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      Hírlevél
Egeraracsa Község Polgármesterétől

Tisztelt egeraracsai lakosok!

Az utolsó hírlevelünk megjelenése óta történt események:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot
hirdetett "Emléktáblák kihelyezésének támogatása" címmel, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és
áldozatok Emlékévéhez kapcsolódóan. E pályázaton 400.000 Ft-ot nyertünk, melyből a templomkertben
fogunk elhelyezni egy emléktáblát. Az avatásról bővebben később tájékoztatjuk Önöket.

Március 8-án Zalaszentgrót környék polgármesterei üzemlátogatást tartottak településünkön, megtekintették
a közösségi húsfeldolgozót, savanyító kisüzemet, illetve a tavalyi nyertes pályázatunk végeredményét a
„Termelőfalu programban” kialakított baromfi ólakat és környezetét. Április 21-én pedig megérkeztek a
lakók is, 230 darab fogolyszínű őshonos napos csibe érkezett Gödöllőről.

Március 12-én, Budapesten a kötelező betelepítési kvóta elleni konferencián
képviseltem községünket.

Március 1-étől hivatalosan is főállású polgármesterként látom el a feladataimat. 

  Március 1-étől 35 fővel elindult a mezőgazdasági közmunkaprogramunk.

Hévíz város polgármesterétől, Papp Gábortól, illetve a hévízi Sportegyesülettől ajándékba
kaptunk focilabdákat és kapuhálókat, amiket a szabadon használhatnak a fiatalok. Nagyon
hálásak vagyunk nekik érte!

A IX. Pogányvári borversenyen Egeraracsa Község Önkormányzata az egeraracsai szőlőhegyen
termelt 2015. évjáratú vegyes vörös fajta borával Bronz minősítést ért el. Köszönet a
közmunkásainknak, akik folyamatosan művelik a szőlőbirtokot.



Február 27-én, a település aranykorúit
köszöntöttük. Különböző kulturális műsorok után
vacsorával vendégeltük meg időseinket.

Március 13-án, vasárnap zászló-és címer avató
ünnepséget tartottunk az IKSZT-ben, amit a

március 15-ei
megemlékezés
követett.

Farkas László plébános áldotta meg a nemzeti
lobogót és Egeraracsa új címerét.

Orbán Ildikó, tervező magyarázta el a címer
jelképeit. A reneszánsz pajzson megjelenik a
falura jellemző szőlőtermelés és az égerfa is. A
keresztben futó ezüst pólya a települést átszelő
Bárándi-patakot szimbolizálja, mely egykor
szétválasztotta az 1880-ban egyesült két
településrészt, Egert és Aracsát. 

Egeraracsa egyébként Zala megye legősibb
településeinek egyike. Már 1019-ben a zalaapáti
apátság számára tizedfizető hely volt. Az
egyesítésig külön településként élő Eger neve
feltehetően az éger névből eredeztethető, mely a
környező erdők leggyakoribb fafajtájára utalhatott.
Aracsa neve pedig személynévből, a XIII.
századtól itt birtokos Aracsa nemzetség nevéből
származik.

Ugyan ezen a napon Bognár Tibor, helyi amatőr
festő és fafaragó tartott kiállítást a műveiből.

További információ és a videó itt tekinthető meg:
http://tvkeszthely.hu/hirek/7028/zala-megye-egyik
-legosibb-telepulese-kapott-uj-cimert-/

Április 23-án anyák napi kézműves foglalkozást
tartottunk, április 30-án pedig az anyák napi
ünnepségünket rendeztük meg.

Április 29-én, pénteken Egeraracsa is csatlakozott
a Te Szedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
című szemétszedési akcióhoz. A pacsai
bekötőúttól Kisszabarig, illetve
Esztergályhorvátitól Egeraracsa tábláig
megtisztítottuk az árkokat, útszéleket.

Következő programjaink: 

 Orbán napi vigadalom a szőlőhegyen:
május 21.

 Gyermeknap: május 28.

 Apák napja: június 11.

 Falunap: július 9.

Április 4-től új kulturális közfoglalkoztatottat
köszönthetünk az IKSZT- ben Kovács Veronika
személyében, aki a szomszédos településről,
Dióskálról érkezett hozzánk. Bármilyen kérdésben
nyugodtan forduljanak hozzá is bizalommal,
legjobb tudása szerint segít a falu lakóinak.

http://tvkeszthely.hu/hirek/7028/zala-megye-egyik-legosibb-telepulese-kapott-uj-cimert-/
http://tvkeszthely.hu/hirek/7028/zala-megye-egyik-legosibb-telepulese-kapott-uj-cimert-/


Dióskál Község Önkormányzatától és
Zalaszentmárton Község Önkormányzatától
150-150 rózsatövet kaptunk ajándékba, amiket a
közterületeken, parkokban ültetünk el. 

Köszönjük nekik!

                              Dancs László 
                Egeraracsa Község Polgármestere


