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Városnapi hétvége Pacsán
Az idei nyár a legtöbb
közösség életébe meghozta a
várva várt szabadságot. Hagyományőrző vidéki programok, színes városi fesztiválok
megvalósításán fáradoztak a
szervezők, melyek mindegyikét
örömmel árasztották el az érdeklődők. Pacsa város közösségi élete is szárnyra kapott az
esztendő derekán, erről és az
összefogásban, türelemben átvészelt időszakról adott számot
Kelemen Tamás polgármester,
Pacsa város ünnepén.
A városvezető köszöntő beszédében hangsúlyozta, a lakosság sikeresen vívta meg
harcát a járványhelyzettel, annak minden kihívásával, mely
lehetővé tette a város napjának
közös ünneplését.
A hátrahagyott időszak tekintetében kiemelte azon sikeres, virtuális megmozdulásokat,
melyek egyetlen lehetőségként
a közösség egybentartását cé-

Elismerték tevékenységüket…

lozták. Így kitért a nagyszámú
résztvevővel lezajlott rendkívüli online farsangra, az online

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

versmondó versenyre, de megtudtuk, hogy „Kreatív karantén” címmel minden korosztály
számára hasznos videók is készültek ezen időszak alatt különböző tematikában.
Mint ismert, Kelemen Tamás 60 estén keresztül napi
híreket szerkesztett a helyiek
részére a saját közösségi oldalán megosztva azokat.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere ünnepi felszólalásában méltatta a helyi össze-

fogás erejét és kitért a két város
remek kapcsolatára.
Ruzsics Ferenc, a megyei
önkormányzat alelnöke szintén
a hátrahagyott nehéz időszakban tanúsított helytállást emelte
ki, illetve a város jövőbe mutató terveiről is elismerően nyilatkozott.
Az ünnepély további részében, a helyi sikerek margóján
haladva „Polgármesteri Elismerő Oklevelet” vehettek át:
(Folytatás a 2. oldalon)
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Városnapi hétvége Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
Bedő Lajosné, Böröcz Papp
Lajosné, Farkasné Ács Mária,
Seffer Jánosné, tehát a helyi
szociális gondozók. A polgármester szavait idézve ők azok,
„akik abban az időben is személyesen segítették az arra
rászoruló gondozottjaikat, amikor általánosságban az ember
még a kenyeret is otthon sütötte, nehogy ki kelljen lépnie
az utcára”.
Szintén elismerő oklevelet
vehettek át a Pacsai Általános

Iskola „Füsti fecskék” nevű
csapatának tagjai: Dömötör
Dániel, Németh Gergely József,
Sziva Dorina Réka tanulók,
valamint Csóborné Ács Éva
felkészítő pedagógus. A csapat
sikereit méltatva Kelemen Tamás elmondta, a fiatalok és
felkészítőjük megmutatták, hogy
szeretik, ismerik a természetet
és tenni akarnak érte, tudásukkal pedig országos környezetvédelmi vetélkedőt nyertek.
A Pacsai Általános Iskola
népzenei fellépői: Bali Panna,
Kaczor Ferenc műsora nagy sikert aratott.

Megtelt a művelődési ház nagyterme.

Kovács Olívia Johanna, Németh Odett, Tatár Hanga Zsófia tanulók, valamint Pálos
Henrietta felkészítő pedagógus
részére is ünnepélyes keretek
között adták át a rangos elismerést.
60 éve végzett, ezáltal gyémántdiplomát kapott a helyi
pedagógus, Mészáros Ferencné,
aki a meghatódottság elcsukló hangjain fejezte ki köszönetét a diploma, a megtiszteltetés kapcsán.
Az ünnepélyes ceremóniát
állófogadás zárta.
A szombati nap az igazi
közösségi élet jegyében, a zalai
gasztronómia és kulturális
örökségének éltetése mellett, a
jótékonykodásról is szólt.

Mint megtudtuk, a város
látképe várhatóan jövő nyáron
új szoborral és az annak helyet
adó térrel gazdagodik majd.
Ezen szándékot felkarolva jótékonysági főzés keretein belül
gyűjtést szerveztek, így hozzájárulva a projekt költségeihez.
Mint azt Gombos László képviselő, a jótékonysági főzés
koordinátora lapunknak elmondta, a szívvel-lélekkel készült ételek és a terveket
támogató felajánlások végül a
megvalósítás teljes költségét
fedező összeget produkáltak.
A fesztiváli kavalkádot idéző egésznapos programot színvonalas tűzijáték, majd a Kerozin koncertje zárta.
Gellén Szilárd

Jelentkezés a Bursa Hungarica pályázatra

Pacsa
képviselő-testülete
évek óta lelkes tagja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz csatlakozott
önkormányzatok társaságának.
Az ösztöndíj célja a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása.
Örömmel értesítjük a felsőoktatásban részt vevő pacsai
fiatalokat, hogy a 2022. évi
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázat hama-

rosan elindul! A pályázatokat
2021. október 06. napjától
2021. november 05. napjáig az
EPER-Bursa rendszeren keresztül, majd nyomtatott formában mellékletekkel (hallgatói jogviszonyigazolás, igazolás
egy háztartásban élők havi
nettó jövedelméről, egyéb szociális rászorultság igazolása
amennyiben fennáll) a Pacsai
Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani – tájékoztatott a polgármester.

2021. október
HIRDETÉS
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Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése
Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásainak megőrzésén túl annak megújítása is.

7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrárpolitika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező forrásokat így 2021től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére.
Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyanannyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.
A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások révén pedig további 3272 milliárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.
A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nemzetünk jövője szempontjából

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye
2011. április 25-én ünnepélyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátummal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg aláírásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Jelentőségét nagyban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és demokratikus Magyarország maga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, valamint az európai értékek melletti elköteleződését, a szükséges lelki és szellemi megújulás iránti igényét.
Az elmúlt 10 évben Magyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható iránytűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhivatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a családokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.
A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben történő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e példát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen kerüljenek elhelyezésre a magyar állam működését szabályozó alapdokumentumok.
Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptörvényben meghatározott nemzeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hivatal középületeiben is kifüggesztették a Nemzeti Hitvallást.

rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának és erőforrásainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres agrárium megteremtése.”
A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európában egyedülállóan magas.
Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar létezés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a méltóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”
Nem túlzás azt állítani,
hogy Zala megyében nincs
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerülne kapcsolatba a kormányhivatallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kormányhivatal, ahol részben a kötelező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetőségek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.
A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részleteiről dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdeztük.
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály egyrészt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, másrészt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat. A megyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrárvállalkozásához és családi gazdaságához. Arra bíztatok mindenkit, hogy kérdéseikkel forduljanak főosztályunk kollégáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel
Az idén júliustól megváltozott építési, valamint területfejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szakmai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, a szakterület jelentőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül közvetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Munkájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szakmai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előkészítését is. A 2021. év januárjában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok következtében pedig már a Zala
Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Állami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a kiemelt beruházásokkal összefüggésben kialakított zalai gyakorlatra is, aminek köszönhetően a kiemelt projektek megyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mondta, a beruházók havonta tájékoztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és előrehaladásáról, melyeket az állami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosított, melynek révén nyomonkövethetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást nehezítő körülmények.
A fórumnak helyet adó járműipari tesztpálya főbb jellemzőit Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgatósággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történetének fontosabb dátumait idézte fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örökség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit megóvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.
A rendezvény során a közeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az előkészítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes államtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal állami főépítésze részére, a szakmai munkában elért eredmények elismerése érdekében.
Ezt követően szakmai kerekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és településrendezési tervek bevezetését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhetően a települési tervek egyeztetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson keresztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.
A szakmai fórumon előadást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részleteiről tájékoztatta a rendezvény résztvevőit.
A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a járműipari tesztpályát buszos városnézés keretében is bemutatták a rendezvény vendégeinek.

Folytatódik a vidékfejlesztés...
(Folytatás a 4. oldalról)
Az idei évben meghirdetett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pályázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támogatások, terménytárolók, szárítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő technológiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának javítását célozza meg a külte-

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pályázat, míg a termékértékesítést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népszerű felhívás kistermelők körében a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatása. A megyében benyújtott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

Fotók: Zala Megyei Kormányhivatal
A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változásokról is szó esett.

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.
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Parkolás a pacsatüttősi temetőnél
A látogatók kérését teljesítette az önkormányzat
Lakossági igényeket meghallgatva a pacsattütösi városrészben, a temetőnél jelentősnek
mondható munkálatok történtek.
Mint ahogyan azt Kelemen
Tamás, Pacsa polgármestere elmondta lapunknak, ez a temető
külterületen fekszik és csak
mezőgazdasági úton lehet megközelíteni. Ez évek óta problémát okoz, hiszen az utat természetesen a nagyobb méretű
és súlyú mezőgazdasági gépjárművek veszik igénybe az év
jelentős részében. Az eltelt
évek tapasztalata szerint a temetőbe látogatóknak a száma
az őszi – halottak napiidőszakban növekszik meg, így
már évek óta erre az időszakra

segítik a megközelítést, az utat
az önkormányzat kiegyenlítteti
úgy, hogy az személygépjárművel is megközelíthetővé
váljon. Így történt ez az idei
évben is, azonban még egy
plusz felújítással kiegészülve,
hiszen azok közül, akik gépjárművel érkeznek a temetőhöz, többen azzal a kéréssel
fordultak a polgármesterhez,
hogy a könnyebb parkolás okán
épüljön ki egy parkoló is.
Ezért a napokban 75 tonna
zúzott mészkő felhasználásával
sikerült több gépjármű parkolását lehetővé tévő parkolóhelyet és egy biztonságos megfordulást elősegítő fordítót kialakítani.

100%-ban egészséges,
100%-ban pacsai

Munkálatok az ivóvíz-rendszeren

A fotón az önkormányzat dolgozói, balról Tóth Jánosné, Bognár Józsefné.

Az időjárástól függően várhatóan október közepéig tartanak a
munkálatok.

A közeljövőben induló,
Pacsa városon áthaladó 75-ös
számú utat érintő útburkolat
felújítást megelőzően szükségessé vált, hogy az érintett
útszakasz alatt található – több
évtizede beépített – ivóvíz
bekötő és gerincvezeték cseréje
megtörténjen.
A munkálatok során több
mint 30 ingatlan bekötése kerül kiváltásra és három szakaszon út alatti gerincvezeték
átvezetés is cserélésre kerül. A
projekt kivitelezése augusztusban kezdődött és időjárás-

tól függően október közepéig tart.
Az érintett Csány László és
Deák Ferenc utcákban félpályás forgalom és sebesség korlátozással találkozhatnak a közlekedők.
A szakemberek a munkálatok során az ivóvíz szolgáltatást biztosítják, csak rövid
ideig tartó nyomáscsökkenés
tapasztalható a fogyasztóknál.
A munkálatok költsége megközelíti a 20 millió forintot.
Kelemen Tamás
polgármester

„Minden napra egy alma az
orvost távolt tartja” – így szól a
mondás. És ha ez az alma
ráadásul vegyszermentes, helyi,
jó minőségű földben terem,
akkor igazán elmondható, hogy
a legjobb, ami adható!
Pacsán az elmúlt években a
Start közmunka pályázat keretében az önkormányzat területén – pontosabban a szőlőhegyi területen – létesült egy
200 fából álló gyümölcsös,
aminek nagyobb része almafa,

de található benne néhány körtefa is.
Az almafákon idén volt az
első értékelhető termés, amelyet szeptember közepén az
önkormányzat dolgozói szedtek le.
A termés 100%-ban bio
termésnek minősül, ugyanis a
fák nem lettek vegyszerrel permetezve.
Az almák (több fajta) az
ovisok gyümölcs-ellátásánál lesznek felhasználva.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Szakmai egyeztetés és a pacsai jó gyakorlat bemutatása
Az önkormányzatok előtt
álló kihívásokról és megoldási lehetőségekről tárgyaltak
azon a 2021.
szeptember végén megrendezett szakmai találkozón, ahol
Kelemen Tamás
Pacsa polgármestere is egyeztetett dr. Dukai
Miklós önkormányzati helyettes államtitkárral, egyben
bemutatva részére a „Pacsa
és Környéke”
havilapot.
Mint Kelemen Tamástól Dr. Dukai Miklós (jobbról) és Kelemen Tamás.
megtudtuk, rendkívül fontos- hatáskörök, az ellátandó feladanak tartja, hogy egy felelős te- tok, a vonatkozó jogszabályok,
lepülésvezető minél több szak- és a testületi döntések során
mai információt ismerjen, tájé- neki kell ezekről tájékoztatást
kozódjon, ezért ha napi felada- nyújtani a felelős döntések
tai lehetővé teszik, igyekszik a meghozatalához.
Mint ismert, Magyarország
helyi, regionális szervezetek
mellett az országos önkor- területén működő önkormánymányzati szervezetekkel, veze- zatok szakmai segítő szerve a
Önkortőkkel is egyeztetni, és ebben a Belügyminisztérium
körben megrendezésre kerülő mányzati Államtitkársága, a dr.
Dukai Miklós önkormányzati
eszmecseréken is részt venni.
Elengedhetetlen ez azért is, helyettes államtitkár által tartott
mert folyamatosan változnak a előadás tehát első kézből és

hiteles képet ad a településvezetők részére a szektor előtt
álló változásokról és kihívásokról.
Pacsa polgármestere kérésünkre megosztotta velünk az
elhangzott információkat, így
többek között azt, hogy a hulladékgazdálkodás 35 évre, koncessziós szerződés kereteiben
kerül megszervezésre 2023. július 1-től, tehát az önkormányzatoknak várhatóan nem lesz
ellátási kötelességük.
Tájékoztatták a megjelenteket arról is, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem
tudják az ivóvíz rendszereiket
finanszírozási problémák okán
működtetni, felajánlhatják az
állam javára azokat, így megszűnik az ellátási felelősségük.
Egészségügy témakörben
elhangzott, hogy a minisztérium tisztán látja azt, hogy a
hétvégi és a hétközi esti orvosi
ügyeletek feladat-finanszírozásban nyújtott állami normatív
támogatás csak a költségek
megközelítőleg felére elegendő, és miután ez országosan
jelent problémát, ezért dolgoznak egy új rendszer kialakításán. Jelenleg Hajdú-Bihar
megyében zajlik egy általuk
kidolgozott ún. pilot program,
amennyiben annak lezárultával
az összegyűjtött tapasztalatok
kedvező képet mutatnak, akkor

országosan is bevezetésre kerülhet. Arról van szó, hogy az
Országos Mentőszolgálathoz kerülne az orvosi ügyelet rendszere, az önkormányzatoknak
nem lenne feladata a megszervezése és finanszírozása sem a
jövőben.
Kelemen Tamás tájékoztatta
arról is lapunkat, hogy fenti témák átbeszélése mellett, megragadva az alkalmat, a Pacsa és
Környéke havilap több példányát is bemutatta és átadta a
helyettes államtitkárnak. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének már
évek óta futó programja az
önkormányzati jó gyakorlatok
bemutatása, mely programban
kiemelt partnere a Belügyminisztérium – ezen a vonalon,
mint pacsai jó gyakorlatot mutatta be az önkormányzati hírek
és információk továbbítását ilyen
formában a lakosság részére.
Miután dr. Dukai Miklós
helyettes államtitkár által koordinált minisztériumi titkárság
is szerkeszt ún. módszertani
anyagokat és hírlevelet, így
nem volt ismeretlen előtte a
téma, megjegyezte, hogy valóban példamutatónak látja, hiszen hiteles hírforrásból itt tud
tájékozódni a lakosság, ez különösen azért fontos, mert a
mai szóbeli „információk” sokszor elferdítik a valóságot.

Sikeres pacsai versenyzők a futóversenyeken

Ferencz Lajosné (balról), ifj. Kelemen Tamás és Kelemen Anita a dobogón.

Szeptemberben két zalai városban is futóversenyt rendeztek, ahol a pacsai sportolók is
rajthoz álltak.
Keszthelyen a covid világjárvány miatt másfél év csúszással
rendezték meg a 14. Intersport
Keszthelyi Kilométerek versenyt,

ahol különböző távokon mintegy 1500 sportoló állt rajthoz.
A 10,5 kilométeres távon
közel 200 versenyző indult,
köztük három pacsai is. Ifj. Kelemen Tamás a versenyen a
harmadik legjobb időt futva, 39
perc 50 másodperces idővel ért

célba. Kelemen Anita a női 4160 kategóriában a második
helyet szerezte meg 50 perc 58
másodperces idejével. Nagyszerűen szerepelt Ferencz Lajosné
is, 1 óra 5 perces idejével a női
60+ kategóriában a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.

Zalakaroson közel 300 futó szerepelt a hatodik alkalommal megtartott Kis-Balaton futóversenyen.
A 10,5 kilométeres távon első
helyezést ért el és így a dobogó
legfelső fokára állhatott id. Kelemen Tamás pacsai versenyző,
45 perc 02 másodperces idejével.
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Sokrétű falugazdálkodás Egeraracsán

Tartalmas kiállítással mutatkoztak be az egeraracsaiak.

Szeptember 24-én közfoglalkoztatási kiállításon vettünk
részt Lentiben. A kiállításra saját készítésű, gyártású termékeinket, mint például savanyúságokat, száraztésztákat vittünk
el kiállítani. A résztvevőket
egeraracsai sült paprikás hússal
kínáltuk.
A mezőgazdasági mintaprogramot 2014-ben kezdtük 5
ezer m2 önkormányzati szántóterület megmunkálásával, zöldségnövények termesztésével, illetve a téli időszakban a szintén
önkormányzat tulajdonát képző, akácfával benőtt zártkertek
tisztításával, fakitermeléssel.
Az elmúlt évek során növekedett a terület, a beszerzett
nagyobb teljesítményű gépek

használatával több lett a termény. Az eladott valamint a
szociálisan kiosztott zöldségek
mennyisége feletti részt az
időközben épült savanyító kisüzemünkben kerül feldolgozásra, savanyításra, befőzésre, majd
értékesítésre, felhasználásra.
Termelünk burgonyát, hagymát, uborkát, paradicsomot és a
600m2 összterületű fóliasátrakban paprikát. A termények
szállítását a környező hotelekbe, étteremben eladásra a Nissan Navara terepjáró tehergépkocsival szállítjuk, amit szintén
közmunkaprogram keretében
vásároltunk meg.
A Zártkertek revitalizációja
programban megvásárolt pincékhez tartozó szőlők művelé-

sét folyamatosan végezzük, a
pincék felújítása, karbantartása
szintén a tevékenységünk része.
A megművelt földek, kertek, a
bel- és külterületek folyamatos
tisztántartása, kaszálása egyben
a parlagfűirtást is megoldja.
A munkagépekkel (pl. tolólap, minikotró), a mezőgazdasági útjainkat, vízelvezető árkokat tartjuk megfelelő állapotban, télen pedig a mellékutcákon takarítjuk el a havat.
2016 tavasza óta a növénytermesztés mellett baromfitartással is foglalkozunk, őshonos magyar fogolyszínű tyúkokat szaporítunk, tojatunk. A
tojások kezelése, osztályozása
a tojásraktárban történik. Az
állományunk
takarmányozásához felhasználjuk a kerti
hulladékot, illetve a feldolgozás során keletkező növényi
részeket is.
A megtermelt tojásokból az
eladáson és a keltetésre szánt

tojásokon kívül száraztésztát is
gyártunk.
A kiöregedett állományt a
„közösségi húsfeldolgozó” üzemünkben vágjuk, tisztítjuk,
majd csomagolva fagyasztjuk,
amely rendezvényeinken kerül
felhasználásra, illetve szükség
esetén a szociálisan rászorulók
részére biztosítjuk.
Dolgozóink feladata a falu
virágoskertjeinek, közterületeinek, mint például temető, park,
játszótér rendben és tisztán
tartása. Nagyobb rendezvények
alkalmával a rendezvények
munkájának segítése.
Összefoglalva: kertet művelünk, zöldségeket termesztünk,
feldolgozunk, értékesítünk, szőlőt művelünk, tyúkokat tartunk,
fát biztosítunk fűtéshez, karbantartjuk a gépeinket, eszközeinket, épületeinket, karbantartjuk a külterületi utakat,
árkokat, rendben tartjuk a falut.
Kaczur Zsuzsanna

Vigadalom Felsőrajkon

Banánfák Pötrétén
Kukoricamorzsoló verseny közéleti szereplőkkel.

Bagladi Krisztián és családja udvarán rengeteg banánfa
található. Krisztián elmesélte,
hogy édesapja hozta a banánfát
– ő akkor 10 éves lehetett – és
közel 15 évig volt a lakásban,

majd 1995-ben kiültette a
szabadba és azóta folyamatosan a gyökeréről hozza az
újakat.
A banánfán már látni lehet a
pici gyümölcsöket is.

Vidám pillanatok. Finom
ételek és italok. Nagy beszélgetések. Kiváló ének- tánc-és
sportprodukciók. Nem könnyű
néhány szóban összefoglalni, a
felsőrajki Nemzetközi és Térségi Kiállítás, Kulturális és
Gasztronómiai Seregszemle ízés élményrepertoárját.
Kukoricamorzsolásban bajnok, neves közéleti hölgyek és
urak, ínycsiklandó, „megye
legjobb”-sütemények. Elismerő
oklevél a világ (és hivatalosan
az ország) legjobb polgármesterének. Dübörgő nótaszótól és
tánclépésektől „rengő” színpad.
A térség legjobb termelői és

portékái. A szuperjó, tüsténkedő segítőcsapat: a főzéstől
kezdve a logisztikán át a szervírozásig. És a vendégek: ők
töltötték meg élettel a napot,
nekik szervezték.
– Köszönöm mindenkinek,
aki jelenlétével megtisztelt bennünket. Jó volt újra együtt lenni, jókat nevetni. A szponzoroknak is jár a köszönet. A „háttérben” serénykedő csapatoknak
szintén: kétkezi munkájuknak
köszönhetően több száz ember
tölthette Felsőrajkon a délutánját és az estéjét tartalmasan! –
mondta Vigh László országgyűlési képviselő, Felsőrajk polgára.
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Idősek jubileumi köszöntése Pacsán
2021. szeptemberében két
helyi idős polgár ünnepelt
kerek évfordulót Pacsán.
Ahogyan arról korábbi lapszámainkban (2021. május, augusztus) már beszámoltunk, az
idei évtől kezdve hagyományteremtő szándékkal az önkormányzat és a hivatal nevében a
polgármester és a jegyző (egyben anyakönyvvezető) felkeresi
a hivatali nyilvántartás szerint
helyben lakó 80. illetve 90.
jubileumi évfordulójukat ünneplőket születésnapjuk alkalmából.
Jóllehet a településen minden évben (így tervezetten az
idén is, október 1. napján is)
megtartják az ENSZ Közgyűlés
által emléknappá nyilvánított

idősek világnapját, azonban a
tapasztalatok szerint azon minél idősebb a lakópolgár, annál
kevésbé vesz részt személyesen, illetve a Covid19 világjárvány nem is tette lehetővé például tavaly a megemlékezést.
A 80. és 90. év betöltése,
mint kerek évforduló külön
figyelmet érdemel, egészségileg is a legveszélyeztetettebb
kor, illetve visszatekintve a
történelemre, számtalan veszélyes időszak volt, amellyel meg
kellett birkózniuk, szinte születésüktől fogva, így gazdag –
példamutató – élettapasztalattal
rendelkeznek.
2021. szeptemberében két
pacsai lakos töltötte be a 80.,
illetve 90. életévét.

Hetvenkedő hatvanasok

Németh Jánosné Zalaegerszegen született, 2001-ben költözött Pacsára férjével, akivel
családi házukban élnek. Személyes találkozásra lapzártánkig nem tudott sor kerülni, így
várhatóan később fogja megosztani életútjának érdekes állomásait, de rokonain keresztül
küldve a születése napján virággal és emléklappal köszöntötte őt a polgármester és a
jegyző.
A másik ünnepeltet otthonában köszöntötte fel Kelemen
Tamás és dr. Benedek Karolina.
Pacsa Város Önkormányzatának emléklapján és ajándékán
kívül – miután az ünnepelt ezt
így kérte – a miniszterelnök
Orbán Viktor emléklapjának
átadására is ekkor került sor.
Füle Lajos Imre Pacsán
született 1931.09.03.-án. Korán,

mindössze 13 évesen félárva
lett – édesapja nem tért vissza a
szovjet munkatáborból. 1951ben a pacsai Marton Máriával
kötött házasságot, egy fiúgyermekük született. 1953-ban a
Népstadion építésén munkaszolgálatosként vette ki részét a
munkából, majd hosszú éveken
át a helyi termelőszövetkezetben dolgozott állatgondozásban
és onnan is ment nyugdíjba.
Aktívan töltötte a nyugdíjas
éveit is, növénytermesztéssel és
állattartással foglalkozott, egyházközségi tagként pedig 10
éven át templomatyaként tevékenykedett. Hobbija a szőlőtermesztés volt, amellyel 4 éve
hagyott fel, amikor már nehezen tudta a fizikai munkát
elvégezni. Jelenleg is – születésétől – Pacsán él feleségével
a családi házukban.

Balesetveszélyes ágak eltávolítása

Nagy sikert arattak…

Az idei évben ismét megrendezésre került a Hetvenkedő
hatvanasok vetélkedősorozat.
Az országos döntőn négy fős
csapatok indulhattak, ahol mindenki igazoltan 60 év feletti.
Minden megye egy csapatot
indíthatott.
A Zala megyei fordulóban
egy online feladatot kellett teljesíteni. 2-3 perces videót készítettünk, melynek témája az
időseket érintő veszélyhelyzetek, átverések és megelőzési
lehetőségeik voltak. Mind a
négy 60 év feletti csapattagnak
szerepelnie kellett, de bármennyi további szereplőt és
segítőt alkalmazhattunk a kis-

Füle Lajos Imrét otthonában köszöntötték.

film elkészítéséhez. A megyei
megmérettetésen a pacsai kisfilm bizonyult a legjobbnak, így
az országos döntőn a mi csapatunk képviselhette Zala megyét.
Az általunk készített vidám,
vicces bűnmegelőzési videó
olyan sikert aratott, hogy a
jövőben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is fel fogja használni. A közreműködők: Budai
Sándorné, Csalló Istvánné, Kelemen Józsefné, Mészáros Ernőné, Csility Zita és Márfi Lajos voltak. A videót Varga
László készítette.
Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető –
Művelődési Ház Pacsa

A közterületi fák gondozására folyamatosan figyelni kell,
különösen igaz ez a megállapítás, ha idősebb egyedekről
van szó. Pacsán, a Csány László utca déli oldalán élő hat
darab idősebb szivarfa esetében
emelőkosaras gépjárművel rendelkező vállalkozóval kellett
szerződnünk, hogy a száraz
ágakat szakszerűen el tudjuk
távolítani. Sajnos a vegetációs
időszakon belül kellett elvégezni a munkálatokat, mert így
lehetett beazonosítani az elhalt
ágakat. A fák alatt található
járdaszakaszon nagy a gyalogos forgalom, a biztonságos

közlekedést figyelembe véve
sem várhattunk tovább a beavatkozással – mondta Kelemen Tamás polgármester.
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AMagyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja Szentpéterúron
A kormány 1057/2021. (II.
19.) határozata alapján Szentpéterúron a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve konzorciumi partnere Jelenlét programot valósít meg.
A program átfogó célja a leszakadó területek szociális ellátottságának fejlesztése, és az ott
élő emberek és közösségek életében pozitív, előremutató változások előidézése.
A program ugyan még csak
az előkészítés fázisában van, de
máris kézzel fogható segítséget
kaptak az óvodás gyermekek családjai.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésének köszönhetően, 47 gyermek jutott higiénés és egészségvédő termékeket, polár takarót, színes ceruzákat, illetve háti- és tornazsákot
tartalmazó csomaghoz.

A termékek az Európai Unió
Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapja, valamint a Magyar Állam támogatásának köszönhetőek.
A csomagok kiosztása folyamatosan történik. A szülőkkel
folytatott személyes megbeszélést követően, a tornazsák és
egy-egy fogkrém, fogkefe az
óvodában maradt, ezeket a dolgokat már nem kell saját pénzükből beszerezni.
A családok örömmel és hálásan fogadták az ajándékokat.
Pozitívumként fogalmazták meg,
hogy – bár a program a leginkább rászorulók támogatását
célozza meg – jelen adományhoz mégis minden gyermek hozzá juthatott.
Lakatos István
polgármester

Társadalmi munka Szentpéterúron
Szentpéterúron szeptemberben
folytatódott a társadalmi munka.
Ez alkalommal a nemesszeri
temető kapuja került lefestésre,

valamint a kapu melletti kerítésszakaszon, a javításra szorult
részeken megtörtént a felújítás
és a festés.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Szépkorúak köszöntéseAlsórajkon Elkészült a rendezvénytér aszfaltozása
Fehér abrosz mellett beszélgettek
2021. szeptember 4-én került megrendezésre Alsórajkon
az idősek napi rendezvény. A
település szépkorú lakóinak
színes programmal készültek a
szervezők.
Neuhold-Molnár Nóra polgármesteri köszöntője után a
PressDance Tánccsoport Egyesület tagjainak műsora következett, majd a Hevesi Sándor

Színház színészeinek előadását
tekinthették meg a résztvevők.
Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila előadásában
rég nem hallott dalok csendültek fel.
A közös étkezést követően a
fehér abrosz melletti beszélgetést színesítette a Mura Dance
Tánccsoport és a Fűzvölgyi
Dalostársak műsora.
Már nagy szükség volt egy ilyen rendezvénytérre.

Kelemen Tamás, pacsai polgármester tájékoztatta lapunkat,
hogy a gazdasági bizottság
döntésének megfelelően, szeptember elejére befejeződtek a
munkálatok a rendezvénytérnél. A projekt keretében elkészült a 350 négyzetméteres terület aszfaltozása és csapadékvíz elvezetése is a József Attila
utcában.

um
ik
ar
ng
Hu

Ismét találkozhattak.

Az idei városnap nagysikerű szabadtéri rendezvényének megtartásához elengedhetetlenül szükséges volt, itt lehetett biztonságosan felállítani
a 300 négyzetméteres rendezvénysátrat és a nagyszínpadot.
Az érdeklődő közönség pedig a
korábbiaknál komfortosabb környezetben élvezhette a produkciókat.

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Elérhetõségeink:
Színes programmal készültek a szervezők.

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap

Rég nem hallott dalok csendültek fel.

Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült: Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783
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Nagy előrelépés, mérföldkő
Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Az érintett települések vezetői Manninger Jenő országgyűlési
képviselővel és Nagy Bálinttal, Keszthely polgármesterével.

Hét település – Alsórajk,
Felsőrajk, Kerecseny, Kilimán,
Orosztony, Pölöskefő, Pötréte –
kap uniós pályázatból szennyvízcsatorna hálózatot, és a
projekt keretében Gelsén

megújul a szennyvíztisztító is.
Nemrég döntött a kormányzat, halad a közbeszerzés, és
jövőre nemcsak megkezdődik, de be is fejeződik a kivitelezés!

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Gránit, márvány síremlékek
A polgármesterek részletes tájékoztatást kaptak.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

