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Életút és visszaemlékezés
Pácsony a Vasi-hegyhát települése a hegyháti dombvidék középső részén, a Rába-Zala vízválasztójának szomszédságában. Első fellelt írásos emléke I217-b6l származik.
A mai falu a török idők utáni telepítések következtében jött létre, erre utal egyutcás,
hosszan elnyúló szerkezete. A község határát átszeli a Szombathely-Nagykanizsa
vasútvonal, melynek egyik fontos állomása Pácsony.
1950-ben gépállomás épült a faluban az egykori káptalani major területén. Ezáltal
Pácsony a hegyhát legiparosabb településévé vált. 1977-től a szombathelyi MÁV
járműjavító üzemeként működött, 2005-ben pedig Szőnye Eiffel Kft. néven kertült
privatizálásra. Az acélszerkezet-gyártás volt a fő tevékenység. Tulajdonosa jelenleg
a Vasi Horganyzó Kft., az elkövetkező években pedig tüzihorganyzással foglalkoznak majd. A 300 lelkes Pácsony újra jelentős foglalkoztató lesz a vasvári járásban.
1952. július 11-én születtem Szombathelyen. Az általános iskola alsó tagozatát
Pácsonyban, a felsőt, pedig Olaszfán végeztem el. A kőszegi Jurisich Miklós gimnáziumban érettségiztem 1970-ben. A MÁV tisztképző sikeres vizsgái után forgalmi szolgálattevő, majd fuvarozásszervező voltam a Zalaegerszegi MÁV üzemfőnökségén, ahol 1985-ben függetlenített szakszervezeti titkárnak választottak.
1986-1989 között az MSZMP vasvári bizottságán munkatársként dolgoztam.
1991-től nyugdíjazásomig az NN Biztosító Zrt. képviselője voltam.
A 30 éves polgármesteri tisztség betöltése mellett 2001-2006 között a Vas Megyei Közgyűlés tagjaként, a Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület frakcióban
tevékenykedtem. Az 1990-es évek második felében a vasári Kistérségi Társulás
elnökévé választottak.
Örömmel tölt e1, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületeket a kor követelményeinek megfelelően felújítottuk. A Virágos Magyarországért országos versenyen 1995-ben első helyezést értünk el község kategóriában. 1996-ban Pácsony

Harminc éve polgármesterek életutjai és visszaemlékezései, települési adatok

megkapta ,,Vas megye legszebb faluja” megtisztelő címet. Azóta is fokozott figyelmet fordítunk a község rendjére, tisztaságára, a hátrányos helyzetű családok
segítésére, valamint az iskolások és egyetemisták tanulmányainak támogatására.
Tavaly benyújtottuk igényünket az Egyedi szennyvízkezelés című pályázatra.
Pénzügyi tartalékunk lehetővé teszi a lakossági önrész jelentős részének átvállalását. A szennyvíztisztítás megoldása, a helyi Vasi Horganyzó Kft-ben a termelés
beindulása lehetőséget ad Pácsony további fejlődésére.

