
(Folytatás a 2. oldalon)

A pacsai üzemében kenyereinket hagyományos módonPékmester 2 Kft.
kovásszal, pékáruinkat, és a korszerû táplálkozást segítõ szénhidrátcsökkentett,

magvas, teljes õrlésû és rozslisztet tartalmazó termékeinket

széles választékban, házias ízekben állítjuk elõ.

Hagyományos minõség, kedvezõ ár!

Minõségi, friss kenyér és péksütemény nagy választéka

JÖJJÖN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!

Termékeinket megvásárolhatják:
Pacsán a Szent István tér 5.,

Zalaegerszegen a Petõfi út 22. és a
Platán sor 17/a alatti szaküzleteinkben.

Gazdagné Gecse Anna,
Nemesrádó polgármestere
örömmel fogadta az új tér-
ségi lap indulását. Mint
mondja, ők is próbálkoztak
már helyi hírlevél megjelen-
tetésével, de aztán különbö-
ző okok miatt az nem volt
hosszú életű.

A fiatalodó Nemesrádó
– Fontosnak tartom, hogy

az egy térséghez tartozó, közeli
települések lakói tájékoztatást
kapjanak arról, hogy mi törté-
nik a „szomszédban” – mondja
a polgármester. – Nemesrádón
320 ember él, örvendetes, hogy
ebből hatvanan még nem érték
el a 18 évet. A fejlesztéseinknél
fokozottan figyelembe vesszük
a fiatalok érdekeit is. Igyek-
szünk egy aktív közösséget ki-
alakítani.

Megtudtuk, hogy az elmúlt
év utolsó napján közösen bú-
csúztatták az óévet, s köszön-
tötték 2018-at a falu központ-
jában. Volt virsli, pezsgős koc-
cintás, mindenki hozta magá-
val a saját tűzijátékát. Pánczél

Január 11-én számos me-
gyei vezetőt, polgármestert lá-
tott vendégül . EkkorPacsa
került sor ugyanis a hagyomá-
nyos újévi köszöntőre, amelyet
az adott.önkormányzat

A fogadáson jelen volt és
köszöntötte a résztvevőket dr.

Nőtt a házasodási kedv, több gyermek született
Újévi fogadás Pacsán

Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, aki jó hírrel érkezett: Pa-
csa 25,3 millió forint kormány-
zati támogatást kap az egész-
ségház belső felújítására.

Ugyancsak részt vett a fo-
gadáson , a me-Pácsonyi Imre
gyei közgyűlés alelnöke és dr.

Gyergyák Ferenc, a Települési
Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének (TÖOSZ) főtitkára.

Kelemen Tamás, Pacsa pol-
gármestere készített számvetést
az elmúlt év eredményeiről és
szólt az idei tervekről is. Ezek-
ről a vele készített interjúban
részletesen olvashatnak lapunk-
ban, ám azt itt is érdemes meg-
említeni, hogy több házasságot
kötöttek tavaly Pacsán, mint a
megelőző három évben össze-
sen. Örvendetesen nőtt a szü-

letések száma is, 2013-hoz ké-
pest két és félszeresére.

A polgármesteri tájékozta-
tás után nem maradhatott el a
pezsgős koccintás, eredmé-
nyekben gazdag új esztendőt
kívánva, majd kötetlen beszél-
getés keretében egyeztethettek
egymással a megjelent rendé-
szeti, katasztrófavédelmi, egész-
ségügyi, oktatási vezetők, helyi
vállalkozások és civil szerve-
zetek vezetői, valamint a pol-
gármester asszonyok és urak.

Szeretettel ajánljuk fi-
gyelmükbe kiadónk új lap-
ját, amely havi rendszere-
séggel tájékoztatja Önöket a
térségben történtekről.

Tisztelettel:
Ekler Elemér

kiadó-főszerkesztő

Balról Pácsonyi Imre, dr. Sifter Rózsa, Kelemen Tamás, dr. Be-
nedek Karolina jegyző és dr. Gyergyák Ferenc.

Tisztelt Olvasóink!
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(Folytatás az 1. oldalról)
Lajos kezdeményezésére tom-
bola-sorsolást is rendeztek, a
nyertes jutalmul egy plüss kis-
malacot kapott.

– A napokban Nemessán-
dorházán vettünk részt egy kul-
turális vetélkedőn – folytatja
Gazdagné Gecse Anna. – Pacsa
csapatával közösen elhoztuk az
első díjat. Nemesrádót Király
Ernőné könyvtáros, Kiss István
és felesége, a leányom és jó-
magam képviselte. Most toll-
fosztóra készülünk, az „alap-
anyagot” Zsidi Gyuláné gyűj-
tötte össze. Nyolc éve volt utol-
jára tollfosztó, s Manyi néni

úgy gondolta, hogy ideje lenne
ismét rendezni. A gyermekfar-
sang sem maradhat el, majd
február 10-én tizedik alkalom-
mal rendezzük meg a Deli-napi
kolbásztöltő versenyt.

– A fejlesztésekről is szólna?
– Tavaly készült a temp-

lomnál egy támfal, amibe a stá-
ció 14 elemét is beépítettük.
Márciusban megkezdődik a
másik oldalhoz egy hasonló
támfal építése. A temetőben
pályázati pénzből egy gyalogút
készül. Az idei évre is vannak
terveink, de ezekről az idei
költségvetés elfogadása után
lenne célszerű beszélni.

A fiatalodó Nemesrádó

A nemesrádói csapat Nemessándorházán.

A térség országgyűlési kép-
viselőjével, Manninger Jenővel
arról beszélgettünk, hogy mi-
lyen tényezők hátráltatták a
múltban a fejlődést, s milyen
kedvező változások történtek.
Természetesen a további elő-
relépés lehetősége is szóba
került.

– Hogyan ítéli meg a tér-
ségben történt változásokat?

– Pacsa és térsége hátrányos
abból a szempontból, hogy tá-
vol található a nagyvárosoktól,
ahol az elmúlt években a gaz-
daság leginkább fejlődött,
ugyanakkor az elmúlt néhány
évben itt is jelentősen csökkent
a munkanélküliség. Sokat seg-
ített ebben a közmunkaprog-
ram bevezetése is, és új mun-
kahelyek jöttek létre, így pél-
dául Pacsán újra van jövője a
baromfifeldolgozónak és szá-
mos mezőgazdasági vállalko-
zás is szépen fejlődött a
környéken.

A térség az uniós és kor-
mányzati forrásokból is jelentő-
sen gazdagodott, több telepü-
lésen segített a hitelt fel nem
vett települések támogatása, er-

A térség fejlődési lehetőségei
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

re Pacsa 40 millió forintot ka-
pott és a kisebb települések is
részesültek ilyen támogatásból;
míg Zalaszentmihályon éppen
az segített, hogy az állam át-
vállalta a település adósságait.

Az elmúlt években iskolák,
óvodák és kultúrházak is meg-
újultak, ebben az évben például
bölcsőde jött létre Szentpéter-
úron. Folyamatban vannak
nyertes pályázatok is, amelye-

ket a közeljövőben kívánnak
megvalósítani a különböző te-
lepüléseken, például Alsórajk
15 millió forintot nyert el a
művelődési háza felújítására,
Egeraracsa orvosi rendelő fel-
újításra kapott közel 10 millió
forintot, Búcsúszentlászló a
közétkeztetésre és az útépítésre
nyert el támogatást, Zalaszent-
márton és Nemesrádó is nyer-
tek pályázatot, köszönhetően
aktív polgármestereiknek.

– Milyen fejlődési lehető-
séget lát ebben a térségben?
Mi az a terület, ami kitörési

pontot jelenthet Pacsának és a
környező településeknek?

– A jövőben biztos, hogy
sokat fog segíteni a Zalaeger-
szeget az M7-es autópályával
összekötő gyorsforgalmi út meg-
építése, amelynek Pacsa mellett
lesz a csomópontja. Így a tér-
ség közelebb kerül a nagyvá-
rosokhoz és remélhetőleg újabb
befektetőket is vonzani fog,
ugyanakkor megőrzi a zalai táj
szépségét és nyugalmát, amely
a horgász- és vadászturizmus-
nak is kedvez, így kedvelt tu-
ristacélpont is lehet ez a környék.

A Pacsai Napsugár Óvoda
januári híreiről Vági Gabriella
intézményvezető tájékoztatta la-
punkat:

„Hull a hó, fúj a szél, varjú
károg, itt a tél.”

Január első óvodai napján
köszöntöttük népi mondókák

Január az óvodában
tanulásával a gyerekekkel az új
évet. A január 6-áig, vízkeresz-
tig, lezárva a karácsonyi ün-
nepköröket, felidéztük az ad-
venti élményeket és lebontottuk
a gyerekekkel közösen az óvo-
dai karácsonyfákat.

Örültünk a kevés, de újdon-
ságnak számító hónak, a gyere-
kek boldogan játszottak, hógo-
lyóztak a havas udvaron.

Pedagógiai programunknak
megfelelően gondoskodtunk az
itt telelő madarak védelméről.
Madáretetőket helyeztünk ki az
udvarra, melyeket folyamato-
san feltöltenek a gyerekek a
szülői felajánlásként kapott ma-
dáreleségekkel, örömmel fi-
gyelve a kis éhezők csipe-
getését.

Január közepétől megkezd-
tük a farsangi készülődésünket,
amelybe az óvodánkba járó
gyermekek szülei is lelkesen
bekapcsolódtak.

Madáretetőt helyeztek ki.

Manninger Jenő

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az elmúlt év történéseit,
fejlesztéseit vettük számba,
amikor felkerestük pol-Pacsa
gármesterét, .Kelemen Tamást

– Az elmúlt évben a kötele-
ző és az önként vállalt felada-
tainkat teljesítettük. Az intéz-
ményeinket (óvoda, hivatal,
egészségügyi szolgáltatások,
bölcsőde) megfelelő színvona-
lon működtettük. 2017 január-
jától minden dolgozó megkapta
a megemelt bért. Májusban
kaptunk egy kis részleges kom-
penzációt, ami könnyített vala-
melyest a helyzetünkön – kez-
di beszélgetésünket a polgár-
mester.

– Hány ember tartozik mun-
kajogilag az önkormányzathoz?

Pacsa és a 2017-es esztendő
Beszélgetés Kelemen Tamás polgármesterrel

vező áron sikerült megvásárol-
ni egy Ady utcai irodaházat,
amelyet saját dolgozóink és
helyi vállalkozók bevonásával
teljesen felújítottunk. Testületi
döntés értelmében az új pacsai
fogorvos bérli a lakást. Meg-
nyerte a praxis pályázatot és 6
évre ideköti a körzethez. 4500
páciens tartozik ehhez a te-
rülethez.

– Hogyan működik a köz-
munkaprogram?

– Közel 25 embernek tud-
tunk munkát, megélhetést biz-
tosítani. Olyan értéket terem-
tettek Pacsán, amivel bizonyí-
tották, hogy létjogosultsága van
a Start közmunka programnak.
Munkájuk révén újult meg a

művelődési ház előtti tér, járdát
építettek, betonoztak, az óvodai
KRESZ-park építése is hozzá-
juk köthető. Előbb már emlí-
tettem az irodaház felújításánál
végzett munkájukat, de a nyári
viharok után kárelhárításoknál
is rájuk tudtunk támaszkodni.

– A munka után beszéljünk
a kikapcsolódásról, a rendez-
vényekről?

– Hagyományos program-
jaink ezúttal sem maradtak el,
ezek szervezésében, rendezésé-
ben nagy segítségünkre voltak
a civil szervezetek. Ki kell
emelni a Városvédő Egyesület
és a Nőszirom Egyesület ak-
tivitását. A sportöltöző felújí-
tásához 1 millió forinttal járul-
tunk hozzá, ez a TAO-s pályá-
zat önrészét jelentette.

– Hogy állnak a pályá-
zatokkal?

– Az ipari park infrastruk-
túra fejlesztésére a TOP-os pá-
lyázaton 53 millió forintot
nyertünk. Az elmúlt év végén
az egészségház belső felújítá-
sára ítéltek meg 25 millió fo-
rintot, ivóvíz rendszerünk fel-
újítására 350 millió forintot
KEOP forrásból.

– Említette a civil szerveze-
tek, egyesületek aktivitását. Az
önkormányzat hogyan segíti
ezeket?

– Több millió forintot fordí-
tottunk a helyben működő civil
szervezetek támogatására. Sze-
retném megemlíteni, hogy a

gyógyszertár előtti tér megúju-
lása a tulajdonos és az önkor-
mányzat példaértékű összefo-
gásának köszönhető.

– Pacsán sokan rendelkez-
nek zártkerti ingatlannal…

– A szőlőhegyet nagy érték-
nek tartjuk, jelentős zártkerttel
rendelkezünk. Sokan művelnek
még szőlőt, gyümölcsöst. Elha-
tároztuk, hogy tanösvényt ho-
zunk létre, az első pihenő állo-
mást a műemlékvédelem alatt
álló kápolnánál alakítottuk ki.
2017-ben is folyamatosan nyit-
va volt szezonban a pacsai
strand, várta a vendégeket, s
arról sem szeretnék megfeled-
kezni, hogy a külterületi utak
felújítása is folytatódott. S vé-
gül, de nem utolsó sorban örü-
lök annak, hogy ennek a térség-
nek is lett egy önálló lapja,
amelynek első számában el-
mondhattam, hogy mi is történt
Pacsán 2017-ben.

A hegyi tanösvény első állomása.

Az óvodai KRESZ-park.

Kelemen Tamás

– Közel hatvan
fő, s pacsai viszony-
latban ez jelentős
szám.

– Milyen beruhá-
zások valósultak meg?

– Teljes felújítást
kapott a Kis utca
(burkolatjavítás, ár-
kolás, padkaépítés),
a Gagarin utcában is
aszfaltoztak. A két
utca rekonstrukciója
20 millió forintba
került. A Város Nap-
ján tudtuk átadni a
művelődési ház meg-
újult nagytermét, ami
közel 300 ülőhellyel
rendelkezik. Mindezt
önerőből oldottuk meg.
Fontos, hogy növelni
tudtuk bérlakás-állo-
mányunkat. Igen ked-
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125 lelket számlál Zalaigri-
ce, amelynek polgármestere
Horváth Gyöngyi. Vele beszél-
gettünk.

– Ahogy a faluba érkeztünk,
azonnal feltűntek a szalma-
bábuk…

– A fiataloknak köszön-
hetjük. Minden évszakban, ün-
nepi időszakban alakot, külsőt

Ünnepek és dolgos hétköznapok
Zalaigricei számvetés

változtatnak az aktualitásnak
megfelelően.

– S ha már a fiataloknál
tartunk, essen szó a még
ifjabbakról, a gyermekekről!

– Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően – amelyen 150
ezer forintot nyertünk – méltó
módon ünnepeltük a gyermek-
napot. Legalább százötvenen

voltunk. Visszatérve a fiata-
lokra: a hivatal udvarán má-
jusfát állítottak. A falufarsang
sem maradhatott el: együtt bo-
londozott öreg és fiatal. A szü-
reti mulatságot összekötöttük
az elszármazottak napjával.

Horváth Gyöngyi megjegy-
zi: minden nemzeti ünnepről
megemlékeznek, nagy sikere
van az Igrice Kupának. Ad-
ventkor betlehemet állítottak,
falukarácsonyi ünnepségre ke-
rült sor. Ekkor köszöntötték Za-
laigrice legfiatalabb polgárát,
aki 2017-ben született. Egy
díszes oklevéllel és százezer
forinttal együtt járt ez a gesz-
tus. Ugyancsak köszöntötték a
falu legidősebb polgárát, a 90.
életévét betöltő Lugosi Imrét.

– Az ünneplés mellett a
munka sem maradt el – foly-
tatja a polgármester. – Folyta-
tódott a Start mezőgazdasági
program. Hat közfoglalkozta-

tott van a faluban. Sok mindent
megtermelnek, s ezt ki is oszt-
juk a faluban. A 34 köbméter
szociális tűzifát kiegészítettük
az utak mentén kitermelt meny-
nyiséggel. Minden család ka-
rácsony előtt tartós élelmisze-
rekből összeállított csomagot is
kapott.

– Már említette a gyermek-
naphoz kapcsolódó pályázatot.
Mással is próbálkoztak?

– Két vis maior pályázatunk
is sikeres volt. Ehhez 10 száza-
lékos önrészt biztosítottunk.
Több, mint 20 millió forintos
támogatásból a temető mellett
Szentpéterúrra vezető út zalaig-
ricei szakasza újult meg. Egy
másik támogatás segítségével a
csapadékvíz-elvezető árkok ki-
tisztítása történik. Pálfi László
helyi vállalkozó segítségével
kialakítottunk egy parkolót és
egy akadálymentes rámpát a
temetőnél.

Minden nemzeti ünnepről megemlékeznek. Manninger Jenő or-
szággyűlési képviselő mond beszédet, balról Horváth Gyöngyi.

Alsórajkon tavaly megala-
kult a Kisfaludi Stróbl Zsig-
mond Hagyományőrző és Kul-
turális Egyesület, a falu hírne-
ves szülöttének emlékét ápo-
landó céllal. Többek között er-
ről is beszélgettünk Boros At-
tila polgármesterrel.

– Milyen évet zártak?
– Összességében sikeresnek

mondható a 2017-es esztendő,
a költségvetésbe „belefértünk”.
Elsősorban felújítási és kar-

Kisfaludi Stróbl Zsigmond emlékét ápolják
bantartási munkák jellemezték
tevékenységüket.

– Mit tudna ezek közül ki-
emelni?

– A Béke utcában mintegy
250 méteres szakaszon járda-
felújítás történt. Megemlíte-
ném ingatlanvásárlásainkat is,
ami a közmunkaprogramban a
könnyebb gazdálkodást segít-
heti elő a területek összevoná-
sával. Fontosnak tartom meg-
jegyezni, hogy az elmúlt évben

megalakult a Kisfaludi Stróbl
Zsigmond Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület. Ez azért is
fontos, mert még a környéken
is kevesen tudják, hogy a világ-
hírű szobrászművész Alsórajk
szülötte. Ezt szeretnénk tudato-
sítani az emberekben és a nagy-
szerű művész emlékét őrizni.

– A pályázatokkal hogyan
áll Alsórajk?

– Tavaly volt két sikeres
pályázatunk, ami idén valósul
meg, vagyis az önrészt hozzá
kell tenni.

– Melyik ez a két pályázat?
– Az egyik a kultúrotthon

energetikai rekonstrukciója, va-
gyis a nyílászárók cseréje és a
hőszigetelés. A másik pályáza-
ton konzorciumban nyertünk
Felsőrajkkal 27 millió forintot,
amit traktor vásárlására fordít-
hatunk. Elsősorban a zöldte-
rületek karbantartására használ-
juk majd, de keressük a meg-
oldását annak, hogy a közmun-
kaprogramban is segítségünkre
legyen. Ezek mellett több ki-
sebb pályázatunk is van. Sze-
retnénk mi is részt venni a
zártkertek hasznosítását segítő
pályázaton.

Boros Attila

A kiváló szobrászművész emléktáblája.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Szentpéterúr polgármestere,
Pálfi József érdekes, tanulságos
dolgokat osztott meg az érdek-
lődő újságíróval. A valamivel
több, mint 1 000 lelket szám-
láló településen nem várják,
hogy sült galamb a szájukba re-
püljön. Keményen dolgoznak.

– Az útjainkat felújítottuk, a
járdákat térkövezzük. Gyakor-
latilag pályázati pénzek is se-
gítettek ebben.

– Információink szerint ha-
tékony a faluban a Start mező-
gazdasági közmunka program...

– Mintegy hat hektáron gaz-
dálkodunk, ahol fóliasátrak ta-
lálhatók, fűthető üvegház van.
S egy zöldségfeldolgozó üze-
münk. Rengeteg gépet, eszközt
szereztünk be, amik segítik a
munkát.

– Hány közmunkásuk van?

A szentpéterúri példa
– Negyvennyolcan vannak

és jelentős értéket állítottak elő
Nagy Károly munkavezető irá-
nyításával.

– Mi történik a megtermelt
zöldségekkel?

– Gyakorlatilag mindent
felhasznál a faluban működő
konyha. Még a program kereté-
ben tartott tyúkok tojásait is.
Az elmúlt nyáron 500 adag
ételt főztek, a gyermekétkezte-
tés 160-170 adagot jelentett, de
mi láttuk el Nagykapornakot is
az ottani konyha felújítása
miatt.

– Nem kicsi már a konyha?
– Sajnos kicsi. Saját erőből

fejlesztgetjük, mert a bővítést
célzó pályázatunk sajnos nem
nyert. A helyi gyermekeken
kívül mi látjuk el Zalaszent-
mihályon és Pölöskén is a

gyermekétkeztetést, továbbá a
szociális étkeztetést a Közép-
Zalai Szociális Társuláshoz tar-
tozó falvakban.

– Voltak nyertes pályázataik
is?

– Talán a legfontosabb a
bölcsőde kialakítása, amit az
óvoda egyik helyiségében ol-
dunk meg. Az elmúlt évben ke-
rült sor a zsidó temető rend-
betételére, ahol egy emlékmű-
vet is avattunk. Két sikeres vis

maior pályázatról is beszámol-
hatok, ezek az utak felújítására
vonatkoznak. Összességében
24,1 millió forintot fordíthat-
tunk erre, s itt említeném meg,
hogy a Béke utca rekonstruk-
ciójára is nyertünk 6 millió fo-
rintot. Ezekhez a pályázatok-
hoz 3.5 millió forint önerőt
biztosítottunk. Sikeres volt a
szociális tűzifa pályázatunk,
105 köbméter beszerzéséhez
nyertünk támogatást.

Nagy figyelmet fordítanak az utak felújítására is.

Pályázatok után a megvalósítás következik
Az elmúlt év nagy része el-

sősorban a pályázatok elkészí-
téséből állt, aztán az esztendő
vége felé egyre több sikeres
kandikálásról értesülhettek Fel-
sőrajkon.

– Általában feladatközpontú
finanszírozás van az önkor-
mányzatoknál, a központi jut-
tatás ezt nagyjából le is fedi –
mondja pol-Czémán László
gármester. – A fejlesztéseknél
főleg pályázati forrásokra szá-
míthatunk. Próbáltunk úgy ta-
karékoskodni az elmúlt évek-

ben, hogy a pályázatokhoz biz-
tosított legyen az önerő. Az el-
múlt évek a spórolásról szóltak,
most a fejlesztések követ-
keznek.

– Milyen pályázatok vannak
most napirenden?

– Egy belügyminisztériumi
pályázaton a hivatal felújítására
nyertünk 30 millió forintot, eh-
hez társul 7 millió önerő. Fo-
lyamatban van az óvodai kony-
hánk felújítása. Az egész kör-
nyék közétkeztetését innét biz-
tosítjuk. 15 millió forinthoz
jutottunk, de ehhez még hoz-
záteszünk, hogy a régi kazánt is
kicseréljük, ha már új radiáto-
rok lesznek. 1,2 millió forintos
pályázati támogatással új pára-

Czémán László

Rendszeresen köszöntik a falu szépkorú polgárait.

elszívó is kerül a konyhába.
Pályázati támogatásból újítot-
tuk fel az I. világháborús em-
lékművet, Gulag-emlékművet
is állítottunk. Több ingatla-
nunkon végeztünk felújításo-
kat. A tanév kezdésekor 15 ezer
forinttal támogattuk a kisisko-
lásokat. Ragaszkodunk az isko-
lához, érthető okokból, hiszen
nélküle egészen más egy tele-
pülés. Akárcsak templom nél-
kül. Sokat segít ebben Vigh
László képviselő, aki Felsőrajk
polgára.

– Milyen a közösségi élet?
– Ünnepeinkről méltó mó-

don emlékezünk, az idősek na-
pi összejövetel és köszöntés is
hagyományos nálunk.

Beszélgetés Czémán Lászlóval, Felsőrajk polgármesterével

Az I. világháborús emlékmű avatása.
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Január 22-én a városi könyv-
tárban került sor a Ma-Pacsán
gyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett ünnepségre.

Budai Sándorné könyvtáros
a következő, köl-Kiss Dénes
tőtől származó idézettel nyi-
totta meg a rendezvényt.

„Az a nemzet, amelyik el-
feledi a múltját, annak ingatag
a jelene és bizonytalan a jövő-
je. Aki nem tudja honnan jött,
az nem tudja meghatározni azt
sem, hogy hová tart. Akinek nincs
öntudata, emberi méltóságtudata,
az a legkiszolgáltatottabb.”

A Magyar Kultúra Napja
Az és azóvodások iskolá-

sok Szivárványműsora után a
Dalkör Vági Gab-is fellépett.
riella óvónő a kiváló zeneszer-
zőre, zenetudósra, Kodály Zol-
tánra emlékezett.

Ezt követően Fülöp Attiláné
a 2014-ben elhunyt dr. Fülöp
Valter dandártábornok, egykori
megyei rendőrfőkapitány egyik
versét olvasta fel.

A rendezvény további ré-
szében Karacsiné Juhos Ilona
munkáiból nyílt kézimunka
kiállítás, amely a városi könyv-
tár épületében tekinthető meg.

Fellépett a Szivárvány Dalkör is.

Fotó: Oláh GyörgyFotó: Oláh György

Pacsa Város Önkormányzata Városvédő és Szé-, valamint a
pítő Egyesület 2018. március 17-én rendezi a hagyományos
pacsai borversenyt.

Helyszín: Váró Étterem, Pacsa.
Nevezni a Pacsán és környékén termelt borral lehet 2018

március 10-ig.

Borverseny Pacsán

A közelmúltban tartotta köz-
gyűlését a Pacsai Horgász-
egyesület. Ennek kapcsán be-
szélgettünk Kelemen Tamás
elnökkel.

– Melyek voltak a legfonto-
sabb napirendi pontok?

– A vezetőség beszámolt a
2017-es esztendőről, ismerte-
tésre került a zárszámadás, a
2018-as év tervezése, majd a
költségvetés elfogadása követ-
kezett. A közgyűlésen az el-
hunyt Hencsei László helyére
Horváth Ferenc pacsai horgászt
választották a felügyelő bizott-
ság elnökének.

– Mekkora tagsággal ren-
delkezik a horgászegyesület?

– 2017-ben 211 tagja volt,
ebben szerepelnek az ifjúsági
és gyermek horgászok is. El-
mondhatjuk, hogy ez a város és

A térség legnagyobb civil szervezete
Horgászok számvetése

a térség legnagyobb civil szer-
vezete.

– Hogy gazdálkodott az
egyesület?

– Sikeres volt az elmúlt évi
működésünk. Jelentős mennyi-
ségű halat tudtunk telepíteni a
15 hektáros horgásztóba. El-
sősorban pontyból, de süllőt is
sikerült. Ennek költsége 2,5
millió forintba került, de ki-
adással járt három út karban-
tartása is. Volt versenyünk, s
egyéb rendezvényünk, gépek-
hez, berendezésekhez kapcso-
lódó kiadásunk. Ennek ellenére
több millió forint megtakarí-
tással zártuk az évet.

– Vannak vendéghorgászok
is?

– A pacsai tónál csak egye-
sületi tagok horgászhatnak.
Tagságunk mintegy fele pacsai,

a másik fele különböző tele-
püléseken él. Mi azokra kon-
centrálunk, akik éves jegyet
váltanak, napijeggyel nálunk
nem lehet horgászni.

– Az idei feladatok meg-
határozásánál mi került az első
helyre?

– A szigorú, szabályszerű
gazdálkodás mellett a haltelepí-
tések szakszerűsége, az előírá-
sok betartása. Egyre több tóban

Élénk volt az érdeklődés. Kelemen Tamás elnök tájékoztatja a tagságot.

Fotó: Oláh GyörgyFotó: Oláh György

jelennek meg a nem őshonos
halak. Ezek kizárása nagy
figyelmet kíván. Idén szeret-
nénk a süllőállományt növelni,
ezért szeptember elsejéig nem
lehet ragadozó halra horgászni
Pacsán.

– Díjemelés?
– Egy minimális mértékűt

tervezünk, de még így is a
térség legalacsonyabb díjait al-
kalmazzuk.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Összességében eredményes
évet zárt – mondtaPötréte
Gáspár Károly polgármester,
amikor megkerestük, hogy szám-
vetést készítsünk a 2017-es esz-
tendőről.

– A pozitív mérleg első-
sorban az óvatos gazdálko-

dásnak köszönhető, csak a kö-
telező és a legfontosabb dol-
gokra költöttünk. Ám még így
is sikerült olyan beruházásokat
megvalósítani, amelyek javítják
a településképet és a lakosság
életkörülményeit. Így például nem
terheli a pötréteieket a teljes sze-

métszállítási díj, hanem csak an-
nak kisebb része. Mivel nincs
Pötrétén szennyvízhálózat, hozzá-
járulunk a szippantási költsé-
gekhez is, nem kis mértékben.

– Milyen tapasztalatok van-
nak a közmunka-program terü-
letén?

– Munkásaink rendben tartják
a falu közterületeit, a magáningat-
lanok előtti területeket is rendsze-
resen gondozzák, nyírják a füvet.

– Milyen rendezvényeket tar-
tanak Pötrétén?

– Márciusban kerül sor a bor-
versenyre, június utolsó szom-
batján tartjuk falunapunkat, s
köszöntjük az időseket is.

– Milyen beruházások tör-
téntek Pötrétén?

– Útfelújítás tavaly nem
volt, hiszen a korábbi években
belső úthálózatunkat rendbe tet-
tük, sőt egy külterületi út fel-
újítása is megtörtént. Önkor-

mányzatunk 2016-ban vissza-
vette a tulajdonában lévő ta-
vakra a horgászati jogot. Mivel
eléggé lepusztult állapotban
kaptuk vissza ezeket, célunk
az, hogy mihamarabb olyan ál-
lapotba kerüljenek, ami vonzó-
vá teszi Pötrétét a horgászok, a
turisták számára. Dédelgetett
vágyunk itt egy vendégház épí-
tése, hogy megfelelő komfortot
biztosítsunk a sátorozó és lakó-
kocsival érkező horgászoknak,
turistáknak. Nehezíti a helyze-
tünket, hogy a tó körüli rész a
Natura 2000 területhez tartozik.
Korábban már próbáltuk az ön-
kormányzat épületét felújítani,
sajnos a pályázatunk nem nyert,
így tavaly megoldottuk ezt sa-
ját erőből. A falu dísze lett ez
az épület. Az elmúlt év ered-
ményeihez tartozik, hogy a te-
metőben kialakítottunk egy vi-
zesblokkot, külön női és férfi
mellékhelyiséggel, közös mos-
dóval. Felújítottuk a II. világ-
háborús emlékművünket is, hi-
szen már kikezdte az idő vasfoga.

Vendégház építése a terv a tónál.

Gáspár Károly

Takarékos gazdálkodás
– de a fejlesztések sem maradtak el Pötrétén

Zalatáj
naponta!

Nem kell a következõZalatáj

nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.

Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu

A cikkek oldalunkonfacebook

meg is oszthatók!

Naponta új riportok,

interjúk, jegyzetek!
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AJÁNDÉKBA ADUK MINDEN EGYES SÍREMLÉKHEZ

ANYAGÁVAL MEGEGYEZÕ VÁZÁT ÉS

MÉCSESTARTÓT.

AKCIÓNK A MEGJELENÉSTÕL MÁRCIUS 10-IG TART.

MUNKÁNKRA GARANCIÁT ADUNK.

Nyitva tartás telefonos egyeztetés alapján.

AJÁNDÉKBA ADUK MINDEN EGYES SÍREMLÉKHEZ

ANYAGÁVAL MEGEGYEZÕ VÁZÁT ÉS

MÉCSESTARTÓT.

AKCIÓNK A MEGJELENÉSTÕL MÁRCIUS 10-IG TART.

MUNKÁNKRA GARANCIÁT ADUNK.

Nyitva tartás telefonos egyeztetés alapján.

Böõr Kõfaragó Kft. - PacsaBöõr Kõfaragó Kft. - Pacsa
Telephely: Pacsa, Kossuth út 14
Sírkert: Pacsa, Deák F. u. 40.

Telefon: 06-30/400-26-53, 06-30/85-36-192

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

A romantikus, idillikus üdü-
lőfalu csörgedező patakok
mentén, nagy dombok közt bú-
vik meg. A polgármester sze-
rint a legfőbb jellemzők a fa-
luban a biztonság, kiszámít-
hatóság, fejlődés.

A hegytetőről a Balaton cso-
dálatos panorámája terül elénk.
Érdemes-e itt lakni, ide köl-
tözni? Kevés olyan kis falu
van, ahol csaknem teljes az
infrastruktúra ellátottság. A 3
nagy zalai város, és a népszerű
gyógyfürdőhelyek, egyenlően
közel vannak, ma a munka-
helyekre bejutni háromnegyed-
óra kérdése.

– Mitől biztonságos a tele-
pülés?

– Teljesen kiépített térfigye-
lő kamararendszer fogadja a
látogatót, és polgárőrség is mű-
ködik a faluban, melyek révén
falunk lakossága és vendégeink
teljes közbiztonságot élvezhet-
nek immár hosszú évek óta –
kezdte a beszélgetést Dancs
Szilveszter Zoltán, Zalaszent-
márton polgármestere. – Ez
rendkívül nagy jelentőséggel
bír egy idősödő faluban, ahol
mindössze 72-en élnek. A sta-

Zalaszentmárton múltja és jelene

bilan gazdálkodó önkormány-
zatunk emellett teljes körű szo-
ciális hálót épített ki, melynek
részei a falugondnokság, a szo-
ciális gondozás és a szűrő-
vizsgálatok helyben való biz-
tosítása.

Zalaszentmártonban több,
mint hét éve nincs munkanél-
küliség. Húsz-huszonöt főt fog-
lalkoztatva zajlik közmunka-
program, melynek középpont-
jában a zöldségtermesztés és a
gyümölcsfa-telepítés áll. A
megtermelt zöldségek döntő
mennyiségét kiosztják a lakos-
ságnak, illetve a közmunkások-
nak, amellyel az alacsony jö-
vedelmeket és nyugdíjakat né-
mileg kompenzálják. Az önkor-
mányzat megszervezte a mozgó
boltot, a bolt valóban házhoz
jön hétfőtől szombatig minden
reggel friss áruval.

A közmunkaprogramban
nagy figyelmet fordítanak a
felhagyott szőlőhegyek megújí-
tására. Ez egy állami program,
melynek keretében a kitisz-
tított, bekerített területeken már
több mint ezer gyümölcsfát ül-
tettek el, és ezt a munkát évről
évre folytatják.

– A kis falvak közül keve-
sen tudnak ekkora eredmé-
nyeket felmutatni.

– Azt gondolom, hogy a
település fejődése valóban
szembetűnő. Kezdjük mindjárt
a faluképpel, több ezer rózsatő
virult idén is a közterületeken.
Környezetszépítési munkákat
rendszeresen díjazzák a Vi-
rágos Magyarországért prog-
ramban, ahogy elismerésekkel
jutalmaznak bennünket a Leg-
szebb Konyhakert mozgalom-
ban is. A 2017-es esztendő
újabb rendkívüli elismerést ho-
zott számunkra, melyre különö-
sen büszkék vagyunk. Falunk
megújításáért októberben átve-
hettük a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsé-
gétől és a Francia-Magyar Kez-
deményezés Egyesülettől a Ma-
gyar Territoria Innovációs Dí-
jat, melynek birtokában önkor-
mányzatunk az európai nagy-
díjért indulhat 2019-ben.

A fejlesztéseket tekintve
európai színvonalú infrastruk-
túrát teremtettünk meg, saját

szennyvíztisztító-művel rendel-
kezünk, a kiépített csatorna-
rendszerre minden lakóház be
van kötve. A szennyvíztisztító
telepről ivóvíz minőségű víz
folyik vissza a patakba. Asz-
faltos útjaink szintén jó minő-
ségűek. Az utak, közterületek
karbantartásához minden gép,
teherautó, traktor, egyéb eszköz
adott. Mindebben pályázati si-
kereink köszönnek vissza, hi-
szen ezekkel a támogatásokkal
tudjuk településünket fejlesz-
teni. Ezt a polgári kormánynak
köszönhetjük.

Bízunk kedvező elbírálás-
ban az első világháborús em-
lékmű felújítása, a templom
külső és belső rekonstrukció-
ja, illetve a templomkert új-
raparkosítása tekintetében. Ez
utóbbi pályázatot az egyház-
községgel közösen szeretnénk
beadni.

A Leader-programban kö-
zösségi teret szeretnénk létesí-
teni kemence-színnel és szín-
paddal a szőlőhegyen, víz- és
villanyinfrastruktúrával.

Díj és díjazottak a falu legszebb konyhakertjeinek.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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2018. január 28-án hagyo-
mányteremtő céllal rendeztük
meg az I. Pacsai Kézilabda-tor-
nát, ahova a női megyei baj-
nokságban velünk együtt sze-
replő és aVonyarcvashegy SE
Vasvár VSE csapatát hívtuk meg.

A torna célja a résztvevő
csapatok színvonalas verse-
nyeztetése, a sportág népsze-
rűsítése, a mérkőzések nézői-
nek szórakoztatása volt.

A csapatok körmérkőzése-
ket játszottak, nagyon szorosan
alakult a végső sorrend. A tor-
nán bíráskodott: Németh Dávid
és .Pánczél Csaba

Eredmények: Pacsai SE -
Vasvár VSE 25-21 (10-7), Vas-
vár VSE - Vonyarcvashegy SE
13-20 (6-11), Vonyarcvashegy
SE - Pacsai SE 17-18 (7-7),
Pacsai SE - Vasvár VSE 24-22

Hagyományteremtő céllal
Kézilabda-torna Pacsán

(13-10), Vasvár VSE - Vo-
nyarcvashegy SE 18-26 (10-
12), Vonyarcvashegy SE - Pa-
csai SE 22-21 (14-12)

A torna végeredménye (a
több lőtt gól döntött): 1. Pacsai
Haladás SE, 2. Vonyarcvashegy
SE, 3. Vasvár VSE.

A torna különdíjai. A leg-
jobb kapus: Szalai Marietta
(Vasvár VSE). A legjobb me-
zőnyjátékos: Kelemen Anita
(Pacsai Haladás SE). A gólki-
rálynő: (Vo-Darvasi Natália
nyarcvashegy SE).

(k)
*

A Pacsai Haladás SE feb-
ruári hazai bajnoki mérkőzései:

2018.02.11 11:00 Pacsa SE
- Nagykanizsai IZZÓ

2018.02.24. 16:00 Pacsa SE
- Vasvár VSE

A pacsai csapat.

A Pacsai Általános Iskola szeretettel várja azoknak a ta-
nulóknak a jelentkezését, akik jól felszerelt, tágas, zöld-
övezeti, sportpályákkal, játszó udvarral ellátott iskolába
szeretnének járni, ahol

– Kompetenciaalapú, differenciált oktatás folyik első
osztálytól kezdődően, ahol a gyerekek játékos formában,
csoportmunkában tehetségüknek megfelelő szintű feladatokkal
fejleszthetik képességeiket, illetve sajátítják el a tantervi
anyagot.

– Projektoktatás keretein belül ismerkedhetnek meg külön-
böző téma, terület ismeretanyagával (egészség-nap, sportnap,
advent-nap, idegen nyelvi témahét, advent projekt, tematikus
témahetek).

– napközis foglalkozásokonAz alsó tagozatosok , a felső
tagozatosok osztályonként készülhetnek fel atanulószobán
másnapi tanórákra.

– Magas szintű a oktatása a jól felszereltszámítástechnika
számítástechnika szaktantermekben.

– Német és angol nyelvet tanulhatnak számítógépes nyelvi
laborban már harmadik osztálytól.

– sportolásiSzéles körű lehetőségek közül választhatnak
már első osztálytól kezdődően, diákjaink részt vesznek a
Bozsik-programban, a Pacsai Haladás Sportegyesület kézilabda
szakosztálya utánpótlás nevelésében.

– Többféle (drámajáték, kézművesművészeti foglalkozáson
foglalkozás, énekkar, népdalstúdió) vehetnek részt.

– Infokommunikációs technológiákat (digitális tábla, tanu-
lói laptop, számítógép, projektor, tablet) alkalmazunk a tanítási
órákon.

– Az iskola épületében működő több ezer kötetes számító-
géppel felszerelt áll a tanulók rendelkezésére rend-könyvtár
szeres nyitva tartással, tanórák megva-könyvtárhasználat
lósulásával.

– A versenyeztetése kiemelt feladat.tehetséges tanulóink
Számos megyei szintű tanulmányi, művészeti és sportverseny
elérése biztosított.

– A tanulók keretein belül ismerikországjáró kirándulások
meg hazánkat.

– Az állami és iskolánk hagyományos ünnepeit nívós
műsorokban élheti meg.

– Környezettudatos életmódra neveljük diákjainkat (szelek-
tív hulladékgyűjtés, gyümölcsnap, egészségnap)

– étkezéstAkár napi háromszori is igénybe vehetnek az
iskolában Pacsa Város Önkormányzata által működtetett jól
felszerelt konyha ebédlőjében.

Sulikukucskáló 2018. március 23. 1430

www.pacsaiskola.hu
pacsaisk@gmail.com

Tel.: 92/568-014

Sulikukucskáló Pacsán

Széles körű sportolási lehetőségek közül választhatnak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



HIRDETÉS
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Harmadik alkalommal áll-
tak rajthoz a Pacsai Mikulás-
futás résztvevői advent első va-
sárnapján. A baráti összejöve-
telként indult sportesemény
mára közel ezer embert vonzó,
családbarát eseménnyé nőtte ki
magát.

Kicsivel délelőtt tíz óra után
már rajthoz is állhatott a 65 fő-
nyi ovis mezőny, akik a három-
száz méteres távon mérték
össze gyorsaságukat, többek
közt a Mikulással és segítőivel.

Őket váltották az iskolások,
akiknek nyolcszáz méteres
hosszon kellett bizonyítaniuk.
Éppen csak az emlékérmek ki-
osztására volt idő a legnagyob-
bak erőpróbájáig. Az egész 450
fős mezőnyből 102 (óvodások,
iskolások, felnőttek) volt a he-
lyi. Elmondható, hogy egyik
futóversenyen sem jellemző
ilyen arány.

A nagyokra hatezer méte-
res, zömében aszfaltos, részben
a pacsai hegyen átvezető út
várt.

Feszült visszaszámlálás után,
utca szélességben kígyózott a
futók sora, hogy kiderülhessen:
ki lesz a három legjobb férfi és
női futó és a leggyorsabb pa-
csai úr és hölgy? A pálya

Mikulások rangadója Pacsán
egyébként egy erős emelkedőn
visz a környező dombokra,
ahol a futók a négyszáz éves
hársfa előtt haladnak el, majd a
kápolnát is érintik. Utóbbinál
forró itallal várták a sporto-
lókat.

Dr. Benedek Karolina, a te-
lepülés jegyzője, az esemény
egyik megálmodója lapunknak
elmondta, nagyon pozitív a
program visszhangja, amit a
résztvevők száma is igazol. A
versenyt a helyi önkormányzat
szervezi, melyhez egyre több
civil segítség is társul. Minden
futót emlékéremmel, mikulás-
csomaggal és meleg ebéddel
jutalmaznak, illetve külön ok-
levéllel készültek annak a 25
fiatalnak, akik a felnőtt távra
neveztek, holott még a 14-et
sem töltötték be. A program
ingyenes, a szervezők csupán
azt kérik minden résztvevőtől,
hogy egy ünnepi kiegészítőt
viseljen. Nagyon hangulatos,
volt aki csak egy Mikulás
sapkát húzott a futóruha mellé,
de többen már hetek óta nem-
csak edzettek hanem saját ké-
szítésű jelmezben vágtak neki a
távnak.

A leggyorsabbak hamar
vissza is tértek a rajtvonalhoz,

így válogatottKorpics Attila
futó nyerte a versenyt, őt Illés
Mátyás Mézes Tibor Sólyomés
követték. A hölgyek közül sor-
ban Császár Éva, Szommer
Héra Mátyás Annamáriaés
lépte át a célvonalat.

Annamária ezzel a leggyor-
sabb pacsai hölgynek bizo-
nyult, míg a leggyorsabb helyi
férfinak járó elismerést ifj. Ke-
lemen Tamás vehette át.

A kellemesen fáradt sporto-
lókat ezek után a bázispontként
üzemelő iskolában látták ven-
dégül egy meleg ebéddel. So-
kakat marasztalt még a jó han-
gulat és a kitartóbbak este kö-
zösen gyújthatták meg az első

gyertyát Pacsa adventi ko-
szorúján.

Kelemen Tamás polgármes-
ter az esemény kapcsán arról
beszélt, hogy a rendezvényt
igyekeznek nem kizárólag a
sportra szűkíteni, ehelyett egy
családbarát, közösségi progra-
mot kívánnak formálni. Ennek
érdekében kísérő programokkal
is készültek, például van az
eseményhez illő nagyméretű
fotófal, és az iskola is átalakult
az ünnepi készülődés színte-
révé, ahol a helyi pedagógusok
segítenek kicsiknek és nagyok-
nak a közelgő ünnepekhez kö-
tődő díszek elkészítésében.

Gellén Szilárd

Az iskolások mezőnye.

Rajtolnak a felnőttek.

Pacsa város belterületén jó fekvésű, óvodához iskolához,
hivatalokhoz közel található, részben közművesített építési
telkeket kínál az önkormányzat 100 Ft/m áron!kedvezményes

2

Részletekről érdeklődni a Pacsai Közös Önkormányzati
Hivatalban, aljegyzőnél lehet, aLaskay-Kovács Zsuzsanna
92/568-168-as telefonszámon.

Kedvezményes telkek Pacsán

Pacsa és Környéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.,Készült:
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. Tel./fax: (92) 316-783

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fekete Sas Gyógyszertár Pacsa, Szent István tér 7.
92/368-012 feketesas@benugyogysze tar.hu• r

www.benu.hu

Fekete Sas Gyógyszertár
Pacsa

Gyógyszertárunk célja, hogy vásárlóink mindig
elégedettek legyenek. Nagy hangsúlyt fektetünk

rá, hogy a hozzánk betérõk gyorsan,
kényelmesen, egyszerûen, jó árakon, szakértõ
kollégáink segítségével egy helyen kapjanak

meg mindent, amire egy gyógyszertárból
szükségük lehet.

– Gyógyszerek, táplálékkiegészítõk
– gyógyászati segédeszközök

– dermokozmetikumok
– állatgyógyászati készítmények

– internetes elõrendelési lehetõség

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Sok település számára példa
lehet , ez a valami-Egeraracsa
vel több, mint 300 lelket szám-
láló falu. Az ok egyszerű: józan
paraszti ésszel gazdálkodnak.
Dancs László polgármesterrel
beszélgettünk.

– Száraz, tényszerű adatok
következnek... Mi jellemezte a
falu gazdálkodását?

– A kötelezően ellátandó
feladatoknak maximálisan meg-
feleltünk. Sőt még a helyi ki-
sebbséggel sincsenek gondjaink.
Az sem jelent problémát, hogy
a közmunka programban részt-
vevők között időnként akad
egy-két renitens, de velük is
szót tudunk érteni. Motiválni
kell őket. Pályázataink sikeresek.

– Kiemelne valamit ezek
közül?

– A zártkerti programunk
nagyon jól sikerült, több tele-
püléssel együttműködve, itt
megemlítve Zalaszentmártont
és Dióskált. A közmunka prog-
ram is jól működik Egera-

Józan paraszti ésszel gazdálkodnak

racsán. Most 30 fő dolgozik, de
márciustól 25-re csökken a
létszám.

– Miért?
– Az elsődleges munkaerő-

piac elszívja őket. Nem azért
mennek el, mert itt rosszul ér-
zik magukat, hanem azért, mert
ott többet keresnek. A kor-
mányprogram jól bevált. Itt
hozzászoktak a munkához,
egyfajta rendhez, megtanultak
bizonyos dolgokat, iskolát is

végeztek, s most tovább lép-
nek. Nekik jó, nekünk nem.
Sok mindent elterveztünk, de
kevés lesz a megfelelő ember
hozzá.

– Mezőgazdasági tevékeny-
séget is folytatnak. Mit ter-
melnek?

– Elsősorban búzát és ku-
koricát, burgonyát, de a paprika
és a paradicsom is szépen te-
rem. A friss terményeket igyek-
szünk azonnal értékesíteni.
Amit nem tudunk, azt feldol-
gozzuk savanyító kisüzemünk-
ben. Van egy génmegőrző ba-
romfitelepünk, mintegy 1 000
kiscsibét osztottunk szét a kör-
nyező településeken ingyene-
sen. S ha már van baromfi-
telepünk és tojásunk, akkor
ezeket fel is lehet dolgozni.
Kialakítottunk egy termékpá-
lyát, helyben termelünk és fel
is dolgozzuk: készítünk immár
száraztésztát, savanyúságot.

– Milyen közösségi rendez-
vényeik vannak?

– Az Őszi fesztiváltól kezd-
ve a szüreti mulatságig kezdve

valamennyi sikeres. Gyermek-
napra támogatást nyertünk, s
olyan falunapot rendezünk, ami
messze földön híres. Közel ezer
embert vonz ez a rendezvény,
ami köszönhető a Hab-parti-
nak, amit a szlovén és horvát
tűzoltó barátaink rendeznek.
Csak hozzánk jönnek... Feb-
ruárban köszöntjük a falu idő-
seit, nem maradhat el a Mi-
kulás-érkezés és a karácsonyi
ünnepség. Sok ajándékot kap-
tunk egy Ausztriában élő eger-
aracsai elszármazottól, minden
gyermeknek jutott belőle. Nem
maradnak ki az ajándékozásból
a közmunkások, nálunk minden
terményből az elsőt ők kapják.
Húsvétra és karácsonyra min-
den egeraracsai család tartós
élelmiszercsomagot kap. Akik-
re nagyon büszkék vagyunk, az
a Sziporkák, a szépkorú höl-
gyekből álló csapat. Nem csak
Egeraracsán, hanem a környező
településeken is nagy sikerrel
lépnek fel. Kiss Nikoletta a
vezetőjük, ő tanítja be a mű-
sorukat.

Óriási sikere van a Hab-partinak.

Dancs László


