknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motivál-
nak bennünket, mindig örö-
münkre szolgál amikor a meg-
valósított fejlesztéseket hasz-
nálatba vehetik ügyfeleink. Ez-
úton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.

– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?

– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejleszté-
seken keresztül a versenyké-
pességre és a hatékonyság nö-
velésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményé-
ben lelkesen várjuk az új pályá-
zatok kiírását a következő tá-
mogatási időszakra. Nagy lehe-
tőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Prog-
ram, mind a Magyar Falu Prog-
ram, mind pedig a vállalkozás-
fejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és ta-
pasztalt tanácsadóink egy évti-
zede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stra-
tégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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
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A Pacsai Horgászegyesület
elnökénél, ér-Kelemen Tamásnál
deklődtünk március utolsó napjai-
ban, hogy milyen az idénykezdet.

Azzal kezdte a tájékoztató-
ját, hogy a covidjárvány megne-
hezítette munkájukat, elsősorban
az irodai és adminisztrációs
feladatok elvégzését. Közel 200
fős a taglétszámuk, a korláto-
zások és szigorítások mellett nagy
nehézséget jelentett, hogy minden
tagjuk számára, időben biztosí-
tani tudják a szükséges enge-
délyek, területi és állami jegyek
kiállítását. Mindezt a feladatot
személyes ügyintézéssel lehetett
csak megtenni, ami a jelenlegi
helyzetben rendkívüli biztonsá-
gi intézkedések mellett sikerült is.

Elmondta, hogy márciusban
több haltelepítés is történt a helyi
tóba, 2500 kg háromnyaras ponty,
500 kg kettőnyaras ponty és
100 kg egynyaras süllő került a
vízbe. A halak telepítésének költ-
sége megközelítőleg 2,5 millió fo-
rint, amit a tagság befizetései-
ből finanszíroznak.

Az elnök közölte azt is, hogy
március 20-tól kezdődött az idény,
egyelőre csak a békés halak hor-
gászatával, ragadozó halakra csak

Megkezdődött a 2021. évi horgászidény
májustól szabad horgászni. Az
első horgászhétvégén vegyesen
alakultak a fogások, ezt a kife-
jezetten a hideg, szeles, télies
időjárásnak tulajdonítja, hiszen
a reggeli órákban mínusz 4 - 5
fokra is lehűlt a hőmérséklet.
Biztos abban, hogy a hőmérsék-
let és ezáltal a vízhőfok emel-
kedésével a halak kapókedve is
növekedni fog.

Megkérdeztük, hogy a pacsai
horgászok szabálykövetők-e.

– Igen, a tagjaink betartják
az előírásokat, korlátozásokat,
talán csak a hulladék elhelyezé-
sével vannak időszakos szabály-
sértések, a rendre és fegyelem-
re ötfős vizsgázott halőri állo-
mányunk figyel elsősorban. A ha-
lállományra azonban évről évre
nagyobb veszélyt jelent a káró-
katona (más néven kormorán),
amely egy nagytestű vízimadár,
fő tápláléka a hal, sokat fo-
gyaszt el és sokat vadászat köz-
ben megsebesít. Az enyhe telek-
nek köszönhetően populációja
évről évre növekszik hazánk-
ban is. A tó vízében élnek még
védett vidrák is, amelyek első-
sorban szintén hallal táplálkoz-
nak. Egyszóval a halállomány-

ra nagyon vigyázni kell, mivel
sok veszélynek van kitéve –
mondta az elnök.

– Készülnek-e programok-
ra, rendezvényekre?

– A jelenlegi helyzetben
(március 22-én beszélgetünk –
a szerző), amikor a járvány leg-
súlyosabb időszakát éljük, nem
tehetjük meg, hogy nagyobb lét-
számú összejöveteleket tervez-
zünk. A szokásos januári közgyű-

lésünket talán az év hátralévő ré-
szében, valamikor a nyáron tud-
juk majd megtartani. Ott szü-
lethet döntés arról is, hogy a
hagyományos tavaszi horgászver-
senyünket – amit most nem tu-
dunk megrendezni – vajon az év
hátralévő időszakában pótoljuk-
e – mondta el lapunknak Kele-
men Tamás.

Lapunk sikeres horgászatot
kíván az egyesület tagjainak.

Nagy Attila és Magyar István pontyokat telepít a vízbe.

Tisztelt Szülők!
Az óvodai beiratkozás a

2021/2022-es nevelési évre a ko-
ronavírus terjedése okán kihirde-
tett veszélyhelyzet miatt a közne-
velésért felelős miniszter határo-
zata alapján a következőképpen
kerül lebonyolításra a Pacsai Nap-
sugár Óvodában.

A beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására (gyermek:
születési anyakönyvi kivonat,
TAJ kártya, személyazonosítás-
ra alkalmas igazolvány, lakcím-
kártya, szülő: személyi igazol-
vány, lakcímkártya) a gyermek
első óvodai nevelési napján ke-
rül majd sor, nincs szükség szü-
lői intézkedésre, a körzetbe tar-
tozó gyermekek részére a férő-
helyet az óvoda biztosítja szá-
mukra, a szülő külön jelzése nél-
kül is.

Az intézmény tervező mun-
káját azonban segíti, ha a szülő
2021. április 20.-tól – 22.-ig 8,00
óra és 16,00 óra között telefonon

Óvodai beiratkozás Pacsán

vagy elektronikus úton tájékoztat-
ja az óvoda megbízott vezetőjét
arról, hogy a kötelező felvételt
biztosító körzetes óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét. Szemé-
lyes intézkedésre csak különö-
sen indokolt esetben kerüljön sor!

A Pacsai Napsugár Óvoda el-
érhetőségei:

Telefon: 30/ 648-53-25 Koz-
ma Viktória

E-mail cím: pacsaovi@gmail.
com
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tervezés + bútorgyártás
+ kiegészítők

ha jól szeretné
berendezni...

mxm lakberendezés:
30/916 30 16
www.mxm.hu

A Közalapítvány Szentpé-
terúr Község Jövőjéért és az
önkormányzat a régi iskolaépü-
let udvarán levő Szenthárom-
ság szobrot felújítja. A homok-
kő kereszt sajnos nagyon rossz,
leromlott állapotban volt már,
szakemberek bevonásával le-
bontották, és elszállították fel-
újításra. A javítási, felújítási
költség 1.800.000 forint lesz.

Ezúton is szeretnénk kérni
mindazokat, akik adományuk-
kal hozzájárulnának a felújítási
munkálatokhoz, a közalapítvány
alábbi számlájára utaljanak
(Takarékbank Zrt. 50466584 –
10001136), a megjegyzés ro-
vatba közleményként kell írni:
keresztfelújítás, vagy szemé-
lyesen is átadhatják Zobbné

Hírek Szentpéterúrról

A régi iskola épülete. A Szentháromság szobor.

Szummer Mónikának, a közalapítvány el-
nökének.

A régi iskola épületének a konyhai
része elbontásra kerül, mert a tetőzete be-
szakadt, alapzata megsüllyedt, a falazat
több helyen megbomlott, repedezett. En-
nek a kivitelezési munkálatainak megbe-
szélése is elkezdődött. A megmaradó épü-
letet szeretnénk felújítani és egy hagyo-
mányőrző múzeumot kialakítani benne.
Ehhez is várjuk a felajánlásokat: régi dol-
gok, tárgyak, iratok, fényképek, bármi, ami
a régi falusi életből, településünkről maradt
még.

Nagyon reméljük, hogy sikerül össze-
fogásunkkal helyi emlékeket megőrizni a
jövő nemzedékének!

Támogatásaikat előre is köszönjük!
Köszönettel: Közalapítvány Szentpéter-

úr Község Jövőjéért kuratóriuma.
Kérjük adója 1 %-ával támogassa a

Szentpéterúr Község Jövőjéért Alapítvány
munkáját!

A kedvezményezett adószáma:
18958214-1-20

A kedvezményezett neve: Közalapít-
vány Szentpéterúr Község Jövőjéért

Szentpéterúr Község Önkormányzata


