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Letették az alapkövet
Letették a 170 milliárd fo-

rintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei határá-Alsónemesapáti
ban; az autóút –Zalaegerszeget
a sármelléki repülőtér érinté-
sével – az M7-es autópályával
kapcsolja össze.

Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közle-
kedésért felelős helyettes ál-
lamtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaeger-
szeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél

kilométeres szakasz négysávos-
sá alakítása, illetve az M7-es
holládi Fenék-csomópontjától
pusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés be-
fejezését 2022 végére tervezik.

A politikus kifejtette: Ma-
gyarország gazdasága lendüle-
tesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztésére. Az er-
re szolgáló kormányzati prog-
ram két alappillére, hogy az

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

Natúrparkot kívánnak létre-
hozni . Megyei szintenZalában
ez lenne az első, míg orszá-
gosan a tízedik tájszintű együtt-
működés. Az önkormányzatok
és helyi közösségek a termé-
szeti és kulturális értékek meg-
őrzése, fejlesztése céljából fog-
ják létrehozni a Zalai-Balaton
Natúrpark Egyesületet. A két
éve felmerült kezdeményezés
legújabb egyeztetése március
2.-án volt , aGyenesdiáson
Természet Háza Látogatóköz-
pontban.

Natúrparkban gondolkodnak
Pacsán alakulhat meg az egyesület

Elhangzott, hogy a Keszthe-
lyi-hegység, a Nyugat-Balaton
térsége számos természeti és
kulturális értékkel rendelkezik.
A natúrpark az ország jellegze-
tes természeti, tájképi és kul-
túrtörténeti értékekben gazdag
területein létrehozott tájszintű
együttműködés. , aKiss Gábor
Hermann Ottó Intézet szakmai
tanácsadója kiemelte: egyrészt
táji léptékű, közösségi alapú
kezdeményezésről van szó, ami-
nek középpontjában az adott

Manninger Jenő (balról) jó kezdeményezésnek tartja a natúr-
park létrehozását.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

(Folytatás az 1. oldalról)
autópályák a programozási cik-
lus végére érjék el az ország-
határokat, illetve minden me-
gyei jogú városnak legyen két-
szer kétsávos gyorsforgalmiút-
csatlakozása. Ez utóbbi érdeké-
ben Békéscsaba, Eger, Kapos-
vár, Salgótarján, Sopron és
Szolnok mellett kiépül Zala-
egerszeg irányába is az össze-
köttetés.

A teljes program 2500 mil-
liárd forintot meghaladó
összegből valósul meg, ennek
több mint felét a hazai költ-
ségvetés állja, a kisebbik há-
nyadot európai uniós forrá-
sokból biztosítják. A beruházá-
sok több mint 70 százaléka már
legalább a szerződéskötésig el-
jutott.

A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „el-
érjük Ausztria autópálya-sűrű-
ségét, Magyarország közúthá-
lózata tehát európai szintű lesz”
– fogalmazott a helyettes ál-
lamtitkár.

Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén
Keszthely is kétszer kétsávos
bekötést kap, a 17 települést
érintő autóút 110 kilométeres
sebességű haladást tesz majd
lehetővé. Különlegessége, hogy
a zalaegerszegi járműipari
tesztpályához kapcsolódva az
önvezető és elektromos jármű-
vek közúti tesztelését is lehe-
tővé teszi majd.

Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének ko-
ordinációjáért felelős állam-
titkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja ke-
retében a gyorsforgalmiút-há-

lózatba kapcsolódó megyei jo-
gú városoknak további lehető-
sége nyílik a helyi gazdaság
bővítésére, új munkahelyek lét-
rehozására, illetve a már mű-
ködő vállalkozások versenyké-
pességének növelésére. Az
érintett városokban és az agg-
lomerációjukban élők számára
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedési lehetőséget bizto-
sítanak.

Zalaegerszegen vagy a vá-
roshoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pe--
dig elkezdődik a Zalaegerszeg
és közötti gyorsforgalmiVasvár
út tervezése is. A zalai me-
gyeszékhely beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.

Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési kép-
viselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egyed-
ülálló módon a leendő zala-
egerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlako-
zik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe integ-
rált napelemek lesznek, ame-
lyek az összes lámpát és jelző-
táblát üzemeltetik, de felsőve-
zetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meg-
hajtású kamionok áramsze-
dővel haladhassanak rajta.

Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képvise-
lője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út
javítja és Keszthely köz-Hévíz
lekedési lehetőségeit, de Pacsa

és környékére is gazdaság-
fejlesztő hatása lesz, hiszen ez
a térség kissé messze van a
nagyobb városoktól.

Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsfor-
galmi út megépítésére is.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése te-
hát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi jármű-
ipari tesztpálya, a leendő lo-
gisztikai központ és kamion-
terminál, illetve a sármelléki
nemzetközi repülőtér fejlődé-
séhez.

Forrás: MTI

Az M76 útvonala.

térség értékei állnak. Másrészt
természeti-, táji-, és kulturális
örökségről, melyek az ott élő
közösségek a boldogulását hi-
vatottak szolgálni.

Zalában úttörő kezdemé-
nyezés, hogy natúrpark létesül-
jön. Ezért gyűltek össze a tér-
ség mintegy 25 településének
és egyéb közösségének képvi-
selői a Természet Házában.

Dancs Zoltán Zalaszentmárton,
polgármestere kiemelte, a na-
túrpark egyesületi formában
működő szervezet, melyhez
miniszteri elismerés szükséges.
Ha létrejön ez az együttmű-
ködés, sok fejlődési lehetőség
nyílik. Hozzátette: a Balatontól
20-30 kilométerre, Zala megyé-
ben nagyon sok olyan település
van, amely értékkel rendel-
kezik, de nem tudja bemutatni,

mert nincs meg hozzá a szer-
vezeti keret, nincsenek meg
hozzá a pályázati lehetőségek,
ha nem fognak össze. Ez egy
összefogás ebből a célból.

Jó kezdeményezésnek tartja
a natúrpark létrehozását Man-
ninger Jenő. A térség ország-
gyűlési képviselője, miniszteri
fejlesztési biztos kiemelte,
hogy a kezdeményező önkor-
mányzatok, egyesületek min-
dent megtesznek a tájvédele-
mért és a táj fellendüléséért.
Elmondta: a natúrpark segíthet
abban, hogy megőrizzük a
tájnak az értékeit, hisz ez a cél-
ja egy natúrparknak, a ter-

mészeti értékek, a kulturális ér-
tékek megőrzése és ezzel együtt
természetesen a vidékfejlesztés.
Számos kormányzati és uniós
program van ezt illetően, de a
natúrpark is segíthet ezen.

A találkozón megvitatták az
egyesület alapszabályának ter-
vezetét. A mintegy 25 település
feladata az, hogy helyi szinten
is megerősítsék a csatlakozást.
Ezt követően április 19-én, Pa-
csán alakulhat meg a Zalai-
Balaton Natúrpark Egyesület.
Ez a civil szervezet kezdheti
meg a szükséges tanulmányok
elkészítését, melyek az alapjai
a natúrparknak.

Natúrparkban gondolkodnak
Pacsán alakulhat meg az egyesület
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A Pacsai Általános Iskola az alábbi programmal várja a leendő
tanítványait és szüleiket:

SULIKUKUCSKÁLÓ
Helye és ideje: Pacsai Általános Iskola,

Pacsa, József Attila utca 13.
2018. március 23. (péntek) 14  .30

Program:
14 -1630 00

� Köszöntő, az elsős tanító néni bemutatkozása
� Vidám nyelvi, matematikai, kézműves foglalkozások, játékok
15 -tól tájékoztató a szülők számára30

Előző számunkban az el-
múlt évben történtekről beszél-
gettünk ,Kelemen Tamással Pa-
csa polgármesterével. Ezúttal
az idei esztendő feladatairól,
terveiről kérdeztük.

– Mi a legfontosabb tenni-
való 2018-ban?

– Első és legfontosabb fel-
adatunk biztosítani intézmé-
nyeink megfelelő szintű műkö-
dését (óvoda, bölcsőde, közös
önkormányzati hivatal, könyv-
tár, stb.), támogatást nyújtani
partnereinknek (civil egyesü-
letek, egyház, társulások), segí-
teni a lakosság rászoruló cso-
portjait, gondolok itt a szociá-
lis, óvodai és iskolakezdési tá-
mogatásra, illetve az idősko-
rúak segítésére. Az elmúlt
években megszokott és kedvelt
rendezvényeket szeretnénk idén
is megtartani és az új konferen-
cia terem által nyújtott lehe-
tőséggel élve újakat is szervez-
ni. Parkjainkat, zöld tereinket,
temetőinket folyamatosan gon-
dozni, virágosítani, csinosítani
szeretnénk.

– Milyen fejlesztések lesz-
nek az ipari parkban?

– A 2017-ben elnyert támo-
gatásnak megfelelően 53 millió
forintos fejlesztést hajtunk
végre ebben az évben. A tervek
az engedélyeztetési stádiumban
vannak, április elejéig várha-
tóan az engedélyek birtokában
leszünk. A közbeszerzések le-
bonyolítása után júliustól in-

Pacsai tervek, elképzelések
Beszélgetés Kelemen Tamás polgármesterrel

dulhatnak a kivitelezések. Há-
romirányú a fejlesztés: egyrészt
a dolgozók közlekedését elő-
segítő járdaszakaszok kiépítése,
másrészt a járdaszakaszok esti
megvilágítását biztosító nap-
elemes kandeláberes világítás
biztosítása és a szennyvízháló-
zat bővítése a még nem ellátott
területekre a parkon belül, ez-
által újabb letelepedni vágyó
cégeket, vállalkozásokat fogad-
hatunk.

– További beruházások?
– A KEOP-forrásból elnyert,

Pacsai-ivóvíz rendszer fejlesz-
tése megnevezésű, több mint
350 millió forint értékű projekt
folytatása a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda koordinálásával.
Ez tervezési szakban van, fo-
lyamatos munkát igényel. Bel-
ügyminisztériumi támogatásból
(25 millió Ft) és önerő mellé-
rendelésből (5 millió Ft) az
Egészségház belső felújítására
kerül sor. Ez érinti a fűtésrend-
szert, a víz- és szennyvíz, az
elektromos hálózatot, a belső
nyílászárókat, új álmennyezet
kiépítését, vizes és szociális
blokkok felújítását. A háziorvo-
si, a védőnői és a fogorvosi
szolgálat is érintve lesz, így
nem csak a pacsai, hanem a
szolgálatokhoz tartozó környe-
ző települések polgárai is meg-
újult rendelőben vehetik igény-
be az ellátást. A településünk
központjában található Szent
István téri parkoló felújítását

szeretnénk elvégezni 2018-ban,
ami aszfaltozást, a közvilágítás,
a zöld felületek megújítását
jelentené. A korábban megkez-
dett járdafelújításokat is foly-
tatnának a forgalmas szakaszo-
kon. A temetőfejlesztési prog-
ramunk folytatásában lélekha-
rangot állítunk, új urnafalat épí-
tünk. A meglévő közterületi
kamerarendszerünket további
professzionális kamerák felhe-
lyezésével bővítjük, ezzel is
a bűnmegelőzést erősítve, ed-
dig nem figyelt területek be-
vonásával.

– Hogy állnak a pályá-
zatokkal?

– A korábban benyújtott és
még döntést nem kapott pályá-
zataink eredményét várjuk és
ezeknek függvényében akár
jelentős mértékű külterületi,
hegyi úti fejlesztésbe is szeret-
nénk fogni. Leader-pályázatot
nyújtunk be márciusban a

Szent István téri irodaház belső
felújítására és Civil Ház ki-
alakítására. Számunkra kedve-
ző döntés esetén az év végén
hozzáláthatunk a szükséges
munkálatokhoz. A helyben
működő cégekkel, vállalkozá-
sokkal folyamatosan kapcso-
latot tartunk, lehetőségeink sze-
rint segítjük munkájukat. A
nyári hónapokban folyama-
tosan nyitva tartjuk a tóparti
szabadidő parkot és biztosítjuk
a strandolási lehetőséget. To-
vább folytatjuk azt a munkát,
amit 2014-ben megkezdtünk és
Pacsa térségi vezető pozíció-
jának megerősödését eredmé-
nyezte. Természetesen nem
más települések kárára, hanem
előnyükre, velük együttműköd-
ve! Az elmúlt évek munkáját
igazolják a kedvező munka-
ügyi, növekvő élve születési és
házasságkötési, lakosságszám
emelkedési adatok.

Kelemen Tamás: – Több beruházás van folyamatban, illetve in-
dul Pacsán.

MEGHÍVÓ

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Előző számunkban az el-
múlt évben történtekről beszél-
gettünk ,Gáspár Károllyal Pöt-
réte polgármesterével. Ezúttal
az idei tervek, elképzelések ke-
rültek szóba.

Februárban részt vettünk a
X. Farsangi fánk karneválon
Zalaapátiban Egeraracsai. Az
Sziporkák 26 fajta fánkot készí-
tettek (rózsafánk, bombolini,
almafánk, szárított gyümölcsös,
nagy hattyú, óriás fánk, árvács-
kavirágú, töltött csöröge, indi-
áner, pudingos kukorica, gyű-
rűfánk, emutojásos fánk, fehér
hattyú, tejberizses, forgácsfánk,
túrófánk, repcefánk, kolbászos
fánk, hagyományos fánk, spirá-

Napirenden van a tópart fejlesztése.

A XX. század közepén
épült az iskola .Szentpéterúron
Kocsis István igazgató tájékoz-
tatása szerint jelenleg nyolc-
vanhat gyermek jár az intéz-
ménybe nyolc évfolyamon úgy,
hogy az első és a harmadik, va-
lamint a második és negyedik
osztályban összevontan folyik
az oktatás. A tanulók mind-
egyike szentpéterúri.

Kajári Attila, a Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ igaz-
gatója minap arról tájékoztatta
lapunkat, hogy megújul az iskola.

– A Zalaegerszegi Tankerü-
leti Központ az önkormányza-
toktól átvett iskolák esetében
kiemelt figyelmet fordít az épü-

31 millió forintból újul meg az iskola.

Vendégházat terveznek a tó partján
Fejlesztési elképzelések Pötrétén

– A Leader-program kereté-
ben benyújtottuk pályázatunkat
egy fitness-park létrehozására –
mondja a polgármester. – Mivel
Pötrétén sajnos nincs sport-
egyesület, ezért szeretnénk egy

olyan közösségi teret, ahol min-
denki kedvére mozoghat, spor-
tolhat.

Gáspár Károly kitért arra is,
hogy felújították a hivatal épü-
letét, de mellette található egy
másik ingatlan, amelyben az
orvosi rendelő működik, s itt
van egy kis templom harangláb
is, ezek is felújításra szorulnak.
Bíznak abban, hogy találnak
pályázati lehetőséget.

– Állandóan napirenden van
a tópart fejlesztése – folytatja a
polgármester. – Szeretnénk egy
vendégházat építeni, de nem
egyszerű a helyzet, mert Natura
2000-es területen fekszik. Egy-
re több a horgász, elkerülhe-
tetlen kedvezőbb infrastruktú-
rát kiépíteni, ráadásul itt halad
át a Kis-Balaton-Mura kerék-
párút, így a vendégház a bicik-

lis turistáknak is pihenőhelyet
biztosítana.

Régi probléma Pötrétén,
hogy nincs szennyvízhálózat. A
tervek most készülnek, a költ-
ségek elég nagyok, de az ön-
kormányzat szeretné minél job-
ban csökkenteni a lakosságot
érintő terheket. Bíznak abban,
hogy ehhez sikerül megfelelő
támogatást szerezni.

– Sajnos Pötrétén is el-
öregedőben van a lakosság –
említi Gáspár Károly. – Az vi-
szont örvendetes, hogy a meg-
üresedő ingatlanok gazdára
találnak, fiatalok költöznek a
faluba, annak ellenére, hogy je-
lenleg nem tudunk munkahe-
lyeket biztosítani. A vendégház
megépítésével azonban ez a
helyzet is kedvezően változna.

(e)

Az egeraracsaiak 26 féle fánkja

los csöröge, kis hattyú, burgo-
nyafánk, képviselőfánk, néger-
fánk, teljes kiőrlésű hagyomá-
nyos fánk).

Harmadik éve indulunk a
versenyen, minden évben elké-
szítettük az óriás fánkot, amely
idén 56 cm átmérőjű lett (ké-
pünkön).

Egeraracsán február 24-én
tartottuk az idősek napi rendez-
vényünket.

Kiss Nikolett

Felújítják az iskolát Szentpéterúron
letek karbantartására, felújítá-
sára. A vagyonkezelésbe átvett
ingatlanok állagmegőrzését, ál-
lagjavítását pályázati és saját
költségvetési forrásból biztosít-
juk. A Szentpéterúri Általános
Iskola teljes tetőszerkezetét-hé-
jazat, lécezés, párazáró fólia –
újítjuk meg, saját költségvetési
forrásból. Az intézményhez tar-
tozó parkolót, szintén saját
költségvetési forrásból újítottuk
fel. A mostani beruházás mint-
egy 31 millió forint költségve-
tési forrásból valósul meg. Fon-
tos számunkra, hogy a gyere-
kek egy kulturált, modern kör-
nyezetben tanuljanak nap mint
nap – mondta Kajári Attila.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Maskarás batyus bál
A zalaigricei fiatalok szervezték

Pacsán az önkormányzat és
a civil szervezetek már negye-
dik alkalommal rendezték meg
közösen a városi farsangot. Az
előző években mindig nagyon
jó hangulatú volt ez a ren-
dezvény, és a szervezők, a
résztvevők mindent megtettek
annak érdekében, hogy ez az
idén is így legyen.

A farsang egyik fontos lé-
nyege a szabályok felrúgása és
kigúnyolása. Az álarcok és a
maszkok viselése is erre vezet-
hető vissza: a névtelenség, az
„arctalanság” biztosítja min-
denki számára a féktelen jó-
kedvet, mulatozást. Ezért a pa-
csaiak is maskarás felvonu-
lással, a kiszebáb elégetésével,
majd vidám előadásokkal, bá-
lozással igyekeztek elűzni a
telet. Bár ez a tél hozzánk
éppen aznap érkezett meg sűrű

A jó hangulat garantált volt
Farsang Pacsán

hóeséssel, így a városközpont-
ban tartott felvonuláson csak a
jelmezesek egy része vett részt,
a többiek a művelődési ház új
nagytermében várták a folytatást.

A batyus farsangi délutánon
több szórakoztató meglepetés-
produkciót is láthattak azok,
akik elfogadták a meghívást, és
részt vettek ezen a rendez-
vényen.

Az első a Pacsai Mese-
óvoda óvodásainak, óvónőinek
és a szülőknek a közös elő-
adása volt, melynek során vi-
dám dalok, énekek segítségével
engedtek bepillantást nyerni az
óvodások és a gyerekes csalá-
dok mindennapi, s egyben nem
mindennapi életébe.

Majd a Városvédő- és Szé-
pítő Egyesület Szivárványés a
Dalkör tagjai énekeltek a ker-
tész-jelmezükhöz illő kis da-

locskákat, s közben virágokat is
osztottak.

Ezután a Nőszirom Kultu-
rális Egyesület gyönyörű virá-
goknak öltözött tagjai minden
résztvevőt arra kértek, hogy
táncoljanak velük együtt, olyan
népszerű koreográfiákra, mint
pl. a Kacsatánc.

Végül az erre az alkalomra
szerveződött , vagyis azÖTYE
Öreg Tyúkok Egyesülete egy
vidám produkciót adott elő,
melynek címe: Öreg lyányok -
nem vén lyányok! A botokkal,

járókeretekkel táncoló, éneklő
fellépők saját magukat és a kö-
zönséget is nagyszerűen elszó-
rakoztatták. Nem is fukarkod-
tak a tapssal a nézők!

Az est további részében a
bálhoz a zenét a Pacsai Retro
Band szolgáltatta.

Ahogy terveztük, megint
egy vidám, jó hangulatú, sike-
res rendezvényünk volt, sok
ötletes jelmezzel. S újra el-
mondhattuk, hogy mindenki, a
gyerekek és a felnőttek is egy-
aránt jól érezték magukat.

Nagyszabású rendezvény volt a városi farsang.

Zalaigricén a fia-
talok szervezésében
maskarás batyus össze-
jövetelt tartottak a far-
sangi hagyomány fel-
elevenítésére. A legöt-
letesebb jelmezeket
díjazták.

A rendkívüli idő-
járásra való tekintettel
nagyobb odafigyelést
tanúsítottak az idős,
egyedül álló lakosokra
– tájékoztatta lapunkat
Horváth Gyöngyi pol-
gármester.
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Évről évre farsang derekán
egy nap a gyermekeké Nemes-
rádón.

Idén február negyedikén vo-
nultak fel a Gönczi Ferenc
Közösségi Ház színpadán a
különböző jelmezbe bújt gyere-
kek, akik közt találhattunk cow-
boyokat, hercegnőt, pillangót,
gésát, katicabogarat, ördögöt,
kalózt, manót, tigrist, valamint
egy szerencsehozó kémény-
seprőt is.

– A színpadi bemutatkozás
mindig egy kis lámpalázzal jár,
de az ezt követő játékos vetél-
kedők, amelyben részt vesznek
az apukák, anyukák is, jó lehe-
tőséget adnak az izgalmak le-
vezetésére. Természetesen juta-
lomban minden résztvevő ré-

Gyermekfarsang Nemesrádón

szesül, és a farsangi fánk sem
maradhat el, amelyet idén is
Flórián Csabáné, Kriszta sütött
– mondta Tollár-Kránicz Rená-
ta, a Gyermekfarsang szervezője.

Játékos vetélkedőt is rendeztek.

A szerencsehozó kémény-
seprő.

Előző számunkban írtunk
arról, hogy elmúlt évben Alsó-
rajkon Kisfaludimegalakult a
Stróbl Zsigmond Hagyomány-
őrző és Kulturális Egyesület.
Vezetőjével, Marton Nórával
beszélgettünk, aki civilben szo-
ciálpedagógus.

– Mikor alakult pontosan az
egyesület?

– 2017 szeptember tizen-
ötödikével kerültünk bejegy-
zésre, de előtte már aktívan se-
gítettük az önkormányzat mun-
káját. Gyereknap, falunap, szü-
reti felvonulás, adventi vásár és
még sorolhatnám a programo-
kat, amelyek szervezésében,
rendezésében közreműködtünk.

– Bizonyára így lesz ez
2018-ban is…

– Január végén egy hagyo-
mányőrző disznóvágásra került

Alsórajkért dolgoznak önzetlenül…

A szüreti felvonulásoknak is aktív résztvevői.

Marton Nóra

sor, februárban farsangi bált
rendeztünk, s már készülünk a
húsvéti vásárra, a locsolóbálra
és a májusfa-állításra. S akár-
csak eddig, továbbra is segí-
tünk az önkormányzatnak a
programok szervezésében és le-
bonyolításában.

– Az egyesület neve is utal
egyik fontos feladatára, a ki-
váló szobrász emlékének ápolá-
sára… Ez mit jelent konkrétan?

– A faluházban található a
Kisfaludi Stróbl Zsigmond em-
lékszoba. Sajnos nem sokan
tudják - még a megyében sem
–, hogy a világhírű szobrász-
művész Alsórajk szülötte. Cé-
lunk, hogy ezt közismertté te-
gyük.

– Kik az egyesület tagjai?
– Idősek, középkorúak, fi-

atalok vegyesen, akárcsak a

foglalkozásukat tekintve is.
Egymástól is sok mindent ta-
nulhatunk.

- Kik a támogatók?
- Kiemelném az önkor-

mányzatot, de a többieket is
szeretném felsorolni: Backó
Mezőgazdasági Termelő Kft. –
Szegedi Ferenc, Horváth Mar-
tin egyéni vállalkozó, Kiss Zol-
tán egyéni vállalkozó, s a tele-
pülésen élő civil támogatók.

(e)

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A közelmúltban tartották a
közmeghallgatást .Zalaigricén
Ezen polgár-Horváth Gyöngyi
mester tájékoztatta a megjelen-
teket az elmúlt évben történtekről.

– 2017. március elsején
indítottuk el a mezőgazdasági
Start munkaprogramot, melyet
100%-os állami támogatással
valósítottunk meg. Vetettünk

Közmeghallgatás Zalaigricén
zöldségeket, mellyel a lakosság
háztartási költségeit próbáltuk
csökkenteni. Az év végén, ka-
rácsonyra kiosztott burgonyát
is itt termeltük meg. A program
keretén belül szerszámokat és
egy új fűnyíró kistraktort is
tudtunk vásárolni. Március 1-
től ismét elindíthattuk ezt a
programot.

Farsangi összejövetelt tar-
tottunk, melyen igyekeztünk a
régi hagyományt feleleveníteni
jelmezbe öltözve. Húsvéti kéz-
műves foglalkozásra is sor ke-
rült a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásá-
val, nagy sikere volt a gyerekek
és a felnőttek körében is.

Kellő tisztelettel ünnepeltük
március 15-dikét. Ünnepi be-
szédet Manninger Jenő ország-
gyűlési képviselő mondott.
Gyermeknapot tartottunk, ahol
gyermek és felnőtt egyaránt jól
érezte magát. Ezt szintén a
Deák Ferenc Könyvtár és a
Zalaigricéért Közalapítvány
támogatásával, valamint az
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt pályázat el-
nyerésével tudtuk megvalósíta-
ni. Július 23-án felelevenítettük
a régi falusi búcsú szokásait.

Az augusztus huszadikai
ünnepségünk sem maradt el.
Tartottunk szüreti felvonulást
és elszármazottak napját, ami
nagy sikert aratott, kedvező
visszajelzéseket kaptunk. Mél-
tóképpen tisztelegtünk idős la-
kosaink előtt és nekik is ked-
veskedtünk egy kis ünnepség-
gel. Karácsonyi kézműves fog-
lalkozást tartottunk, igyekez-
tünk karácsonyi hangulatot va-
rázsolni a faluba. A betlehemet
feldíszítettük, advent vasárnap-
jain gyertyát gyújtottunk. Is-
kolás, óvódás gyermekeink szí-
nesítették egy-egy verssel a
gyertyagyújtást.

Karácsonykor saját előállí-
tású terményeket, illetve tartós
élelmiszerből összeállított cso-
magot adtunk a falu lakóinak, s
egy színvonalas, sikeres műsor-
ral is igyekeztünk szebbé tenni
a karácsonyt.

2017-ben az önkormányzat
hozott egy rendeletet, ennek
szellemében karácsonykor az
abban az évben született zala-
igricei polgárokat köszönti és
ünnepélyes keretek között átad-
ja neki a 100 000 forintot, ezzel
is segítve a szülőket.

Szociális tűzifára is sikere-
sen pályáztunk. A testület ismét
úgy határozott, hogy ezt a fa-
mennyiséget kipótolja és a fa-
luban életvitelszerűen lakók
kapják.

Támogattuk „A Zalaigrice
Községért Közalapítványt”, a
Pacsai Horgász Egyesületet és
a Pacsai Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet.

A 2016-ban elnyert konszo-
lídációs pályázati pénzből aka-
dálymentesítettük a hivatalt,
felújítottuk a bejárati lépcsőket,
illetve a melléképületeket és
villamos hálózatot építettünk
ki. Az önkormányzat épületé-
ben lévő villamos vezetékek
cseréje is megtörtént. Ebből a
pénzből terveztük a ravatalozó
felújítását, festését, valamint a
lépcső és a lábazat javítását.
Ezek a munkálatok az idei
évben fognak meg valósulni.

Még 2017-ben adtunk be
pályázatot a gyermeknap meg-
rendezésének támogatására. Pá-
lyázatunk 300 000 forintot
nyert, ebből próbáljuk színe-
sebbé tenni a gyermeknapot. A
digitális jólét programpontok
fejlesztése elnevezésű pályáza-
ton is nyertünk. Ezzel tudjuk a
hivatalban lévő számítógépes
rendszerünket fejleszteni. Pá-
lyázatot adtunk be a Belügy-
minisztérium által kiírt víz-
rendezési és csapadékelvezetési
rendszer kiépítése, illetve fel-
újítására, ez a pályázatunk is
nyert 707 454 forintot.

2017-évben is jelentettünk
vis maior eseményt. Az illeté-
kesek úgy ítélték meg, hogy
megalapozott a kérésünk. A
Vörrű és Igrice közötti útsza-
kasz felújítására beadott pályá-
zatunk is nyert, a maximális
összeget kaptuk. Ennek a pá-
lyázatnak van önrésze, ami
10%, ez közel 3 millió forint
volt. A megvalósítás megtör-
tént, ünnepélyesen átadtuk a
Zalaigrice Vörrü útszakaszt,
amely teljesen új aszfaltréte-
get kapott.

Az évszaknak és az ünnepnek megfelelően díszítik a falut.A tollfosztó az asszonyok,
lányok társas munkája volt a
téli időszakban. Mint a többi
kaláka jellegű munka, a toll-
fosztás egyúttal a közös szóra-
kozás alkalmát is jelentette.

Erre a közös munkára gyűl-
tek össze 2018. február 3-án a
lányok-asszonyok Nemesrádón
a Gönczi Ferenc Közösségi
Házban.

Zsidi Gyuláné, Manyi néni
és Pánczél Lajosné, Kati néni
kezdeményezésére 13 év után
ismét közösen fosztottuk a
tollat.

Azonban nem csak lányok-
asszonyok gyűltek össze ezen a
délutánon. Jöttek unokák, gye-
rekek, és elkísérték asszonyai-
kat a férfiak is.

Míg a nők szorgosan fosz-
tották a tollat, addig a gyerekek
társasjátékkal töltötték az időt.
Természetesen a férfiak sem
unatkoztak, ugyanis ők vállal-
ták, hogy szorgoskodó párjaik
részére elkészítik a vacsorát.

Már a vacsora is épp meg-
főtt, s a megfosztott toll is szép
nagy kupacokban állt az asz-
talon, amikor ésTollár Tibi
Páncél Lajos bácsi kabátja alól
egy-egy galamb röppent fel, és
pillanatok alatt tollpihével telt
meg az egész terem.

Tollfosztás Nemesrádón
Mire a vacsora elkészült,

elkészültek még a kalácskenők
is. ésBálint Gyuláné, Ilus néni
Németh Szilvia mutatta meg,
hogyan is kell ezeket a kelt
tészták sütéséhez elengedhetet-
lenül szükséges eszközöket
kötni. pedig aBálint Gyula
kosárkötés tudományt mutatta
meg kicsiknek, nagyoknak.

Régen előfordult, hogy az
asszonyok citerást fogadtak és
reggelig folytatták a mulatsá-
got, addig most a nótáskedvű
asszonyok énekét Simon Gyuri
bácsi kísérte harmonikájával.

Bálint Gyula a kosárkötést
mutatta be.

13 év után ismét közösen fosztották a tollat.
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A Suli-Harmónia - 2007

Gyermekeket Segítő Alapítvány

működteti a felsőrajki általános

iskolát.

Egy kis iskola nagy kínálata

– Mit kell tudni erről a szer-

vezetről? Kósa Ist-– kérdeztük

vánnét, az alapítvány elnökét.

– Az alapítvány székhelye

Felsőrajk, 2007 óta működik,

Vas és Zala megyében tart fenn

iskolákat, óvodát. Emlékezetes,

hogy 2007-ben volt az iskola

bezárási hullám Magyarorszá-

gon, de az akkori felsőrajki

polgármester, (akiVigh László

ma országgyűlési képviselő)

szívügyének tekintette az in-

tézmény megmentését. Jelentős

szerepe volt az alapítvány lét-

rehozásában, ami aztán az is-

kola megmaradását jelentette.

Azóta is nagy támogatója az

alapítványnak, sőt a felügyelő

bizottság elnöke.

– Hány gyerek tanul

önöknél?

– A nyolc évfolyamon je-

lenleg 78 diákunk van.

– Honnét járnak a tanulók?

– A főbb beiskolázási kör-

zetünk Pötréte, Alsórajk, Felső-

rajk, de vannak pacsai, gelsei,

keszthelyi diákjaink is.

– Hogyan jellemezné a tan-

testületet?

– Jól képzett pedagógusaink

vannak valamennyi szakon.

Felsőrajki egy van csupán, de a

környező településről szívesen

jönnek hozzánk tanítani.

– Miben tér el ez az iskola a

többitől?

– Talán már közhelynek

hangzik, de nagy értéke az is-

kolának a családias légkör.

Egyénre szabott oktatást kap-

nak a gyerekek, mivel mind-

egyikről tudjuk, hogy mi az

erőssége és a gyengéje. Nagyon

fontos, hogy saját gyógype-

dagógusunk van, aki külön fog-

lalkozik a rászoruló gyerme-

kekkel. Iskolánkban immár

négy éve karate és klasszikus

tánc oktatása folyik teljesen

ingyenesen valamennyi évfo-

lyamon tanuló diáknak. Ugyan-

csak elsőtől nyolcadikig van

angol és német nyelvoktatás.

Citera és színjátszó szakkörrel,

továbbá énekkarral is rendel-

kezünk. Semmivel sem kapnak

kevesebbet gyermekeink, mint

a városi iskolákban tanuló

diákok.

Citera szakköre is van az iskolának.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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
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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

A me-Pacsai Haladás SE
gyei bajnokságban szereplő női
kézilabda-csapatának februári
eredményei:

2018. február 11.:
Pacsa SE - Izzó SE 22-40.
A jól sikerült felkészülés

után bizakodva vártuk a baj-
nokság első mérkőzését, ahol
azt az Izzó SE csapatát fogad-
tuk, amely a sokszoros magyar
válogatott isMátyás Augusztát
játékosai között tudja. Annak
ellenére, hogy a csapatunk saj-
nos nem teljes játékoskerettel
tudott szerepelni – Tóthné Dob-
ronyi Éva Fodorbokasérülés,
Kinga pedig influenza miatt
nem volt bevethető –, a csapat
tisztességesen helyt állt az első
félidőben. Második félidő ele-
jén is kiesettKelemen Anita
játékból, térdsérülés miatt.

Rajt a bajnokságban
2018. február 24.: Pacsa SE

- Vasvár VSE 29-43.
A tavaszi szezon második

mérkőzésén a tabella 2. helyén
álló Vasvárt fogadtuk. A két
csapat nagyon jó, baráti vi-
szonyt ápol egymással, így biz-
tosak lehettek benne a mérkő-
zésre kilátogató szurkolók, hogy
sportszerű, látványos mérkő-
zésre számíthatnak. Így is tör-
tént, a gólzáporos mérkőzésen
a Vasvár VSE érvényesített a
papírformát, és magabiztos
győzelmet aratott a még mindig
tartalékos pacsai csapat ellen.

A két nagyarányú vereség
ellenére gratulálunk a csapat
tagjainak, akik végigküzdötték
a mérkőzéseket. A pozitívumok
között pedig megemlítenénk,
hogy minden mezőnyjátéko-
sunk lőtt gólt, és gratulálunk

Vörös Viktóriának az első, pa-
csai színekben szerzett gól-
jához.

Lapzártakor játszották:
Pacsa SE - Vonyarcvashegy

SE 27-31.

Március havi mérkőzések:
2018.03.11., 15:00: Pacsa

SE - Zalaszentgróti KC
2018.03.17., 15:00: Pacsa

SE - GÓNA SZKKE
(k)

Támad a világoszöldben lévő pacsai csapat.

A a feb-pacsai óvodában
ruár hónap is mozgalmasan telt
el. Február 2. hetében tartottuk
a „Maci-hetünket”, felelevenít-
ve a „Gyertyaszentelőhöz” fű-
ződő hagyományokat, népi idő-
jóslásokat.

Az első februári hétvégén a
pacsai „Városi farsangon” is
képviseltette magát óvodánk,
de kicsit kifordítottan: hiszen
nem a gyerekek voltak „Mese-
ovi” című összeállításunknak a
fő szereplői, hanem a vállal-
kozó kedvű szülők és óvodai
dolgozók. Elmondhatjuk, hogy
már a készülődések során is
igazi mókás hangulat alakult ki.

A gyerekekkel az óvodai
bálunkra is készülődtünk, mely-
re február 10-én került sor. A
nagyon aktív Szülői Munkakö-
zösségünk tagjainak és vezető-
jüknek, kö-Takács Ildikónak
szönhetően a bál tiszta bevétele

„Farsangolunk, vigadunk, böjtig meg sem nyughatunk”
576.440 Ft lett! Köszönet érte
minden támogatónak és a szer-
vezőknek! A befolyt összeget
az SZM óvodai kirándulás és
Gyermeknap támogatására kí-
vánja fordítani.

Húshagyókedden, február
13-án hagyományos óvodai far-
sangunkat tartottuk, jelmezes
táncházzal. A gyerekek élve-
zettel vettek részt Fiderné
Papp Ágota nyugdíjas óvónő
néphagyományőrző farsangi vi-
gasságán. Persze a fánkevés, a
kiszebáb égetés sem maradt el.

Február 19.-e és 23.-a kö-
zött „Egészségünk védelmé-
ben” hetet tartottunk, felhívva a
gyerekek, szülők figyelmét az
egészséges életmód kialakítá-
sának fontosságára. Mindenki
számára élvezetes perceket
nyújtottak a szülőkkel, gyere-
kekkel, óvodai dolgozókkal tar-
tott reggeli tornáink. A hét

folyamán védőnőnk és fogor-
vosunk is látogatást tett óvo-
dánkban, kötetlen beszélgeté-
sen keresztül végezve egész-
ségóvó tevékenységüket.

Bár „farsang farkán” min-
dent megtettünk azért, hogy
mondókáinkkal, dalainkkal „el-
üldözzük” a telet, a hó újra és

újra megeredt. De a gyerekek
ezt igazából nem is bánták, bol-
dogan hógolyóztak, csúszkáltak,
építettek hóembert az óvodánk
udvarán. A hólapátolás is játék
számukra, no meg egy jó kis moz-
gás is az egészség hetünkön!

Vági Gabriella
óvodavezető

A farsangoló óvodások.

A kis „hómunkások”…
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Zalaszentmárton község rö-
vidtávon a szőlőhegy revitali-
zációját, újjáélesztését végzi el.
Ennek keretében gyümölcsösök
telepítése zajlik. A Leader-
program keretében a zöldség-
feldolgozó továbbfejlesztése
fontos cél.

– A turizmus elindítása ér-
dekében több pályázat van fo-
lyamatban. Egy szőlőhegyi
agapé hely (kemencés pajta
kialakítása), valamint egy sá-
tortábor létrehozása a cél, ez
már a faluban történne. A sző-
lőhegyre – évekre szakaszolva
– a vizet és a villanyt fogjuk
felvezetni – mondja lapunknak
Dancs Zoltán polgármester,

A turizmust is fejleszteni szeretnék
Zalaszentmártoni tervek, elképzelések

Nem is olyan régen történt… Hómaró takarítja el a havat a hó-
fúvás miatt lezárt Pölöskefő és Gelse közötti úton Pölöskefő
határában 2018. február 28-án.

MTI Fotó: Varga GyörgyMTI Fotó: Varga György

Gyümölcsösök telepítése zajlik.

majd így folytatja: – Néhány
belterületi kis utca, köz, aszfal-
tozásra vár, ezen is ügyködünk,
szeretnénk, ha idén megvaló-
sulna. A Szent Márton zarán-
dokút része a falu, ezért a za-
rándokhely fejlesztése is célki-
tűzés, jelenleg a pályázati lehe-
tőségek számbavétele történik.
Az infrastruktúra fejlesztése
terén arra a pályázati kiírásra
várunk, ami a csapadékvízhá-
lózat zárttá tételére vonatkozik.
Ez nagyon fontos, mert a le-
zúduló csapadékvizek elmos-
sák az árkokat.

Zalaszentmárton összefo-
gott a Pogányvári-hegy körüli
településekkel. Ezt a programot

a természeti és táji értékek meg-
óvásáért, az ökoturizmus elindí-
tásáért hozták létre. A falu kez-
deményezője a Zalai Balaton
Natúrpark megvalósításának,
melyben 30 település vesz részt.

– Kapcsolataink támogatója
a Közép-Zala Gyöngyei Leader

Egyesület, és munkánkat Diós-
kállal, Egeraracsával összehan-
golva végezzük. Közös hiva-
talunk Zalaapátiban nagy segít-
séget nyújt számunkra az ad-
minisztrációs feladatok elvég-
zésében – zárta tájékoztatóját
Dancs Zoltán.

Családoknak kedvezményes belépõk!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,

gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken
szauna

szeánszok!


