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Az április nyolcadiki vá-
lasztás egyben egy időszak le-
zárását is jelenti. Az elmúlt
négy évről beszélgettünk Man-
ninger Jenővel, a térség ország-
gyűlési képviselőjével.

– Az elmúlt ciklusban mi-
lyen fejlesztések valósultak meg
a térségben és mire lehet szá-
mítani a következő években?

– Pacsán is a gazdaság-
fejlesztés az elsődleges, így az
ipari park bővítéshez ad támo-
gatást az európai uniós területi
program. Járdák, utak, szenny-
vízcsatorna, világítás épül, hogy
a dolgozók biztonságosabban
közlekedhessenek és tovább
bővülhessen a park. Kormány-
zati támogatás segítségével fel-
újították a művelődési házat, és
30 millió forint támogatást
nyertek az egészségház belső
felújítására. Itt említem meg,
hogy ezenkívül rendszeresen

A tét Magyarország függetlensége
Beszélgetés Manninger Jenő országgyűlési képviselővel

van állami támogatás tűzifára, a
gázt használóknál pedig az áp-
rilisi számlából vonják majd az
állami támogatást.

– Melyek azok a kormányzati
eredmények, amelyek leginkább
érintik az itt lakókat?

– 2010 után, miután az or-
szág gazdasági működését rend-
be tettük, elindulhattak az érez-
hető pozitív változások. Úgy
gondolom, hogy legelsőként a
rezsicsökkentést kell kiemelni,
hiszen az minden háztartásban
számszerűsíthető. A Fidesz-
KDNP kormány nagyon hatá-
rozottan kiállt a magyar csa-
ládokért a nagy szolgáltatókkal,
multikkal szemben. A munka-
nélküliség nagy arányban csök-
kent, és végre a bérek is emel-
kedni kezdtek. Ahogy a gaz-
dasági eredmények nőttek, úgy
tudtunk nyugdíjakat is emelni,
nyugdíjprémiumokat is adni.

Kiszélesítettük a családtámoga-
tásokat, adókedvezményekkel,
a CSOK-kal pedig az új ott-
honok építése mellett a gyer-
mekvállalást is ösztönöztük.
Ezeket a programokat tovább
kell folytatni, hiszen a magyar
családok megbecsülése, anyagi
támogatása a kormány legfon-
tosabb feladata.

– Hogyan látja, mi a tétje az
országgyűlési választásoknak?

– Sajnos van egy olyan kül-
ső veszély is, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül. Az,
hogy Zalaszentgróton, Keszthe-
lyen, Pacsán, vagy Hévízen
még nyugodt, biztonságos az
élet, az annak köszönhető, hogy
a kormány határozottan kiállt a
betelepítési kvótával szemben.
Védjük a határokat, és nem en-
gedjük, hogy városainkat, fal-
vainkat élhetetlenné tegyék a
bevándorlók ezrei, ahogyan ezt
tették már a nyugat-európai or-
szágokban. A tét tehát az, hogy
Magyarország magyar ország
marad-e, vagy engedünk a
brüsszeli nyomásnak, és itt is
fel kell készülni a terrorcselek-

ményekre, az erőszakoskodás-
ra, vagy éppen a no-go zónák
kialakulására egy-egy városon
belül.

– Tavaly nyáron nagy port
kavart amikor egy civil szerve-
zet Keszthely környékén akart
migránsokat táboroztatni. Ak-
kor Ön kiállt a térség bizton-
ságának védelmében, hogyan
zárult végül az ügy?

– Egy bevándorláspárti civil
szervezet, a Migration Aid szer-
vezte volna a tábort, akinek a
vezetője azóta azt is elmondta,
hogy a migránsügy egy nagy
üzlet része. Természetesen fel-
emeltem ez ellen a szavam, és
szerencsére ebben támogatott
néhány helyi, fideszes polgár-
mester is, de a többi párt kép-
viselői ezt nem tartották fon-
tosnak. Sőt, a Jobbikot támo-
gató Hír TV nyíltan a lejáratá-
somba kezdett az ügy kapcsán.
A tábor végül nem valósult
meg, de legalább a térség lakói
világosan látják, hogy ha az el-
lenzéken múlna, akkor bizony
akár migráns tábor is működ-
hetne a zalai falvakban.

Manninger Jenő: – Miután az ország gazdasági működését
rendbe tettük, elindulhattak az érezhető pozitív változások.
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• • •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

2007 április 15-én 32 alapí-
tó taggal jött létre Szentpé-
terúron a helyi polgárőr egye-
sület. Vezetőjével, Garai Jó-
zseffel beszélgettünk.

– Hány tagja van jelenleg
az egyesületnek?

– Most nyolcvannégyen va-
gyunk. Az előzményekhez tar-
tozik, hogy Szentpéterúron je-
lentős mértékű volt a bűnözés,
ezt a Zala Megyei Rendőr-

Jelentősen csökkent a bűncselekmények száma
Közel 100 tagja van a polgárőrségnek Szentpéterúron

főkapitányság adatai is alátá-
masztották. Működésünknek kö-
szönhetően ez a helyzet kedve-
zően változott, nagy mértékben
visszaszorult a bűnözés.

– Miből áll a tevékenységük?
– Kapcsolatot tartunk a he-

lyi körzeti megbízottal, a pacsai
rendőrőrssel, közös szolgálatot
látunk el, segítjük a falu ve-
zetését.

– Támogatóik?

– Az Országos Polgárőr
Szövetségtől komoly segítséget
kapunk, de a helyi önkormány-
zat támogatása is jelentős. Az
országos szövetségtől pályáza-
tok útján jutunk forráshoz.

– Hogyan oszlik meg a tag-
ság összetétele?

– Tagjaink egyharmada
hölgy, az összlétszám túlnyomó
többsége aktív korú, de közel
egy tucat nyugdíjas tagunk is
van. Nem könnyű a szolgálat
azoknál, akik még dolgoznak,
hiszen az éjszakai őrjárat után a
munkahelyen is helyt kell állni.

– Milyen bűncselekmények
voltak a jellemzőek?

– A betöréses lopások ve-
zették, vezetik a listát. Több
esetben is sikerült a tettenérés
és értesítettük a rendőrséget.

– Milyen a felszereltségük?
– Pályázaton nyertünk egy

Suzuki Vitarát, ez a szolgálati
gépkocsink. Gyakorlatilag meg-
van mindenünk, ami szükséges
a tevékenységünkhöz, így ru-
házat, éjjel is látó távcső, szá-
mítógép, iroda, két kerékpár.
Ami még hiányzik, azt be tud-
juk szerezni a támogatásokból.

A vezetőség tagjainak egy csoportja.

Faültetés után.

A szemétszedésből is kivették részüket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936;
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
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Az 1848/49-es forradalomra
és szabadságharcra emlékező
pacsai Man-ünnepség szónoka
ninger Jenő országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos volt.

– Március 15-e egyet jelent
a hazaszeretettel, a szabadság-
gal és a testvériséggel. Petőfi
Sándor és sok tízezren haltak
hősi halált a magyar szabadság-
ért – kezdte beszédét a képvi-
selő.

– Az 1848-as forradalom
pillanatai ugyanakkor a nemze-
ti összefogás ígéretére emlé-
keztetnek minket, hiszen min-
dig kell egy olyan nemzeti cél,
amelynek fényében elhalványul-
nak az amúgy létező különbsé-
gek. Az érdekek és az elképze-
lések akkor is különbözőek
voltak, de ezúttal össze tudott

A nemzeti összefogás követendő példája
fogni a főnemes a köznemessel,
jobbágy a katonával. Máshogy
látta jónak az ország független-
ségét és fejlődését elérni Kos-
suth és Széchenyi. Megérezték
a nagy pillanatot, amikor törté-
nelmet írhattak azért, hogy Ma-
gyarország független és szabad
ország lehessen. 170 évvel
ezelőtt ezt az egyetértést sike-
rült megvalósítani. Az ország
függetlenségéért, nyugodt és
békés fejlődéséért, az egyenlő-
ségért sikerült félre tenni min-
den vagyoni és nemzetiségi kü-
lönbözőséget, és együtt szem-
benézni az idegen hatalmakkal.

170 év után most is ugyan-
erre volna szükség. Amikor ha-
zánkat, de egész Európát olyan
mértékű bevándorlás fenyegeti,
amely nem csak gazdaságilag,

de kulturális és vallási téren is
átrajzolhatja az életünket, ak-
kor nekünk, magyaroknak egy
célért kellene dolgozni. Ez a
cél nem más, mint az ország
biztonsága, a gazdasági ered-
ményeink megőrzése, és a ma-
gyar családok, a fiatalok, a
gyermeket vállalók és a nyug-
díjasok segítése minden körül-
mények között.

1848-ban sikerült ez Petőfi-
éknek, bízom abban, hogy
2018-ban nekünk is sikerülhet!

Megyénkben mindig meg
kell említeni '48 kapcsán a hős
zalai honvédeket. Sok helyütt
tettek tanúbizonyságot bátorsá-
gukról, hazaszeretetükről. A
krónikák leginkább a Budai vár
visszafoglalása kapcsán említik
őket.

Köszönet, hogy itt Pacsán
is méltóképpen megemlé-
keznek, ápolják a helyi kul-
túrát is, sokat jelent, hogy

ilyen aktív kulturális egyesü-
letük van.

Itt, Zala szívében is mindig
vannak előrelépések, fejlesztések,
s az elkövetkező években épülő
közeli zalaegerszegi gyorsút új

lehetőségeket jelent a térségnek
is – mondta Manninger Jenő.

Az ünnepségen – amely ko-
szorúzással zárult – a pacsai
általános iskola tanulói adtak
az alkalomhoz illő műsort.

Manninger Jenő volt az ün-
nepi szónok.

A koszorúzás pillanata… Középen Kelemen Tamás polgár-
mester.

Alsórajk világhírű szülötté-
nek, Kisfaludy Stróbl Zsig-
mondnak az emlékét méltó mó-
don őrzik és ápolják a települé-
sen. Jelenleg is zajlik az emlék-
múzeumnak helyet adó épület
felújítása.

– Örvendetes, hogy a kivi-
telezést egy helyi vállalkozás
végzi – mondja lapunknak Bo-
ros Attila polgármester. – A
munka befejezése után a kiállí-
tás újbóli megnyitásához a Gö-
cseji Múzeum ad majd szakmai
segítséget. A felújításnál a szige-
teléssel már végeztek, s most azok
a munkák következnek, amiket
télen nem lehetett elvégezni.

A polgármester tájékoztatá-
sa szerint a közmunka program

Felújítják a Kisfaludy emlékházat
folytatódik, de csökkentett lét-
számmal. Ennek örvendetes oka
van, hiszen többen is el tudtak
helyezkedni a munkaerő pia-
con. A közmunka program meg-
határozó területe továbbra is a
mezőgazdaság.

Alsórajk és egyFelsőrajk
sikeres konzorciumos pályáza-
ton van túl. Ennek köszönhe-
tően egy traktorral és a hozzá
tartozó munkagépekkel lettek
gazdagabbak. A digitális jólét
pályázatuk is eredményes volt,
már várják az új eszközöket.
Ezek viszont kihatnak a költ-
ségvetésre, hiszen a kötele-
ző önrész biztosítása miatt ta-
karékos gazdálkodásra lesz
szükség.

A felújítást egy helyi vállalkozás végzi.

Költészet napi programok:
április 10.: versmondó verseny általános iskolásoknak
április 13.: Énekmondó Együttes szereplése Kelemen Gyula
vezetésével

* * *
április 18.: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
közreműködésével Könyvtármozi ovisoknak

A pacsai könyvtár áprilisi programja
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A közelgő választások apro-
pójából tartott márciusPacsán
20-án lakossági fórumot Man-
ninger Jenő fejlesztési minisz-
teri biztos, országgyűlési kép-
viselő és Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkár, országgyű-
lési képviselő.

Cseresnyés Péter a fórumot
megelőző sajtótájékoztatón ki-
emelte: az ország egy olyan
sorsdöntő parlamenti választás
elé néz, mely 10-15 évre meg-
határozhatja jövőnket.

Mint elmondta, április 8.-án
nem csak arról szavazunk
majd, hogy az elmúlt 5-6 évben
tapasztalt gazdasági és a vele
összefüggő társadalmi fejlődés
töretlen marad-e, hanem arról

Sorsdöntő voksolás következik
Manninger Jenő és Cseresnyés Péter pacsai lakossági fóruma

is döntünk, hogy az Európát
feszítő migránshelyzet hatással
lesz-e hazánkra is. Hozzátette,
amennyiben az Orbán Viktor
által vezetett Fidesz-KDNP
pártszövetség folytatni tudja
munkáját, úgy az elmúlt három
év tapasztalatai alapján szava-
tolható, hogy Magyarország
nem lesz bevándorló ország.
Cseresnyés Péter leszögezte:
amennyiben bekövetkezne egy
olyan „baleset”, aminek folytán
egy szivárványkoalíció venné
át az ország irányítását, a mig-
ránsáradat szabad utat kapna
vagy a kötelező kvóta nyomán,
vagy azért, mert a határainkat
védő kerítésrendszert lebonta-
nák. A választásoknak tehát
egyrészt az a tétje, hogy az

elkezdett munkát folytatni tud-
juk-e, másrészt, hogy Magyar-
ország egy migránsmentes or-
szág marad-e – hangsúlyozta az
államtitkár.

Manninger Jenő a migráns-
kérdés kapcsán hozzátette: egy
pacsai lakossági fórumon külö-
nösen fontos beszélni arról,
hogy a közelben fekvő Eszter-
gályhorvátiban egy szervezet
migráns tábort akart létrehozni,
mely ellen ő maga a környék-
beli polgármesterekkel és to-
vábbi Fidesz képviselőkkel
egységben emeltek hangot.
Mint elmondta, a tiltakozások
nyomán a tábor létesítése meg-
hiúsult, ám fontos tanulság,

hogy más pártok képviselői
nem emeltek hangot a létesít-
mény ellen, pusztán utólag vé-
leményezték az ügyet.

A kormány fejlesztő mun-
kája kapcsán Manninger Jenő
elmondta, Pacsa nagyon jó pél-
da arra, hogy a kisebb, de je-
lentős kormányzati támogatá-
sokat felhasználva milyen mér-
tékben fejlődhet egy település,
mely távolabb esik a nagyobb
városoktól. Példaként hozta a
helyi munkaügyi adatok javulá-
sát, hiszen 2015 januárjában
108 munkanélkülit tartottak

nyilván, ami mára 37 főre re-
dukálódott.

A közmunka program sike-
reire is kitérve kiemelte, Pacsán
32 fővel indult a program, ami
jelenleg 24 fővel fut, hiszen
többeket sikerült visszavezetni
a munkaerő piacra. A közmun-
kaprogramban dolgozók fontos
feladatokat látnak el, úgy mint
a közterületek ápolása, épít-
kezési munkálatok és mezőgaz-
dasági termelői munka, mely-
nek termését az önkormányzat
konyháján fel is használják. A
miniszteri biztos szólt még a
pacsai ipari park fejlesztésére
beadott sikeres pályázatokról,
melyek révén átmeneti fenn-

akadások után már több vállal-
kozó is dolgozik és a parkot
tovább fejlesztik. Jelenleg pá-
lyázatok útján az ipari létesít-
mény infrastruktúráját tudják
fejleszteni, így járdákat, szenny-
vízhálózatot építenek, illetve
napelemmel működő világítási
rendszert installálnak.

Mint elmondta, az épülő
gyorsforgalmi útnak is lesz Pa-
csa irányába leágazása, ezzel is
segítve a három zalai nagy-
várostól távolabb fekvő telepü-
lés fejlődését.

Gellén Szilárd

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.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Manninger Jenő (balról) és Cseresnyés Péter tartott sajtótájé-
koztatót.

A választások tétje volt a téma a pacsai lakossági fórumon.
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A Pacsai Városvédő és Szé-
pítő Egyesület önkormány-az
zattal közösen március 17-én
rendezte meg a hagyományos
borversenyét. Egyesületünk a
14. borversenyt tartotta, de eny-
nyi minta és borfajta még nem
érkezett. A környező települé-
sekről is hoztak mintákat: egy
borosgazda Zalaszentmihály-
ról Szentpéterúrból, egy és egy
Zalakomárból. Összesen 65 bor-
minta érkezett, amiből 38 fehér-
bor, 22 vörösbor és 5 rozé bor
volt. A következő borfajták sze-
repeltek: vegyesfehér, cserszegi
fűszeres, olaszrizling, rizling-
szilváni, zengő, nektár, zöld
veltelini, ezerjó, chardomiay,
zweigelt, otelló, syrak, merlot,
először szerepelt borbírálatun-
kon fehér delovari szőlő bora.

A három tagú zsűri tagjai
dr. Pálfi Dénes, György Ferenc

A borok kétharmada arany minősítést kapott
A tizennegyedik versenyt tartották Pacsán

és voltak. A zsűriHorvat Janez
elnöke már 14 éve hagyomá-
nyosan dr. Pálfi Dénes kertész-
mérnök volt. A borok kiváló
minőségűek voltak, megfelelő
cukor, savtartalommal, illat-
anyaggal és tisztasággal. Ered-
mények: a fehérborok 1 bronz,
8 ezüst és 29 arany minősítés, a
vörösboroké 1 oklevél, 4 bronz,
8 ezüst és 14 arany minősítés.
Összességében a borok 66 %-a
arany minősítést kapott.

A zsűri elnöke kiemelte,
hogy a szép eredmény a jó év-
járat mellett a gazdák lelkes, jó
munkájának eredménye. Azt is
kiemelte, hogy a borosgazdák-
nak hasznos tanácsot, segítsé-
get nyújt a Szlovéniából szár-
mazó borász szakember, Hor-
vat Janez, akihez a helyi bo-
rászok bármikor fordulhatnak
tanácsért.

A borminták leadásában is
kedvező változás történt. Min-
den minta 7 dl-es borosüveg-
ben volt, nem málnás, nem fel-
címkézett és nem műanyagflas-
kában. Szemet gyönyörködtető
volt a 65 minta együtt.

Az „Est bora” címet Bene
József vegyesfehér bora és
Gombos László syrak vörösbo-
ra érdemelte ki. A „Város bora”
címet vegyes-Zuggó Zoltán

fehérbora érdemelte ki. Mind
a hárman pacsai borosgaz-
dák és a csodálatos pacsai
hegyen termelték szőlőiket. A
Városvédő Egyesület és az
önkormányzat nevében meg-
köszönöm a borosgazdáknak,
hogy elhozták boraikat bírálat-
ra és a 2018-as esztendőhöz jó
időt, bőséges szőlőtermést kí-
vánok.

Kelemen Józsefné

Munkában a zsűri…

Balról Horvat Janez, Bene József, Gombos László és dr. Pálfi
Dénes.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

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

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

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!
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Évről évre képviselte Ne-
mesrádót Kláminger Ist-a
vánné, Martinkovics Andrásné,
és lánya, Martinkovics Do-
minika által alkotott csapat a
Zalaapáti Fánkfesztiválon. A
lelkes készülődés nem volt
hiába való, hiszen rendszeresen
valami díjjal tértek haza.

Idén sem történt ez más-
ként, a csapat elhozta a kü-
lönleges fánk kategória II.
díját. Kínálatukban szerepelt
többek közt savanyú káposztás,
spagettis fánk, valamint cukor-

Második helyezés különleges fánk kategóriában
és édesítőszer mentes-gyümöl-
csös tejszínes fánktorta.

Sajnos Martinkovics And-
rásné, Andrea már nem lehetett
a csapat tagja. Váratlan halála
megrázott mindannyiunkat, hi-
szen aktív tagja volt közössé-
günknek. A falu valamennyi ren-
dezvényén számíthattunk a se-
gítségére. Amikor kellett főzött
vagy sütött, ha kellett takarított
és még a legnehezebb helyze-
tekben sem felejtett el mosolyogni.

A különdíjat a csapattagok
az ő emlékének ajánlották.

Különleges kategória: II. helyezett cukor- és édesítőszer men-
tes gyümölcsös tejszínes fánktorta.

A csapat egykori tagjának, Martinkovics Andrásné emlékének
ajánlották az idei díjat.

Idén 15 csapatot és számos
érdeklődőt köszöntött Gaz-
dagné Gecse Anna polgármes-
ter 2018. február 10-én a tele-
pülés közösségi házában.

A rendezvény célja, hogy
egy kolbásztöltő verseny apro-
póján emlékezzenek az 1970-es
években az országhatáron belül
és határainkon túl is ismert és
elismert „Becsületkaszás Ét-
kezde” tulajdonosára, Dely
Gyulára.

A jelmezbe öltözött csapa-
tokat az ajtóban saját főzésű
pálinkával és pogácsával fo-
gadták a vendéglátók. A hájas
kráflit és a vajas pogácsát idén
is , sü-Flórián Csabáné Kriszti
tötte, a jóféle házipálinka kí-
nálásában jelentős szerepet vál-
laltak a képviselő-testület férfi
tagjai, Oláh László, Nagy Ró-
bert, Pálfi Tibor Angyal, de
Zoltán Kurázsi Egyesület, a
férfi tagjainak képviseletében
szintén jelesre vizsgázott ven-
déglátásból. A csapatok szín-
padi bemutatkozást követően
egy tréfás vetélkedő után ve-

A tizedik Dely-nap Nemesrádón

hették át a kolbásztöltéshez
elengedhetetlenül szükséges húst.

Idén nagy sikert aratott az
Alsónemesapáti – Apáti Bará-
tok – csapatának színpadi pro-
dukciója.

Míg a csapatok odabent a
kolbásztöltéssel voltak elfoglal-
va, az épület előtt Takács Anikó
irányításával, Gulyás Sándor
közreműködésével készült a
baboskáposzta.

Király Ernőné, Márti, aki
ezúttal is verseny pártatlansá-
gának őre volt, a sültkolbászo-
kat hat óra tájban szolgálta fel a
zsűri asztalára.

Nehéz feladata volt a bírá-
lóknak, hisz többszöri kóstolás
után sikerült csak a sorrendet
felállítani. 2018-ban az első
helyezett a Bakoszife (Kisbu-
csa), második helyezett a Szesz-
testvérek, harmadik helyezett a
Piás nővérek csapata lett. Az
utóbbi két csapat helybeli volt.

A Dely-család különdíját a
Misefa Tourist csapata (termé-
szetesen a szomszédos telepü-
lésről, Misefáról) kapta, melyet

ezúttal a legfiatalabb Dely,
Dely Botond adott át.

A verseny vándordíját, az
aranyszínű húsdarálót a Kol-
bász Service csapata vihette ha-

za. Ők több településről álltak
össze, és mint azt díjátadáskor
mondták „Különben is, de így
már 100%, hogy jövőre is el-
jönnek.”

A Misefa Tourist csapata, amely a Dely-család díjat nyerte el.
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Zalaigricén is méltó módon
emlékeztek az 1848/49-es for-
radalomról és szabadságharc-
ról. A falu polgármestere, Hor-
váth Gyöngyi mondott ünnepi
beszédet.

– Március 15. a szabadság-
ról és a hazaszeretetről szól. A
hazaszeretet ma különösen ak-
tuális, és ha ez él bennünk,
akkor ez összefogásra késztet
minket. A szabadság az ember
legnagyobb ajándéka. A belső
szabadság is fontos, amikor
tudunk dönteni, választani a jó

„A szabadság az ember legnagyobb ajándéka”

és rossz között, de az egyénnek
és a nemzetnek a külső sza-
badság is fontos.

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc Magyaror-
szág újkori történetének egyik
meghatározó eseménye, a nem-
zeti identitás egyik alapköve.
Erre az ünnepre büszke min-
den magyar, határon innen és
azon túl.

Méltán lehetünk büszkék,
hiszen 1848. március 15-én
példaértékűen cselekedtek a
márciusi ifjak, szembeszálltak

az elnyomó hatalommal. Az én
nemzedékem már örökségbe
kapta a szabadságot, és úgy van
vele, mint a legtöbben, akiknek
nem kellett az életükkel fizetni
érte: fogalmuk sincs róla, hogy
mi az valójában. Hogy micsoda
felelőséggel jár élni – és nem
visszaélni – ezzel a szabadság-
gal, ami annyi drága életet
követelt!

A szabadság kötelesség.
Kötelesség a család, a haza és
az egész emberiség felé, hogy
munkálkodhasson ki-ki képes-
ségeihez mérten, annak mind
nagyobb boldogságáért. Hogy a
bőség kosarából mindenki egy-

aránt vehessen! Hogy a jognak
asztalánál mindenki egyaránt
helyet foglalhasson, és hogy a
szellem napvilága ragyogjon
minden ház ablakán! Az ün-
nepünk akkor lesz igaz, ha
átérezzük ezt a felelősséget, és
adósságunkat, amellyel '48 hő-
seinek tartozunk, életünkkel
igyekszünk leróni, hogy ne
legyen hiábavaló akkori szent
áldozatuk – mondta a falu
vezetője.

Az ünnepi beszédet köve-
tően koszorúzásra került sor.

A megemlékezést a fiatalok
műsora tette még bensősé-
gesebbé.

Horváth Gyöngyi mondott ünnepi beszédet.

Mi legyek, ha nagy leszek?
Ez a kérdés a 13-14 évesek

körében napjainkban is idő-
szerű, és az átalakuló vilá-
gunkban egyre nehezebb. Te-
kintettel arra a tényre, hogy ke-
resőképes társadalmunkat néz-
ve egyik oldalon munkaerő-
hiány, míg másik felől túlkép-
zés és munkahelyhiány mutat-
kozik, átgondolást, előre ter-
vezést igénylő feladat.

Ebből a megfontolásból és a
tanév rendje nyújtotta lehető-
ségből kiindulva határozta el
iskolánk, hogy a témának szen-
tel egy szombati munkanapot,
minek keretei közt megismer-
kedhetnek tanítványaink a te-
lepülésünkön hatékonyan mű-
ködő cégek, vállalkozások
profiljával.

A helyi vállalkozók szíve-
sen fogadták felkeresésünket,
így tizenhárom cég részvételé-
vel látványos foglalkozások,
prezentációk keretei közt már-
cius 10-én valamennyi pacsai
iskolás megismerkedhetett a

Pályaorientáció a Pacsai Általános Iskolában
környék nyújtotta munkalehe-
tőségekkel.

Csoportos foglalkozások zaj-
lottak a nap folyamán, ahol
Kámán Balázs Gom-, valamint
bos László az állattartás és ál-
lattenyésztés fortélyait mutatta
be. A az épület-Dancsák Bt.
gépészet, míg a aDodó Vill
villamosság, vagyonvédelem, a
Gróf és társai Kft. a fémmeg-
munkálás és épületgépészeti
technológia területét tette a
gyermek számára megfogha-
tóvá. Bemutatkozott Pacsa Vá-
ros Önkormányzati Hivatala
számos tevékenységkörét rep-
rezentálva. Hosszú évek hagyo-
mányait átörökítő és folyama-
tosan modernizálódó Pékmes-
ter 2 Kft. a sütőipar rejtelmeibe
vezette be tanítványainkat.

Gyermekeink betekintést
nyerhettek a mun-Sala-tó Kft.
kájába, valamint a Magyar Ter-
vező, Kivitelező és Szolgáltató
Bt. tevékenységébe.

Az alsó tagozatosok szá-
mára élményt jelentett, hogy

találkozhattak egy a mindenna-
pokban méhészkedő pedagó-
gussal, Sabján Mária Hajnal-
kával, gyakorlatban próbálhat-
ták ki a vál-Dancsák Dávid
lalkozó közreműködésével az
egyszerűbb faipari munkafo-
lyamatokat, megtapasztalhat-
ták az eszközhasználat él-
ményét. a lá-Szabó Ildikó
nyokat a hajszobrászat rejtel-
meibe vezetve nyújtott ma-
radandó élményt. Horváth Mik-

lós, a helyi mentőszolgálat
munkatársa elsősegélynyújtási
technikákat tanított, míg Fe-
héz Zsolt zenész a zenei ké-
pességek kamatoztatására vilá-
gított rá.

Bízunk abban, hogy a vál-
tozatos programok nem csu-
pán élményt nyújtottak gyer-
mekeinknek, de hozzásegítette
őket a pályaválasztáshoz.

Zsigmond Istvánné
intézményvezető helyettes

A zene világába is betekintést nyertek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szűkebb pártiánk, a dim-
bes-dombos Zala kis falvai és
városai a helyi értékek felfe-
dezésének kezdetén vannak. A
természeti környezetben élő
ember évszázadokon át tisz-
telte, szerette és becsülte a föl-
det, mely éltette és ma is élteti
a családokat.

A kormány elfogadta a
2026-ig terjedő évekre vonat-
kozó Nemzeti Tájstratégiát. Eb-
ben megállapítja, hogy a ter-
mészeti és kulturális örökség-
nek alapvető eleme a táj, mely
elősegíti a helyi kulturális fej-
lődést, továbbá hozzájárul az
emberek jólétéhez, valamint
jelentős szerepet játszik a nem-
zeti és helyi identitás kiala-
kulásában és megerősítésében.
A táj fontos közérdekű szerepe
mellett – melyet kulturális,

Kistáji együttműködés formálódik a Pogányvár körül
ökológiai, környezeti és szociá-
lis téren tölt be – gazdasági
tevékenységeket segítő erőfor-
rásként is működik, amelynek
védelme, kezelése és tervezése
új munkahelyeket teremthet.

A körüli 8 tele-Pogányvár
pülés – azZalaszentmártonnal
élen – közösen elfogadta a ma-
ga táj-kartáját, mely az ország-
ban az első ilyen együttmű-
ködési nyilatkozat.

A Nemzeti Tájstratégia ki-
mondja, hogy a mi felelőssé-
günk, hogy a közvetett vagy
közvetlen emberi tevékenység
által előidézett tájváltozások
milyen szerepet játszanak majd
az egyén és a társadalom jólé-
tének, illetve jóllétének alaku-
lásában, ezért a táj védelme,
kezelése és tervezése mindenki
számára jogokat biztosít, és

mindenkire kötelezettségeket
ró. A társadalmi igényeken,
gazdasági tevékenységeken és
a környezet harmonikus és
kiegyensúlyozott kapcsolatán
alapuló tájhasználat a fenntart-
ható fejlődés alapja.

Mintaként a zalaszentmár-
toni program szolgál. Ennek
első üteme már több, mint 3
éve sikeresen befejeződött. A
zártkerti revitalizáció keretében
a felhagyott szőlőhegyi ingat-
lanokon gyümölcsösök létesül-
nek. A pincék, présházak meg-
újulnak. A zöldség-és gyü-
mölcsfeldolgozó kapacitások
folyamatosan bővülnek. Fiata-
lok keresik a lehetőségét, hogy

az őshonos gyümölcsfák új-
ratelepítésében részt vehesse-
nek. A program kiterjedt már
Dióskálra Egeraracsára, egy-
aránt. Utóbbi helyen őshonos
magyar baromfitenyésztési prog-
ram zajlik. Erdélyi fogolyszínű
tyúkok szaporítása folyik, kel-
tető üzemmel is rendelkeznek
és a csibékkel ellátják a kör-
nyék háziasszonyait.

A kisrégió, a szőlő- és bor-
kultúra felkarolását is felvál-
lalta, és programjukat őshonos
fajták telepítésével bővítették.

Készen állnak ez év leg-
nagyobb programjára, a Ma-
gyar Tájdíj pályázat benyúj-
tására.

Február 24-én tartották az
idősek napját Egeraracsán.
Felléptek az Egeraracsai Szi-
porkák Pézczely Attilaés a
népzenei csoport Zalako-
márból.

A helyi idősek két héten
keresztül diót törtek az IKSZT
épületében.

Az időseket köszöntötték Egeraracsán

Március 14-én szelektív
hulladékgyűjtési kampány ke-
retében „Hulladékok a minden-
napjainkban” Work shop és ját-
szóház című programra került
sor a faluban. A projekt a Föld-
művelésügyi Minisztérium tá-
mogatásával valósult meg.

K.N.

Műsor is várta a szépkorúakat.

Hasznos időtöltés volt a diótörés.
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Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

1974-ben kezdték meg a fel-

sőrajki óvoda Alsórajképítését

világhírű szülöttének, Kisfaludy

Stróbl Zsigmond szobrászmű-

vész adományának és Felső- és

Alsórajk, valamint pol-Pötréte

gárai összefogásának köszön-

hetően.

Családias hangulat a felsőrajki óvodában
Kató Erzsébet Katalin óvo-

davezető segítségével kapunk

bepillantást az intézmény éle-

tébe.

– Kezdetben két csoport

működött az óvodában, de a fo-

lyamatosan csökkenő gyermek-

létszám miatt 2004 szeptem-

berétől már csak egy csoport

van. Jelenleg Pacsáról, Felső-

rajkról, Alsórajkról, Pötrétéről

és Kilimánból járnak hozzánk

kisgyermekek. Intézményünk

integrált óvoda, vagyis fogad-

juk a sajátos nevelési igényű

gyermekeket is. Voltak szülők,

akik éppen ezért választották a

felsőrajki óvodát.

– Mekkora személyzettel

működik az óvoda?

– Két óvónő és most már

két dadus van, éppen nemrég

vettünk fel egyet a megnöve-

kedett gyermeklétszám miatt.

– Kik az óvoda fenntartói?

– Pötréte, Felsőrajk és Alsó-

rajk tagja az intézményfenn-

tartó társulásnak. Nagyon jó

kapcsolatot ápolunk mindhá-

rom önkormányzattal. Az el-

múlt évi jótékonysági bál bevé-

teleiből különböző felújításokra

került sor, emellett a gyermek-

öltöző új bútorzatot kapott.

– Korábban már említette

Czémán László polgármester,

hogy felújítják az óvoda kony-

háját is…

– Az önkormányzat sikeres

pályázatának köszönhetően ke-

rülhet erre sor. Nyáron kezdőd-

het a beruházás. Konyhánk fon-

tos szerepet tölt be a közétkez-

tetésben, hiszen a gyermekek

ellátása mellett Gelsesziget, Ki-

limán, Pötréte, Alsórajk, Felső-

rajk szociális étkeztetése is a

mi feladatunk. Az iskolai szü-

net alatt is biztosítjuk a rászo-

ruló gyermekek étkeztetését.

Az óvoda vezetője hozzá-

tette: a szülőkkel és a környék

vállalkozóival is jó a kapcsolat,

kedvezőek a visszajelzések az

óvodára jellemző családias han-

gulat miatt is. Azt pedig ter-

mészetesnek tartják, hogy gyü-

mölcsöző legyen az együttmű-

ködés az iskolával, ezért kölcsö-

nösen részt vesznek egymás ren-

dezvényein. Ugyanez mondha-

tó el a környékbeli óvodákról is,

s ezt alátámasztja például egy

közösen elindított rajzpályázat is.

A felsőrajki óvodások.

A gyermekek megvendégelése.
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Az idén március 20-án ke-
rült sor az éves rendes köz-
meghallgatásra, falugyűlésre Ne-
mesrádón. Mint az elmúlt
években mindig, most is szép
számmal gyűltek össze 18 óra-
kor a Gönczi Ferenc Közösségi
házban a település ügye iránti
érdeklődők.

Gazdagné Gecse Anna pol-
gármester asszony maga és a
képviselő-testület tagjai nevé-
ben köszöntötte Kövécsné Koz-
ma Györgyit, a település jegy-
zőjét és a megjelenteket. Elő-
ször rövid összefoglalót adott
az elmúlt év történéseiről. El-
mondta, hogy az önkormányzat
gazdálkodása megfelelt az elő-
írásoknak. Felújításra került a
ravatalozó, elkészült a támfal a
templom mellett, amely nem
csupán egy támfal, de a ke-
resztút stációit is megában
foglalja.

Több közösségi program is
megvalósult: farsang, Dely-na-
pi kolbásztöltő verseny, húsvéti
készülődés, a búcsú délutánjára

Közmeghallgatás Nemesrádón
kulturális programot szerveztek,
a Magyarucca zenekar adott
koncertet. A nyári gyermek-
étkeztetéshez kapcsolódóan a
szünidőben kézműves és sport
foglakozásokat tartottak. Szep-
tember első hétvégéjén került
megrendezésre a falunap. Az
elmúlt évben is voltak az
adventi hétvégéken programok,
az újévet pedig közösen kö-
szönthették a falu lakói, ez al-
kalomból egy rózsaszín malac-
ka is kisorsolásra került a
résztvevők közt.

A 2018-as évről elmondta:
az ezévi költségvetést a kép-
viselő-testület elfogadta. Az
önkormányzat pénzügyi hely-
zete stabil. Tovább folytatódik
a mezőgazdasági start minta-
program, itt maximum 15 fő
foglalkoztatására van lehetőség
a településen.

A ravatalozó felújítása után
idén sor kerül a temetői gyalog-
út kiépítésére. Már elkezdődött
a templom déli oldalán is a
támfal építése, amelynek a

pénzügyi fedezetét az önkor-
mányzat belügyminisztériumi
pályázaton nyerte. A közösségi
háznál is megkezdődtek a
munkák, az udvar és a busz-
megálló is térburkolatot kap.
Az önkormányzat már szer-
ződést kötött, így amint az idő
engedi, a vállalkozó megkezdi
a belterületi utak kátyúzását.

A paplak helyén egy kö-
zösségi tér kialakítására ad be
pályázatot az önkormányzat.
Ide szabadtéri színpadot és
közparkot terveznek.

Idén is megszavazta a tes-
tület a gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülő családok
gyermekei számára a nyári
gyermekétkeztetés támogatását.

Elmondta még, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap pályá-
zatán is sikerrel vett részt a
falu, így 2018.06.20-án a gyer-
mekes családok számára egy-
napos kirándulást szerveznek,
Veszprém, Sümeg úticéllal.

Az idei falunap Pacsa vá-
rossal való egyeztetés után is-

mét augusztus utolsó hétvégé-
jén lesz. Természetesen idén is
köszönteni fogják a nyugdí-
jasokat.

A zártkerti ingatlanok gaz-
dái és az őstermelők nevében
Németh Zoltán szólalt fel: el-
mondta, hogy sok problémát
jeleznek a gazdák a vadászattal
kapcsolatban, ezért kéri a pol-
gármester asszonyt, hogy a két
vadásztársaság vezetőjével és
az érintett gazdák bevonásával
egy fórumot szervezzen meg a
problémák tisztázása érdekében.

A polgármester asszony
fontosnak tartotta megjegyezni:
„Jó dolog egy olyan település
polgármesterének lenni ahol a
képviselő-testület minden tag-
jára számíthatok, ötleteikkel,
észrevételeikkel segítik, támo-
gatják a munkámat, és ahol van
egy olyan közösség, mint ame-
lyet a Kurázsi Kulturális
Egyesület tagjai alkotnak, hi-
szen nélkülük sok rendez-
vény, program nem valósul-
hatna meg.”



11Pacsa és Környéke2018. március

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

Virág Benedek (1752 vagy
1754. augusztus 31. - 1830. ja-
nuár 23.) tanár, költő, műfor-
dító, történetíró, a magyar óda-
költészet első mestere a Zala
megyei született.Dióskálon

Jobbágycsaládból szárma-
zott, 13 éves korában Nagy-
kanizsán a piaristáknál kezdte a
gimnáziumot. 1772-ben a reto-
rikai osztályba Pestre ment.

1775-ben Pesten a pálos
rendbe lépett. Az újoncévet a
márianosztrai kolostorban töl-
tötte. Bölcseleti és teológiai ta-
nulmányait Pécsett fejezte be.
1781-ben Esterházy Pál pécsi
püspök, aki maga is pálos szer-
zetes volt, pappá szentelte. Föl-
szenteltetése után Székesfehér-
váron kezdett tanítani a pálos
(mai ciszterci) gimnáziumban.

Egyik szervezője volt az
1779-ben megalakult Hazafiúi

Dióskál híres szülötte

Magyar Társaságnak, amely a
honi szellemi élet irányító-
jaként működött.

Amikor II. József 1786-ban
feloszlatta a pálos rendet, Virá-
got a székesfehérvári egyház-
megye világi papságába vették
fel, s megmaradhatott tanári
állásában. Itt nehéz időket élt

meg, ugyanis legjobb barátja,
Ányos Pál elhunyt, több író-
barátja is belekeveredett a Mar-
tinovits-féle összeesküvésbe,
Kazinczy Ferenc, akivel állan-
dó levelezésben állott, fogság-
ba került, Virágot pedig tüdőbaj
támadta meg, ezért pihenésre
vágyott. 17 évi tanári működé-

sét követően megkérte a gim-
názium igazgatóját, hogy jelöl-
je ki utódját, ugyanis ő Székes-
fehérvárról elköltözik, mivel a
város párás levegője, mocsaras
területeinek kigőzölgése egész-
ségét megrontotta. Virágot fel-
mentették a szolgálat alól, há-
romszáz forint nyugdíjat ítéltek

meg neki, amelyet a vallás-
alapból kapott.

1794-ben Pestre költözött,
és a Batthyány családnál neve-
lősködött; azonban betegsége
miatt lemondott nevelői állásá-
ról, és Budán húzódott meg.

Az 1810-es budai tűzvész-
ben elégett minden holmija, s a
katasztrófa attól a csekélységtől
is megfosztotta, amije volt;
elégtek a Magyar Századok
példányai is. Egy szál ruhában
kényszerült menekülni, amikor
a tűzvész kitört. Előbb egy pes-
ti barátjánál lakott, ezután Fejér
megyei paptársainál húzta meg
magát. Amikor visszatért Budá-
ra, anyagilag is talpra állt egy
pályadíj megnyerése révén.
„Egy éltes hazafi”, aki magát
nem nevezte meg, az ország
tudósaihoz, íróihoz, költőihez
fordult, hogy feleljenek az új-
ságokban azon kérdésére, hogy
mire fordítsa százezer forintot
kitevő vagyonát. Virág Bene-
dek azt felelte: „Fordítsa az iro-
dalom pártolására”. Az éltes
hazafi megfogadta Virág taná-
csát és a feleletre kitűzött pá-
lyadíjat eljuttatta a szent öreg-

hez, akit íróbarátai magyar Ho-
ratius-nak neveztek.

Rendszeresen fölkeresték a
Pestre jövő írók: Kazinczy Fe-
renc, Berzsenyi Dániel és a
pesti írók: Vitkovics Mihály,
Szemere Pál, Kisfaludy Károly,
Bajza József, Toldy Ferenc,
Vörösmarty Mihály és mások.

Bármennyire is szerény kö-
rülmények között élt Virág Be-
nedek, a nyugdíj és a pályadíj
hamar elfogyott, a szerzetes
ugyanis reggelenként és estén-
ként rengeteg pénzt osztott ki a
szegények között.

Életének utolsó két évét ál-
landó betegeskedésben töltötte.
1830. január 23-án halt meg,
január 25-én temették el.

Virág Benedek portréja.

Síremléke…

Szobra szülőfalujában, Dióskálon.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Húsvétváró foglalkozást
tartottak aZalaigricén Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával. Az
összejövetelen az alkalomhoz

illő díszeket készítettek a
résztvevők.

A hagyományok szellemé-
ben az ünnephez illő díszt öltött
a falu (képünkön).

Húsvétváró Zalaigricén

A pacsai hegyi búcsú
április 29-én kerül megtar-
tásra, a szőlőhegyi kápol-
nánál 11 órakor.

A szentmisét Szitás Jó-
zsef plébános celebrálja.

Búcsú Pacsán

A horgásztavakpötrétei
1994-ben kerültek horgász-
egyesületi kezelésbe, a bérleti
szerződés 2015-ben járt le. A
tulajdonos, a helyi önkormány-
zat képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy nem hosszabbítja
meg a szerződést, hanem saját
kezelésbe veszi a tavakat.

– Miért? – Gás-kérdeztük
pár Károly .polgármestertől

– Önkormányzatunknak fej-
lesztési elképzelései vannak a
horgásztavakkal kapcsolatban,
amik bevételi forrást is jelen-
tenének majd. Ezt úgy tudjuk
elérni, hogy fellendítjük a hor-
gászturizmust, egyre több hor-
gászt csábítunk Pötrétére. Ezek-
nek a tavaknak már évekkel
ezelőtt országos, sőt európai
hírük volt. Noha az utóbbi idő-
ben ez a fény kissé megkopott,

Pötréte lehetőséget lát a tavakban
Kitűnő halállomány, vonzó hely a horgászoknak

de minden adott ahhoz, hogy
még a korábbi népszerűséget is
túlszárnyalják.

– Mi teszi vonzóvá a pöt-
rétei tavakat?

– A kitűnő halállomány! A
ragadozó halak (csuka, süllő,
harcsa) igen vonzóak a kül-
földi horgászok számára. A
pontyállományunk ugyancsak
nagyszerű.

– Hány tóból áll a komp-
lexum?

– Kettőből, az egyik 98, a
másik 40 hektáros. Két külön-
álló vízterület, egy út választja
el őket. A kettes számú tó meg-
lehetően vadregényes képet
mutat, az érintetlen természetet
jelképezi. A halaknak ideális
búvóhely, a pecásoknak pedig
igazi kihívást jelent ilyen he-
lyen horgászni.

– Milyen telepítések tör-
téntek?

– Önkormányzatunk 2016
óta 223 mázsa halat engedett
a tavakba, ami igen jelentős
mennyiség. Honlapunkon rész-
letes tájékoztatást adunk, min-
den olyan információt meg-
osztunk az érdeklődőkkel, amit
tudni szeretnének. Nem kis fel-
adat ekkora terület fenntartása,

rendben tartása. Önkormányza-
tunk megfelelő gépeket szerzett
be ehhez a munkához. Sajnos
attól tartok, hogy lassan nem

lesz már olyan szakképzett
ember, aki ezeket a gépeket
felelősségteljesen kezelni is
fogja.

Az önkormányzatnak fejlesztési elképzelései vannak a tavaknál.

Kapitális ponty akadt horogra.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


