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Atervezetek automatikusan készülnek Bokor Ferencné elismerése
Ez az év már a hatodik,
amikor a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) külön kérés
nélkül készíti el több millió
ember személyijövedelemadóbevallási tervezetét. A folyamat
tehát automatikus, éppen ezért
a magánszemélynek nem kell a
kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a NAVhoz, és nem kell kérni a hivatalt
a bevallás tervezetének elkészítésére sem.
Az adóbevallási tervezet legegyszerűbben az eSZJA oldalon érhető majd el, legkésőbb
március 15-étől. Az oldalra
KAÜ-azonosítás (ügyfélkapu,
e-személyi igazolvány, arcképes videós azonosítás, telefonos azonosítás) után lehet belépni. Akinek nincs KAÜ-azonosítója, az adóbevallási tervezetének postázását (nem az elkészítését) március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is.
Az elkészült tervezeteket a
NAV tértivevényesen április
30-áig küldi el postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet
adataival egyetértenek, és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb
olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell
tenniük semmit – az egyéni
vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2022. május 20ával automatikusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre
(négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, betegségek után járó személyi
kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és ezt most egy
összegben igényelnék vissza, a
bevallási tervezetet maguknak
kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik
alapján, vagy önállóan kell a
bevallást elkészíteniük május
20-áig.
A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a személyi kedvezményt alátámasztó orvosi igazolást, nem kell
beküldeni a NAV-hoz, azt az
adózónak kell megőriznie az
elévülési idő végéig.
Azok a gyermeket nevelő
szülők, akik jogosultak a gyermeket nevelők adó-visszatérítésére és december végéig nem
nyújtották be a VISSZADOnyilatkozatot, illetve a NAV
sem utalta ki számukra automatikusan a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat, azok
a tervezet módosításával vagy a
21SZJA-bevallás önálló benyújtásával juthatnak hozzá a visszajáró összeghez. (Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

– a Magyar Kultúra Napján

A kitüntetések átadásán jobbról a második Bokor Ferencné.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a megyeszékhelyi Városi Hangverseny és Kiállítóteremben elismeréseket adtak át
az arra érdemeseknek.
A múzeumi ágazatból emléklapot vehetett át kiemelkedő
munkájáért Bokor Ferencné, a
Göcseji Múzeum titkárságvezetője.

A kitüntetett egyébként Pacsa
Város társadalmi alpolgármestere,
akinek írásaival gyakran találkozhatnak olvasóink a Pacsa és
Környéke havilap hasábjain.
Bokor Ferencnének további
szakmai munkájához és társadalmi, közösségért végzett tevékenységéhez sok sikert és jó
egészséget kívánunk!

PACSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
A PACSÁN ÉLŐKÉRT
Rendelkezzen adója 1%-áról alapítványunk javára

18953790-1-20
Minden forint a településen élők egészségéért, kultúrájáért,
oktatásáért, sportjáért kerül felhasználásra.
Számunkra Ön és családja, valamint a városunk közössége a
legfontosabb!
Pacsáért Alapítvány kuratóriuma

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

A Haladás Horgászegyesület Pacsa kéri, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával támogassák az egyesület tevékenységét.
Adószámuk: 19-959012-1-20
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Vince-napi szőlőáldás Felsőrajkon
Magyarországon a Vince-napi népszokásoknak sok száz éves
hagyománya van, Felsőrajkon is
szőlészethez-borászathoz kapcsolódó programokat szerveztek. A
főszervező, ifj. Kantó Gyula tájékoztatott bennünket a részletekről.
A rendezvény ötlete Farkas
Laci pincéjének sparheltje mellett született meg 2013-ban,
amikor szűk körben már Vincenapot tartottunk. A nagyobb Vince-nap 2021-ben valósult meg
első ízben, amikor megkértük
Csóti Anikót, aki utcabeli és közösségi ember, hogy működjön
közre a szervezésben. Az idei a
második alkalom, ezt a Vince napot már kibővítettük szakmai
előadással is. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendezvény önszerveződő, civil összefogással
jött létre, a szervezők és résztvevők közös finanszírozásában.
A szakmai program délelőtt
zajlott a plébánia közösségi termében, amelyre meghívtuk a
környékbeli települések gazdáit
is, hiszen a növényvédelem és
a szőlőtermesztés nehézségei hasonló mértékben nehezítik az ő
munkájukat is. Nagy örömünkre szolgált, hogy a helyi gazdák

mellett jöttek Pacsáról, Zalaszentmihályról, Pölöskéről, Zalaszentbalázsról, Pötrétéről, Alsórajkról, Zalaegerszegről is érdeklődők.
Dr. Tüh Annamária növényorvos, a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársa a szőlő növényvédelméről és a területünkön is megjelent amerikai szőlőkabócáról és az általa terjesztett
aranyszínű sárgaságot okozó phytoplazma vírusfertőzésről tartott
előadást. A hallgatók megismerhették a betegség hazai kialakulásának, elterjedésének körülményeit, Zala megyét érintő fertőzési helyzetét. Átfogó képet kaptak arról, hogy a növényvédelmi hatóság milyen lépéseket, intézkedéseket tett meg a
fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Tanácsokat kaptak a védekezési, megelőzési lehetőségekről. Az előadásban a szakember kitért még
a szőlőt veszélyeztető egyéb betegségek, károkozók elleni védekezés fontosságára is, külön kihangsúlyozva a szőlő feketerothadás nevű gombás betegséget
és az utóbbi években megjelent
foltosszárnyú muslica (Drosophila suzukii) évről évre növekvő
kártételét.

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

Hirdetésszervezõket

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

Péter atya megáldja a szőlőt.

A szakmai rész után vendégeink szőlőjárásra, szőlőáldásra
indultak a felsőrajki Öreghegyben. A szőlők és gazdák idén is
Rudi Péter plébános által áldásban részesültek, a hagyományos
Vince-napi metszést a szőlőgazdák elvégezték, a János-napon
megáldott borral meglocsolták
a tőkét, ezáltal Istenre bízva a
jó termést.
Az első állomáson ifj. Kantó Gyula és Farkas László saját
készítésű Pet-nat pezsgőket bontottak. Pet-nat jelentése: Pétillantnaturel, vagy röviden csak petnat. A pezsgő őse, egy játékos,
izgalmas tétel. A methodeancestral, azaz ősi módszer szerint
készítik, tehát a bort lepalackozzák mielőtt az erjedés befejeződne. A fermentáció a palackban folytatódik: a mustban lévő
cukor alkohollá alakul, s közben
melléktermékként CO2 buborékok jelennek meg. A pezsgővel
ellentétben a petnatot nem degorzsálják, így a seprő a buborékokkal együtt a palackban marad.
A kóstolt tételek között volt
direkttermő szőlőből, othelloból
készült nyers pezsgő is. Ezen
italok igencsak különlegesnek

számítottak és nagy tetszést arattak a felsőrajki hegyaljában.
A borkészítés során a Kantó
és Farkas pince nem használ
fajélesztőt és teljesen természetes módon történik az erjesztés,
valamint derítőszert és szűrőt sem
használnak, megvárják, míg magától letisztul a bor.
A továbbiakban a részvevők
pincejárásra indultak és Keglovics Csaba, Kantó Gyula, Farkas László, Földi György, Fazekas István, Zsohár Tibor, Gaál
József, Gáspár János szőlői kaptak áldást Péter atyától. A gazdák minden pincénél szívesen látták vendégül a csapatot, borkóstolót tartottak, harapnivalóval
kínálták a pincejárókat.
Köszönjük vendégeinknek,
hogy elfogadták meghívásunkat,
reméljük, hogy mindenkinek hasznos és kellemes időtöltés volt a
Felsőrajkon eltöltött Vince nap!
Ifj. Kantó Gyula elmondta
azt is, hogy a szervezésben és a
sikeres lebonyolításban Rudi Péter atya, Piros György, Farkas
László és Csóti Anikó volt segítségére.
Jövőre is várjuk az érdeklődőket szeretettel!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Felújítás a pacsai művelődési házban
A művelődési ház
épületegyüttesének hátsó része az elmúlt
években megújult, ám
az első utcafronti bejárat, lépcsőház és első emeleti részekre nagyon időszerűvé vált
a felújítás Pacsán.
2021-ben tudtunk
helyiségeket biztosítani az utca másik
oldalán található Civil
Házban a helyi egyesületek számára, így
elkezdődhetett ősszel
a tervezés, télen pedig
a munkák is. Néhány
mondatban a munkálatok részleteiről is
tájékoztatást szeretnék adni.
A legsürgetőbb beavatkozást az elöregedett, korszerűtlen, még A felújítást végző helyi Dodó-Elektro Kft.
a hatvanas években ki- munkatársa, Réti Richárd látható munka
épült elektromos há- közben.
lózat állapota okozta, ami nem tillátor működése esetén is „ela mai kor nagyobb igénybe- ment” az áram. Most, az elektvételére épült ki hajdanán. romos hálózat korszerűsítéséSzámtalan esetben okozott már vel e rendszer alkalmassá válik
meghibásodást, áramszünetet. arra is, hogy klimatizáljuk az
A felújítás során új vezetékezés érintett helységet, így 2022
épül ki, új, takarékos led nyarától már kedvezőbb kövilágító testek, új, szabványos rülmények között házasodhatés biztonságos szerelvények nak a helyi fiatalok.
kerülnek beszerelésre.
A főbejárati rész is megújul
Az épületben található a há- a projekt keretében, a hátsó
zasságkötő terem is, ahol a me- rész hangulatát és színvilágát
legebb nyári időszakban nem átvéve. A régi fali vitrinek
ritkán 35 fokos hőmérsékletben megszűnnek, kőburkolat kerül
kellett a szertartásokat megtar- a falakra, álmennyezet készül,
tani. Olyan gyenge volt a rend- és új, fa takarószekrény az
szer, hogy már 1-2 állóven- elektromos elosztó dobozra.

A lépcsőház esetében beszélhetünk a legnagyobb beavatkozásról. Az alsó üveges
kétszárnyú lengőajtó cserére
szorul, új, fából készült nyílászáró kerül beépítésre – amit
a hátsó rész nyílászáróinak stílusában készítenek el –, hiszen
így lesz összhangban az épület.
A lépcsőház nyugati oldalán
még jelenleg is az eredeti 1960as években beépített körablakok találhatóak (3 darab), cseréjük tovább nem halasztható,
fa szerkezetük elrothadt, a csapadékvíz befolyik az üveg mellett, értelemszerűen hőmegtartó
képességük közel nulla. Új,
többrétegű hőszigetelt üveggel
ellátott műanyag ablakok kerül-

Új székek az óvodában

A jelképes átadás pillanata.

Pályázati lehetőség vállakozások részére
Pacsa Város polgármestereként ezúton szeretném felhívni
a figyelmüket a helyi és környékbeli településeken működő vállalkozóknak egy hamarosan induló fejlesztési lehetőségre.
Magyar Falu vállalkozásújraindítási program néven pályázati lehetőség nyílik rövidesen 30 milliárd forintos keretösszeggel.
A program keretében 2022.
február 24-től nyújthatnak be
kérelmet az 5000 fő alatti településeken vagy szabad vállalkozási zónákban működő, a
fejlesztéseiket ott megvalósító mikrovállalkozások, tehát a

PACSA és KÖRNYÉKÉN üzemelő vállalkozások is.
A tíz fő alatti kisvállalkozások a pályázaton 2 és 10 millió forint közötti vissza nem
térítendő támogatást igényelhetnek új eszközök és gépek
vásárlására, ingatlanberuházásra, technológiai fejlesztésre.
A vissza nem térítendő támogatás intenzitása maximum
70 százalék, vagyis minden 100
forint beruházásból legfeljebb
70 forintot átvállal az állam. A
felhívásra beérkező kérelmek
egyszerűsített eljárásrend alapján, folyamatos elbírálással kaphatnak támogatást. Az elnyert
összeg fele előlegként lehívható.

nek beépítésre. Az emeleti helyiségek fűtése rendben működött eddig is, viszont a lépcsőház nem fűtött, korábban egy
egyszerű sötétítő függöny került felhelyezésre, ami minimálisan tartotta meg a hőt. Az
emeleti rész hőszigetelt fallal
és beépített új nyílászáróval
lesz elválasztva a lépcsőháztól,
így ezután gazdaságosabban
fűthető a felső szint, mivel nem
szökik meg a meleg a lépcsőház felé.
A szakmunkák és szerelvényezések végeztével az érintett
helységek festésre kerülnek. A
munkálatok várhatóan áprilisra
elkészülnek el.
Kelemen Tamás

A pályázó vállalkozásoknak
minimum egy lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkezniük, és
állományi létszámuknak minimum egy főnek kell lennie. A
programban a KATA hatálya
alá tartozó vállalkozások nem
vehetnek részt.
A pályázatokat 2022. február 24. és 2022. március 31.
között lehet benyújtani, a rendelkezésre álló forrás függvényében. A felhívás és további részletek a palyazat.
gov.hu oldalon, cégre szabottan
pedig a www.vali.hu Vállalkozói információs portálon
érhetők el.
Kelemen Tamás

A Pacsai Napsugár Óvoda
intézményvezetője, Toplak Mónika fordult 2021 év végén azzal a kéréssel a fenntartó önkormányzatok vezetőihez, hogy véleménye szerint szükséges lenne
új székeket beszerezni az intézménybe járó gyermekek részére.
A társulási tanács támogatta
az elképzelését és biztosította a
beszerzéshez szükséges 700 ezer
forintot, így decemberben megrendelésre kerültek a székek, azzal a kiegészítéssel, hogy Pacsa
Város Önkormányzata a bölcsödébe járó gyermekek részére is
megrendelte azokat.
Január közepén szállították
ki az óvodába a fából készült
60 darab széket, amelyeket
jelképesen Horváth Gyöngyi
zalaigricei és Kelemen Tamás
pacsai polgármesterek adtak át
az intézményvezetőnek.
Kelemen Tamás

2022. február
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt
csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vidéki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők közreműködésével, közös útmutatók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport találkozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.
A projekt közel kétéves
időtartama során számos rendezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támogatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrendezett információs napon a résztvevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

Termografikus mérés.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futamideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klímastratégiák fontosságáról.
Emellett a projekt egyik
legfontosabb
tevékenységeként a partnerek energetikai
auditokat és általános épületgépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztartásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hőveszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömörség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő eszközt valamennyi háztartás esetében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, jeleket. A mérések eredményeképpen az ingatlantulajdonosok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezenkívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonukban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Légtömörség mérése.

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozhatott együtt, ugyanis a fő célkitűzés az energiaszegénység

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.
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2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta 1. ábra
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását követően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emelkedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.
A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktívak teszik ki (182 fő), ők azok, akik a programban vonás előtt
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem
tudtak volna munkába állni. A célcsoport ezen része jellemzően
nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 januárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvalósításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Élveszületések és halálozások száma Pacsán 2021-ben
A település adatai vajon megegyeznek az országos átlaggal?

Statisztikai összefoglalónkban arra keressük a választ, hogy az
élveszületések és a halálozások száma hogyan alakult országos, ezen
belül települési, pacsai szinten. Dr. Benedek Karolina jegyző, anyakönyvvezető tájékoztatása következik.
Először az országos számokra kitérve a KSH és az anyakönyvi
nyilvántartások hivatalos adataiból megtudhatjuk, hogy 2021 január-november között Magyarországon 346-al több gyermek született, mint a 2020-as évben ebben az időszakban; ugyanakkor 14
166 fővel többen haltak meg, mint 2020 ezen időszakában. Tehát
országos viszonylatban a halálozások száma a születéseknél nagyobb mértékben emelkedett, mintegy 36 %-al. Nem tisztem
kommentálni, de ezek mindenképpen elszomorító számok, a folyamatos védekezés ellenére is igen magas arány. A KSH adattár
összehasonlít más országokkal is, érdekességként megemlíthető,
hogy a feltüntetettek közül Izland, Norvégia, Dánia és Ciprus,
ahol már stagnál vagy csökkent a halálozási arányszám, a többi országban Magyarországhoz hasonló a tendencia.
A lakosság száma egyébként hazánkban 2021. január 1-én
9 730 772 millió volt. 1941 óta tartja számon a KSH, akkor alig
érte el a 9.3 milliót. Az 1950-es évek végén volt akkora a népességszám mint ma; az 1980-s évekre már 10.7 millióan voltunk, az
volt a csúcspont, azóta folyamatosan fogy. Már 2011-re lecsökkent 10 millió alá, 2017 óta pedig 9.8 millió alá. A számok a
2000-es évektől figyelembe veszik a természetes szaporodás és

fogyás adatai mellett a nemzetközi vándorlást (külföldre költözést) is.
Térjünk át Pacsára, ahol a népességszám alakulását tekintve
2020. évben 15 gyermek született, míg 21 polgár hunyt el.
2021. évben ez az adat az alábbiak szerint módosult: 10 gyermek született, és 17 fő hunyt el. Kevesebb gyermek születésének
örülhettünk tehát, azonban a Covid-19 megjelenése óta már az is
kedvező hír, ha kevesebb a halálozási szám, mint egy évvel korábban (ezen felül a halálok nem csak a Covid-19 volt, bár erre pontos statisztika nem áll rendelkezésünkre).
A végére pedig néhány apró érdekesség. A lakosság nemek szerinti megoszlása tekintetében 1900-ban még körülbelül 50-50%
volt a nők és férfiak aránya Magyarországon, de már 1920-ra megemelkedett a nők aránya, az 1950-es években volt a legnagyobb a
különbség. 2021-ben 4.664.000 férfit és 5.067.000 nőt számláltak.
Pacsán az állandó lakosság összetételében nemenként az országos
átlagnak megfelelő a megoszlás, 2021. évben 820 nő és 802 férfi állandó lakosa volt a településnek.
A 2021. évben született 10 gyermekből azonban már 6 fiú és 4 lány,
ami éppen a fordítottja a fentieknek, és országos szinten is több fiúgyermek látta meg 2021-ben a napvilágot, mint leány. Érdekes továbbá, hogy Pacsán a 10 gyermekből 8-an a szülők éltek azzal a lehetőséggel, hogy 2 keresztnevet is adjanak gyermeküknek. Volt néhány év
(tized) amikor ez nem volt jellemző, de napjainkra újra szokássá vált.

Elsősorban pontyot
és süllőt telepítenek
Horgászhírek Pacsáról
Január 14-én tartotta éves közgyűlését a Haladás Horgászegyesület Pacsán.
Az első napirendi pontban a
2021-es év beszámolóját, telepítési és fogási eredmények tájékoztatóját, fegyelmi és ellenőrző bizottságok jelentését hallgathatták meg a megjelentek, majd
elfogadták a zárszámadást. A to-

vábbiakban megtárgyalták a
2022. évi horgászrendet, halfogási tilalmak idejét, meghatározták a tagsági díjakat. Kitűzték a
társadalmi munkák és a rendezvények időpontját.
Néhány fontos döntésről tájékoztatta lapunkat Magyar István, a januártól elnöki pozíciót
betöltő pacsai horgász.
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• 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

Mintegy húszan vettek részt a társadalmi munkában.

A területi jegyek ára jelentősen emelkedik, a gyermek, ifjúsági, felnőtt kategóriákban is,
melynek oka a drasztikus haláremelkedés, amely meghaladja
a 30%-ot. Haltelepítést a tavaszra – február vége, március eleje
– terveznek, elsősorban ponty és
süllő halfajokkal.
A heti horgásznapok májustól bővülnek, ugyanis szerdán
délelőtt és pénteken délután is
engedélyezett a horgászat. Ragadozóhalból a napi kifogható
mennyiség 1 darabra csökken,
évente 20 darab a maximálisan
kifogható mennyiség. A 2022.
évi horgászszezon március 26án kezdődik a ponty és békés halak horgászatával.

Az okmányok érvényesítésére, engedélyek kiváltására továbbra is kettő időpont áll rendelkezésre, február 19-én és március 19-én, 8-tól 12 óráig a művelődési házban Pacsán. A 2021
évi fogási naplók leadásának
határideje 2022. február vége.
Horgászverseny megtartására készülnek, amelynek tervezett időpontja 2022. április 23,
szombat.
Január 22.-ére szombatra társadalmi munkára várták a horgászokat a tópartra. Közel húsz
fő vett részt a munkában, aminek során lekaszálták és elégették a víztározó gátján található száraz nádat.
Kelemen Tamás
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Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az egyébként is szerteágazó feladatokat ellátó kormányhivatalokra a koronavírusjárvány, illetve a gazdaság újraindítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Megyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?
– A hivatal – sokrétű tevékenysége révén – számos területen jelen van a zalai társadalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít- Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
juk. Sokáig tartana felsorolni, kormánymegbízottja.
hogy mi minden tartozik fel- lakkal rendelkezik. 2021-ben
adataink közé. Kapcsolatba lezárult továbbá a Zala Megyei
kerülünk a kisgyermekes csa- Kormányhivatal által vezetett
ládokkal, a pályaválasztás előtt „Ügyfélkapcsolati rendszerek
álló gyermekekkel, de az érett- fejlesztése” című KÖFOP proségi szervezése is teljes mér- jekt is, melynek egyik kiemelt
tékben hozzánk tartozik. A rendszerelemét az állampolmegváltozott munkaképessé- gárok számára elérhető korgűek ellátásaival kapcsolatos mányablak mobil applikáció
eljárások mellett a foglalkoz- képezte. Saját erőből megvatatás elősegítése, az álláskere- lósított fejlesztéseink tekintesők támogatása is feladatunk, tében pedig egy speciális közde a nyugdíjjövedelmek meg- úti ellenőrzést lehetővé tévő
állapításával kapcsolatos teen- irodabusz beszerzése említhető
dőket is hivatalunk végzi. példaként, amely szeptember
Mindezek alapját – az elsődle- óta végzi munkáját Zala meges kapcsolódási pontot az gye útjain.
– A koronavírus-járvány
állampolgárok irányába – kormányablakaink jelentik. A kor- hogyan befolyásolta a rendezmányzati ügyfélszolgálati iro- vények tartását?
– Az engedélyezett keretek
dák mellett az állami szolgáltatások elérését a megyénkben között, a védelmi intézkedések
működő kormányablak busz is betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
segíti.
– Milyen fejlesztések segí- melyek közül jó néhány esetik az állampolgárok minél ményt saját magunk szervezmagasabb színvonalú kiszol- tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
gálását?
– Kollégáink képzése mel- adott otthont az Állami Főlett nagy gondot fordítunk arra építészek Szakmai Fórumának.
is, hogy ügyfeleinket megfe- A Greentech Konferencia és
lelő körülmények között fo- Szakkiállítás pedig remek begadjuk. Az elmúlt évben csak- mutatkozási lehetőséget jelennem 460 millió forintot fordí- tett a tavaly létrejött Környetottunk épületeink állagmeg- zetvédelmi, Természetvédelmi
óvására és felújítására, mely- és Hulladékgazdálkodási Főnek egyik kiemelt elemét a osztályunk részére. Saját szerzalalövői okmányiroda kor- vezésű eseményeink közül a
mányablakká történő átalakí- Zala Megyei Államigazgatási
tása képezte. Az újonnan át- Kollégium elmúlt évi ülése
adott ügyfélszolgálati iroda ré- emelhető ki. A konferencia –
vén – melynek januári átadá- melyre ezúttal a keszthelyi
sán dr. György István, a Mi- Amazon Házban került sor –
niszterelnökség területi köz- kiváló alkalmat kínált arra,
igazgatásért felelős államtitká- hogy az államigazgatási szerra is részt vett – Zala megye vek vezetői szakmai eszmecsemár tíz új típusú kormányab- rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti változásokkal összefüggésben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generáció megszólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Magyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képességeikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az általános iskolát befejező, a továbbtanulásban érintett diákokra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – működésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.
– A járvány sajnos továbbra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön mindig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhivatal járványkezelésben nyújtott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?
–2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltások felvételét április 23-tól online időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében került sor az első oltási akcióhétre, amelynek során időpontfoglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kormánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatokhoz megfelelően alkalmazkodtak, melynek eredményeképpen az általunk nyújtott szolgáltatások változatlan színvonalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjairól és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állampolgárok.
– Az idei tervek közül említene néhány fontosabbat?
– Az egyik már megvalósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kormányablak átadását. Mindemellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Kazinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint értékben. Fontos és hangsúlyos kormányzati szándék a mezőgazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítását. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 településen elérhető. Nemrégiben történelmi léptékű vidékfejlesztési program indult. A kormány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszorosa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.
– Nincs ez másképp a magyar családpolitikai intézkedések tekintetében sem…
– Egyértelmű, hogy a magyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említhetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelemadót, a levont ekho kétharmadát, valamint a kata negyedét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több országban lesz követendő példa.
– Változott-e a kormányhivatal feladatköre az elmúlt
időszakban?
– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormányzatok jegyzőitől – a telekalakítási eljárásokkal összefüggésben – az építésügyi és településrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivatalok feladatköre tehát folyamatosan bővül, felkészült szakembereink azonban biztos alapot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Januárban négyen is betöltötték 80. életévüket Pacsán
A tavaly indult kezdeményezés kedvező fogadtatásra
talált Pacsán, így idén is folytatódott a program: Kelemen
Tamás polgármester és dr. Benedek Karolina jegyző köszöntötte az ünnepelteket a kisváros
lakossága nevében.
Az év sajnálatos eseménynyel indult, a település egyik
legidősebb lakója 2021. december 23-án még megérte 95.
születésnapját, de köszöntésére
az önkormányzat részéről már
nem kerülhetett sor, miután
2021. év végén kórházba került, ahonnét már nem tért haza.
Szabó Jenőné (Varga Erzsébet)
Pacsán született, négyen voltak
testvérek, 3 lány és egy fiú.
1945-ben ment férjhez, két leánya született majd két unokája
és két dédunokája is. Aktív korában a helyi termelőszövetkezetben és a háztartásban dolgozott. Szívesen tevékenykedett a kertben, növénytermesztésben. 1990-ben özvegyült meg,
azóta lányával élt közös háztartásban. Köszönjük neki,
hogy életét településünkön élte
le, nyugodjon békében.

Dömötör Józsefné köszöntése.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

Négy időskorú lakót azonban sikerült köszönteni az év
első hónapjában. Mindannyian
„amolyan öregesen”, de még
mindig aktívan élik mindennapjaikat – és mosolygósan fogadták a köszöntést, szívesen
osztottak meg egy pár gondolatot az életükről.
Sabján Lajosnét január elején köszöntöttük 80-ik születésnapja alkalmából otthonában. A
közeli Andorházán született
Mészáros Mária néven, kettő
leánytestvérével együtt. 1962ben ment férjhez és került Pacsára, kettő gyermeke és kettő
unokája született. Dolgozott a
helyi ÁFÉSZ-nél és a Tésztagyárban is. 1993-tól nyugdíjas,
1996-tól özvegy. Gyermekei
fiatalon elhunytak, unokájával
él pacsai családi házukban.
Január végén ismét egy andorházai születésű lakos töltötte be 80. életévét. Dömötör
Józsefné született Fehér Ilona
is élénken emlékezett még arra,
amikor általános iskolába gyalog jártak Pacsára Mészáros
Máriával. Mondhatjuk, hogy
megedződött a sok gyaloglás
alatt, hiszen 15 éves korától
kezdődően nehéz fizikai munkát végzett 15 éven át a pacsai
téglagyárban. 1964-ben ment
férjhez, 1967-ben költöztek be
Pacsára. Az ÁFÉSZ-nél dolgo-

Leposa Imre (bal oldali fotó) és Lugosi István is elérte a nyolcadik „X-et”…

zott 23 évet és onnan ment
nyugdíjba. 2 fia és 4 unokája
született, 7 éve özvegy. Gyermekkora óta szívesen és rendszeresen olvas, könyveket gyűjt
és rejtvényt is fejt. Pacsai házukban él fiával és annak családjával.
Szintén január végén töltötte be a 80. életévét Leposa
Imre. Pacsán született, egy fiú
testvére van. Érettségi után a
Tésztagyárban és a helyi ÁFÉSZnél dolgozott. 1970-ben nősült,
3 fia és 5 unokája született. 38
éven keresztül aktívan vadászott és vőfélyeskedéssel is
foglalkozott. 20 éve nyugdíjas,
pacsai családi házukban élnek
feleségével.

Lugosi István is január végén ünnepelte 80. születésnapját. Ő Pacsán született 5
gyermekes családban. Gépszerelő végzettséget szerzett és betakarítógép-kezelőként dolgozott 42 éven keresztül a helyi
termelőszövetkezetben. 60 éve
házasodott, 2 fia, 2 unokája és
egy dédunokája született. Hobbija napjainkban is a szerelgetés. 20 éve nyugdíjas, feleségével élnek családi házukban, szívmelengető érdekesség
a múltból, amit büszkén osztott
meg velünk: ugyan abban a házban él, ahol meg is született!
Isten éltesse még sokáig
egészségben az ünnepelteket!
Dr. Benedek Karolina
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Nyertes pályázatok Felsőrajkon
A Magyar Falu Program
keretében Felsőrajk 40 millió
forintos óvoda-felújítási forráshoz jutott. Zsuppánné Horváth
Mária polgármester lapunknak
elmondta, hogy az óvodába a
helyieken kívül Alsórajkról,
Pötrétéről fogadnak gyermekeket, sőt még egy növendék
Pacsáról is van, összesen 34
gyermeknek ad otthont az intézmény.
A felújítás során külső- és a
padlás szigetelésére kerül sor,
teljes víz- és villanyhálózatcserét hajtanak végre, kicserélik a padlózatot és festenek is.
A padlás felújításával és a
külső szigeteléssel hamarosan
kezdődik a munka.
A kültéri utak felújítására
45 millió forintot nyert a falu.
Ez összeköttetést jelent az
Unyi-hegyhez vezető kerék-

Az óvoda padlásának takarítása (balról) és az út melletti terület rendbetétele.

páros úttal. Ráadásul azért is
fontos, mert sok gazdának van
ott földterülete.

Pacsai siker a Mura Kupán
Már évtizedes hagyománya van a januárban megrendezésre kerülő Mura Kupa
terepfutó versenynek a
murakeresztúri Zrínyi
Miklós Általános Iskola és a Zrínyi Kadétok Egyesület szervezésében.
A január 15-én tartott megmérettetésen,
11 kilométeres távon
rajthoz állt ifj. Kelemen Tamás (képünkön) pacsai futó is,
aki 44 perc 18 másodperces idejével abszolút első helyezést
ért el.

11

Pacsa és Környéke

2022. február

Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.
A testület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi
pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.
A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt
időszakban bekövetkezett változások miatt 1.017.065 e Ft-ra
módosult. Majd elfogadásra
került az önkormányzat és a
hivatal 2022. évi költségvetése
825.185 e Ft-os bevételi és
kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a törvényi kötelezettségből fakadó tisztségviselői illetményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a
2022-2024-es költségvetési
évekre nem tervezett adósságot
keletkeztető ügyletet és nem kíván ilyet tervezni a 2023-2025ös költségvetési évekre sem.
A soron következő szavazással a Zala Megyei Közgyű-

Fotó: Zalatáj
Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

lés elfogadta a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfordítással, 0 eFt vállalkozási eredménnyel, továbbá megállapította ügyvezetőjének 2022. évre
vonatkozó megbízási díját.
A testület jóváhagyta a
Testvér-települési programok
és együttműködések 2022. évi
pályázati kiírásra benyújtott
„Zala összeköt bennünket” és
„Kézműves örökségünk nyo-

mában” projekteket, valamint a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének folytatásaként újabb kerékpárút
fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is határozott a Teskánd-Zalaegerszeg,
valamint a Lenti-Hernyék szakaszok megvalósítása érdekében.

Munkaerőpiacra felkészítő képzés Szentpéterúron
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) az
EFOP_3.7.1-17-2017-000001 „Aktívan a tudásért” elnevezésű
kiemelt projekt keretében, vidéki helyszínekre szervezett
képzését 2022. január 24-től
február 18-ig tartják Szentpéterúron a művelődési házban, a szükséges járványügyi
szabályok szigorú betartásával. A munkaerőpiacra felkészítő, kompetencia-fejlesztő képzés 120 órában, 2 csoportban,
összesen 46 fő részvételével
történik.

A Magyar Nemzeti Társadalmi és Felzárkóztatási Stratégia célkitűzéseihez igazodva
az EFOP_3.7.1-17 kiemelt projekt elsődleges célja a 16-60 év
közötti, alacsony iskolai végzettségű, illetve végzettséggel
nem rendelkező hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási
esélyeinek növelése, munkaerő-piaci és ezáltal társadalmi
helyzetük javítása. A projekt
keretében megvalósuló, funkcionális analfabetizmus csökkentésére irányuló, alapkészség
és kompetenciafejlesztő, az ál-

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

talános iskola befejezését célzó
és szakmatanulást megalapozó
képzések, valamint munkagyakorlat-szerzést lehetővé tevő
programok a család, mint szociális és gazdasági egység, jövedelemszerző képességének
erősítését, a szociálisan hátrányos helyzetű inaktív, illetve
tartósan alacsony jövedelmű
emberek gazdasági aktivizálását,
a generációkon átívelő passzivitás felszámolását célozzák.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elfogadásra
került a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve, amelyhez kapcsolódóan a testület felhatalmazta dr.
Pál Attila elnököt az év közben
szükségessé váló módosítások
átvezetésére.
Végül a közgyűlés elfogadta a dr. Mester László megyei
főjegyző által előterjesztett, hivatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye
minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése
A baloldal legvisszataszítóbb hagyományait tökéletesen folytatva Márki-Zay Péter folyamatosan becsmérli, gyalázza a vidéki
embereket. A Mediaworks Hírcentruma és a Zalatáj is összegyűjtötte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének legbotrányosabb
kijelentéseit az elmúlt hetekből. Lapzártáig talán ezek voltak a
legérdekesebbek, de természetesen folytatjuk, hiszen Márki-Zay
Péter igen termékeny ezen a téren.
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje több alkalommal tett sértő
megjegyzéseket a vidéken élő emberekre. Az egyik botrányos
kijelentése december 6-án hangzott el a közösségi oldalán közzétett videóban, ahol arról értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnökjelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell
hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy '18ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról, hogy ki
hozza be a migránsokat, ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni,
akkor sem, ha ez egyes ellenzékieknek nem tetszik.”
Egy másik hétvégi videójában ismét a migráció témakörében
Márki-Zay arról beszélt, milyen fontos, hogy az utolsó faluban is
„mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”. Tehát, hogy ha a
migráció kérdését minden, a legutolsó falu legtudatlanabb emberéhez is sikerülne eljuttatni, hogy az csak a Fidesz, nos akkor a
'22-es választásra ez óriási hatással lenne – fejtegette a baloldal
jelöltje.
„Talán az utolsó faluban is mindenkinek kinyílna a lámpa a
fejében, hogy migránsokat csak a Fidesz hoz be Magyarországra.
És ezt érdemes lenne tudatni, mert még egyszer, nagyon sok osto-

Gránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.
Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
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 megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

ba ember van, aki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes” –
sértegette tovább az embereket Márki-Zay.
A baloldal miniszterelnök-jelöltje nem ekkor sértette meg először a vidéki embereket, hiszen már az október 23-i Békemenetre
a fővárosba érkezőket is tudatlannak minősítette. Az ATV Egyenes Beszéd című, október 25-i műsorában azt mondta: „...a Telexnek a videóját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak
arról van szó, hogy ez nem egy szeretet- és békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy tényleg vannak olyanok,
akiknek fogalmuk sincs róla, hogy hol vannak, buszokkal oda
vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta a
házi feladatát...”
Márki-Zay Péter láthatóan nem bánta meg ezeket a kijelentéseit, hiszen nemrég ismét otrombán megsértette a falusiakat. Élőben jelentkezett a Facebook-oldalán, ezúttal kampánytanácsadójával, Simon Andrással az oldalán. A beszélgetés elején egyből
szóba került, hogy több lap is felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben arra, hogy a baloldal jelöltje eltörölné a rezsicsökkentést,
hogy sürgősségi osztályokat, szülészeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészségügyet.
Ennek kapcsán Márki-Zay elmesélt egy történetet, miszerint
egy vidéki kocsmában is szembesítették egyik állításával, amire
egyik aktivistája úgy reagált, hogy ott helyben fizet egymilliót, ha
be tudják bizonyítani, hogy ezt mondta, mire visszakoztak beszélgetőpartnerei. Márki-Zay szerint ebből az következik, idézzük szó
szerint, hogy „még egy vidéki kocsmában is meg lehet győzni ezzel embereket”. Tehát a vidéki kocsmákba, presszókba betérő embereket vitaképtelen és buta embereknek állította be. Mindezt
megfejelte azzal, hogy ráadásul alkoholisták is, délelőtt 10 órakor
már részegek.
Márki-Zay Péter azzal állt elő egy fórumon, hogy Zalában nincs
traumatológia. Ám ezzel önmagát járatta le, hiszen köztudott,
hogy a megyében három kórházban is van traumatológia osztály
(Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely). Márki-Zay újabb lesrefutásán nem lepődünk meg, ám Zala megye 1. számú választókerületének baloldali képviselőjelöltjétől, a Zala Megyei Kórház
egykori főigazgatójától, dr. Csidei Iréntől elvárható lett volna a
korrekt „helyreigazítás”.

