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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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Pacsa Város Önkormányza-
ta hatodik alkalommal tartott
újévköszöntő fogadást. A ha-
gyományos eseményre a műve-

A közös akaratban rejlő építő erő
Újévi fogadás Pacsán

Balról Molnár Tamás, Gyergyák Ferenc, Kelemen Tamás és
Ruzsics Ferenc.

lődési ház nagytermébe várták
a meghívottakat. A fogadáson
megjelentek a helyi cégek, vál-
lalkozások, intézmények veze-

tői, a környező települések pol-
gármesterei, a civil szervezetek
képviselői és a sajtó munka-
társai.

A pacsai általános iskolá-
sok népdalokkal és verssel tet-
ték ünnepélyesebbé az ese-
ményt. polgár-Kelemen Tamás
mester köszöntötte a megjelen-
teket, majd néhány mondatban
bemutatta a helyi gazdasági és
kulturális élet szereplőit, a vál-
lalkozókat és az intézményve-
zetőket.

Zala megye TOP 100 vál-
lalkozása közé tartozik a Pa-
csai Malom Bt. Molnár- , a céget
Tamás ügyvezető képviselte. A

Baromfifeldolgozó üzem több,
mint kétszáz főt foglalkoztat,
Kántor Mária cégvezető ezúttal
betegség miatt nem tudott jelen
lenni.

Nemcsak a gazdasági sze-
replőket becsülik meg a legki-
sebb zalai városban, de büsz-
kék a „közös akaratban rejlő
építő erőre”, a színes és válto-
zatos kulturális és sportéletre.

– Az összefogás éve lesz
2020! – jelentette ki Kelemen
Tamás polgármester. – Négy-öt
éve még azzal kerestek meg,
hogy segítsünk eladni egy-egy
házat. Most inkább vásárolni
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Minden eddiginél többen fogadták el az önkormányzat meghí-
vását.

A közös akaratban rejlő építő erő
Újévi fogadás Pacsán

szeretnének, de ez nem mindig
egyszerű. Ez a hatalmas válto-
zás is településünk életképessé-
gét mutatja. Pacsa a megye
szívében fekszik, minden irány-
ból könnyen megközelíthető,
de azért annak mégis különös
jelentősége van, hogy minden
eddiginél többen fogadták el az
önkormányzat meghívását –
mondta a városvezető.

Ruzsics Ferenc, a Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke meg-
erősítette, hogy jó irányba tart a
gazdasági élet Zala legkisebb
városában.

– Minden településnek nagy
szüksége van a lakosság támo-
gatására. Bizakodó vagyok az
összefogást illetően és azt ké-
rem, hogy bízzanak választott
vezetőikben – mondta az al-
elnök.

Gyergyák Ferenc, a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos
Szövetségének főtitkára rövi-
den bemutatta az általa képvi-
selt szervezetet. A főtitkár el-
mondta, hogy 2019 novembe-
rében Magyar Kisvárosok Prog-
ram munkacsoportot alakítot-
tak. A választás utáni tisztújí-
tást követően Kelemen Tamást,
Pacsa polgármesterét és Ba-
racskai Józsefet, Zalaszentgrót
polgármesterét is az országos
küldöttek közé választották.

– Nagyon fontosak a fenn-
tartható fejlesztések – hangsú-
lyozta a főtitkár. – Ne csak
saját településükben, hanem
mikrotérségben is gondolkoz-
zanak! Ha eddig harc volt,

most, a két választás között
együtt kell dolgozni!

Mivel az újévköszöntő fo-
gadásnak az összefogás volt a
központi témája, erre kerestünk
egy helyi példát.

– Öt éve, egy sportnapon
szinte a semmiből született a
kézilabda élet a városban –
tudtuk meg ,Kelemen Anitától
aki a szak-Pacsai Haladás SE
osztályvezetője és még aktív
kézilabdázó. – Egyszerűen csak
szerettünk együtt játszani és
arra gondoltunk, hogy miért ne
tehetnénk ezt meg szervezett
keretek között is. A pacsai
általános iskola nem kér bérleti
díjat a terem használatáért és
több helyi vállalkozó is támo-
gatja az egyesületet. A női csa-
pat a megyei bajnokságban
szerepel, a fiúk is elkezdték a
versenyzést, az U13-as leá-

nyok régiós bajnokságban
játszanak, és az ovisoknak is
van szivacskézilabda foglal-
kozás. Pacsán és környékén
mintegy kilencvenen kézilab-
dáznak.

A beszédek után Pacsa Vá-
ros Önkormányzata vendégül
látta a meghívottakat, majd kö-
tetlen eszmecsre és beszélgetés
kezdődött.

Samu László
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Az előző évek hagyomá-
nyait folytatva, a szervezők
2019-ben is színvonalas prog-
ramokkal készültek az adventi
programsorozatra. Mind a négy
alkalommal szépszámú érdek-
lődő gyűlt össze.

Az első hétvégén a Pacsai
Általános Iskola 4. osztályos
diákjainak gyertyagyújtó műso-
ra után plébános úrSzitás József
megáldotta a település adventi
koszorúját, majd a Szivárvány
Dalkör énekét követően meg is
gyújtottuk az első gyertyát.

A második hétvégén dél-
előtt újra óriási érdeklődés mel-
lett zajlott az V. Mikulás-futás.
Erről egy külön cikkben rész-
letesen beszámolunk. Este a
Városvédő- és Szépítő Egyesü-
let tagjai, önkormányzati dol-
gozók és önkéntesek által ké-
szített betlehem megáldását kö-
vetően, az iskola diákjainak
gyertyagyújtó műsora és a dal-
kör éneke kíséretében a máso-
dik gyertya is meggyúlt a ko-
szorún.

A harmadik vasárnapon a
megszokott módon a Nőszirom
Kulturális Egyesület látta ven-
dégül az érdeklődőket a műve-
lődési ház nagytermében. A
részletekről szintén külön cikk-
ben írunk. 17 órakor a feldí-
szített élő karácsonyfa tövében
a kisgyerme-Napsugár Óvoda
kei a Luca-napi népszokást ele-

Adventi programsorozat Pacsán

venítették fel, majd az adventi
koszorún meggyújtottuk a har-
madik gyertyát, természetesen
az iskolások és a dalkör elő-
adása mellett.

A negyedik hétvégén az ön-
kormányzat meghívására a za-
laegerszegi Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola növendékei-
nek és tanárainak karácsonyi
koncertjén hangolódhattunk az
ünnepekre. A hangversenyt kö-
vetően az óvoda betlehemes
játékkal köszöntötte az érdeklő-
dőket. Az esős idő miatt nem
tudtunk kimenni a Szoborpark-
ba, így az iskolások műsora és
a Dalkör éneke is a művelődési
házban volt.

Az első három vasárnapon
jótékonykodásra is lehetőség
nyílt, az óvodai szülők által
készített mézeskalácsok meg-
vásárlásával az óvodát támo-
gathattuk.

Advent minden hétvégéjén
a és apacsai szőlősgazdák
Városvédő Egyesület tagjai ál-
tal készített forralt bor és forró
tea mellett beszélgettünk és
zártuk az estét.

A szép adventi gyertya, a
betlehem, a feldíszített élő ka-
rácsonyfa, a városközpont ün-
nepi díszvilágítása és a progra-
mok igazi adventi hangulatot
varázsoltak a karácsonyi ké-
szülődéshez.

Bokor Ferencné

Az óvodások műsora.

2019 utolsó napján Pacsa
város polgármestere, Kelemen
Tamás a szolgálatban lévő tűz-
oltókat, mentőket, rendőröket
köszöntötte. Hagyományos
(2014-től) szilveszteri körútján
ajándékkal köszönte meg az
egész éves munkájukat, többek
között azt is, hogy az év végén
– míg mások szórakozással töl-
tik az időt – ők vigyáznak a
rendre, biztonságunkra és ké-

Szolgálatban lévők köszöntése
szenlétben állnak a nap 24
órájában.

– A katasztrófavédelmi őr-
sön négyen voltak 24 órás szol-
gálatban ottjártamkor. A Pacsai
Rendőrőrsön négyen voltak
bent éppen, mindannyian kör-
zeti megbízottak és az őrs ál-
lományába tartoznak. A Pacsai
Mentőállomáson pedig ketten
voltak 24 órás szolgálatban –
mondta Kelemen Tamás.

A katasztrófavédelemi őrsön, balról: Bankó Csaba, Kovács
Tamás, Fleisch Márton, Kovács Milán szerparancsnok.

A rendőrőrsön, balról: Baranyák Norbert, Novák Zoltán, Bottló
Balázs, Salamon Norbert.

A mentőállomáson, balról: Póczak Zsolt mentőgépkocsi-veze-
tő, jobbra Máthé Olivér mentőállomás vezető.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Pacsa és Környéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az aranyvasárnap előtti
szombaton megtelt a kultúrház
Szentpéterúron. Ezen a napon a
falu nyugdíjasait és a kará-
csony közeledtét ünnepelték. A
rendezvény délután négy óra-
kor kezdődött; a meghívott
vendégeket Zobbné Szummer
Mónika Lakatosszervező és
István polgármester köszöntötte.

Ezután a Fürge Ujjak Ké-
zimunka Szakkör énekesei két
különböző dalcsokrot adtak
elő, amely az elmúló éveket és
a karácsony hangulatát idézték
fel. Őket követte a Lavender
Tánccsoport, majd a gyerme-
kek verses műsora és zárásként
a felnőtt táncosok „modern”
gyertyafénykeringője.

Azonban a műsor itt még
nem ért véget: Lakatos István

Karácsonyi ünnepség és szépkorúak napja Szentpéterúron
polgármester és Szummer Lász-
ló alpolgármester köszöntötte a
falu és az önkormányzat nevé-
ben nyugdíjasainkat, akik vala-
milyen szerepet töltöttek be a
község életében. Kovács Gé-
zánét pedagógusként végzett
munkájáért és gyémántdiploma
átadása alkalmából; Brünner
Józsefnét, óvodapedagógusként
végzett munkájáért; Papp Ist-
vánnét, az egészségügyben tör-
tént munkásságáért, valamint
Szarka Miklóst Hencsei Gé-és
zát a képviselő-testületben töl-
tött éveik alatt végzett mun-
kájukért.

Jó hangulatúban folytató-
dott tovább az este, a vacsora
alatt zalaapátiNémeth Lajos
tangoharmonikás zenélt.

Zobb Eszter

A képen szereplők balról jobbra: Szarka Miklós, Brünner Jó-
zsefné, Kovács Gézáné, Hencsei Géza, Papp Istvánné.

Szokás szerint 2019-ben is
házhoz ment a Mikulás Zalaig-
ricén, 11 gyermeknek vitt aján-
dékot.

A betlehem mellett került
elhelyezésre a falu adventi ko-
szorúja, a vasárnapi gyertya-
gyújtásokat a falu gyermekei-
nek szavalata kísérte, s nem
maradt el a sütemény, az üdí-
tő, a felnőtteknek pedig a for-
ralt bor.

Karácsony előtt minden
család tartós élelmiszerekből
álló csomagot és tűzifát kapott.

Zalaigricei ünnepnapok
December 22-én került sor

a falu karácsonyi ünnepségére,
amelyen a fővárosi Operett-
színház művészei léptek fel, a
helyi fiatalok pedig betlehemes
játékot adtak elő.

Köszöntötték a 2019-ben szü-
letett kisgyermeket, átadták az
önkormányzat oklevelét és 100
ezer forintos ajándékát. Egyéb-
ként nem kellett sokáig várni
2020-ban az újabb újszülöttre,
hiszen a január elsején, hajnal-
ban a zalaegerszegi kórházban
született első kisbaba zalaigricei.

Szentpéterúron idén kará-
csonykor is járták a betlehe-
mesek a falut. A helyi iskolá-
sokból szerveződő csoport tag-
jai, mint minden évben, most is
köszöntötték szenteste a csalá-
dokat. Házról házra járva örö-
möt szereznek a karácsonyfa
körül kicsiknek, nagyoknak
egyaránt. Az Isten fiának, Jézus
születését felelevenítő népszo-

Betlehemesek járták a falut

kás a karácsonyi áhítat mellett
tele van humorral, interaktív
jelenettel. A misztérium játékot
egyházi és népi énekek, vala-
mint táncbetét is színesíti.

A csoport nem csak a falu-
ban betlehemezik, hanem az
adventi időszakban már több
mint 10 éve megfordulnak a
megye iskoláiban, szociális és
egészségügyi intézményeiben
is. Több önkormányzat igényli
fellépésüket az adventi progra-
mokon. December elején meg-
hívást kaptak a XXIX. Nemzet-
közi Betlehemes Találkozóra
Debrecenbe. Tavaly január 1-én
Rómában részt vettek a pápa
újévi miséjén, korábban pedig
Brüsszelben jártak az Európa
Parlamentben.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Tizennégy éve összetart a
dal” – ezekkel a szavakkal nyi-
totta meg 2019. december 15-
én a pacsai Nőszirom Kulturális
Egyesület Méhes Pat-elnöke,
rícia a Nőszirom karácsonyi
műsorát. A művelődési ház
nagyterme teljesen megtelt, az
érdeklődők izgatottan várták,
hogy idén milyen élményt kap-
hatnak az egyesülettől. Az el-
nök beszélt advent harmadik
vasárnapjának jelentőségéről,
párhozamot vonva, hogy az
egyesület tagjainak, csoportjai-
nak mit is jelent az örvendetes
vasárnap, hisz január óta erre a
műsorra készültek. Folytatta
azzal, hogy ebben az egy évben
milyen munka folyt a csapa-
tokkal, hogy zajlott a felké-
szülés. Elmondta, hogy elen-
gedhetetlen heti rendszeresség-
gel próbálni, évközben hetente
egyszer, fellépések előtt akár
többször is. Idén négy csoport
mutatta be a tanultakat a
színpadon. A legkisebbek (első

A Nőszirom karácsonya
és második osztályok kislá-
nyok) 2018. szeptemberben
kezdtek együtt táncolni, az el-
múlt bő egy évben nagyon so-
kat fejlődtek, megtanultak oda-
figyelni egymásra és vidáman,
szeretettel léptek színpadra mű-
sorszámaikkal.

Őket követte a közepes csa-
pat (ötödik, hatodik, hetedik
osztályos lányok), akik több,
mint öt éve táncolnak együtt.
Az idei év sok újdonságot ho-
zott számukra, ők választhatták
zenéjüket és ruhájukat, amely a
produkciók bemutatásában is
látszott, csillogó szemmel, vi-
dáman, mosolyogva álltak a
színpadon.

A legnagyobb „gyerek” csa-
pat (középiskolás és főiskolás
lányok) jelenleg három tagú, az
év első felében még öten lép-
hettek színpadra, szeptembertől
véglegesedett a trió. A lányok
már nagyon profik, óriási össz-
hanggal, csodálatos számokat
mutattak be.

A Nőszirom felnőtt 8 tagú
formációja háromszor lépett a
közönség elé Monti csárdás
Nőszirom módra, Két pejló és
latin magyar koreográfiákkal. A
produkciók között az általános
iskola növendékei karácsonyi
dallamokkal és versekkel színe-
sítették a műsort. Már hagyo-
mánnyá vált, hogy közös éne-
kek és táncok is készülnek,
melyben mind a négy csoport
egyszerre áll színpadon a leg-
kisebbtől a legnagyobbig. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan né-
hány énekelni szerető, felnőtt
egyesületi tag (Csonkáné Fo-
dor Éva, Csilits Krisztina, Mé-
hes Patrícia) előadásában hall-
hatott a közönség karácsonyi

dallamokat, A tél dalát és a
Halleluját, melynek nagyon
nagy sikere volt.

A közös táncot és éneklést
követően Méhes Patrícia meg-
köszönte mindenkinek a támo-
gatást, a segítséget és minden-
kit meghívott egy baráti beszél-
getéssel egybekötött uzsonnára,
sütizésre, melyet a táncos gye-
rekek szülei és az egyesület
tagjai készítettek. A csoportok
nevében mon-Lugosi Péterné
dott köszönetet az elnöknek és
adta át közös ajándékukat.

A Nőszirom Kulturális Egye-
sület szeretettel készül 2020-
ban is a karácsonyi műsorra,
mely jubileumi 15. évforduló
lesz.

Összetartja őket a dal…

Pötrétén évről évre megren-
dezésre kerül az önkormányzat
és a közalapítvány támogatá-
sával a Mikulás- és a kará-
csonyi ünnepség.

A vidámKalimpa Színház
zenés műsorral kedveskedett a
Mikulás-ünnepségen megjelenő
gyermekeknek és a falu lakos-
ságának. Végül a Mikulás is
megérkezett Pötrétére, a gyer-
mekeknek könyveket, gyümöl-
csöket és sok-sok édességet ho-
zott. A kicsik és a nagyok vers-
sel és énekkel köszönték meg
az ajándékokat. A karácsonyi
ünnepség keretén belül a Mese-
kocsi Színház Menjünk együtt
Betlehembe ünnepi előadását
láthatták a megjelentek. A mű-
sorok után hidegtálas állófoga-
dással kedveskedtek az ünnep-

Ünnepre hangolódva Pötrétén
ségen résztvevő vendégeknek.
A süteményeket a településen
élő lányok, asszonyok készítet-
ték otthonaikban.

Idén először felállításra ke-
rült hagyományteremtő szándék-
kal a falu első karácsonyfája,
melyet a lakosság közösen dí-
szített fel, többek között az ott-
honról hozott díszekkel. A mé-
zeskalács készítésében nemcsak
a gyermekek, hanem a felnőttek
is kivették a részüket, hogy mi-
nél szebb legyen az ünnepségre.

Karácsonyra hangolódva
Vörsre is ellátogattak az érdek-
lődök, ahol a Szent Márton
templom beltéri betlehemét, az
adventi vásárt, a tűzoltó mú-
zeumot és a Talpasházat te-
kinthették meg.

Polák Anett

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
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Projektazonosító:
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A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden év-
ben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvé-
nyen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglal-
koztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konfe-
renciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállal-
kozók vettek részt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
nyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia mó-
dosítása.

Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indí-
totta a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befo-
lyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdí-
jasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhas-
sanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kap-
csolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indí-
tott, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában he-
lyezkedhessenek el.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának fő-
osztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folya-
matosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010-
ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 má-
sodik negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában he-
lyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítá-
sára 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá vál-
tak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.

Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.

A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttmű-
ködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfo-
gadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módo-
sításait.

Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elké-
szült az egységes zalai helyi termék webshop keretrend-
szere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgál-
tatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.

A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemu-
tatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás se-
gítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

Pacsa és Környéke
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A decemberi hónap minden
évben sok ünnepi pillanatot
tartogat számunkra. Számos
jelentős esemény és program
zajlik ebben az időszakban a
Pacsai Általános Iskolában.

Az Advent Projekt kapcsán
négy héten át a mindenkori
negyedikeseink gyertyagyújtó
műsorral hangolják rá az iskola
közösségét erre a meghitt idő-
szakra. Az ide évben Póczakné
Simon Rózsa tanítónő készítette
fel diákjait az irodalmi össze-
állításokra, melyeket a városi
adventi koszorúnál is hallhatott
a közösség.

December 6-án hozzánk is
megérkezett a Mikulás, akit
közös énekkel fogadtunk. A
gyerekek nagy örömére kö-
szöntötte őket és kiosztotta a
számukra hozott csomagokat.
Harmadikosaink Horváthné
Tánczos Gabriella tanítónő
segítségével egy kis színdara-
bot adtak elő a nyuszikról,
akikhez megérkezik látogatóba
a Mikulás.

A Pacsai Általános Iskola
21. alkalommal rendezte meg
az művészetiAdvent fényei
találkozót, melyen Zala megye
21 iskolája képviseltette magát
versmondás, népdaléneklés, kéz-
művesség, rajzpályázat kategó-
riában. A megjelent vendégeket
Varga István, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ szakmai
igazgatóhelyettese köszöntötte.
Ezt követően harmadikos diák-
jaink Mikulás-váró műsorát
tekintette meg a középső szint
aulájában helyet foglaló ver-
senyzők és kísérőik népes tö-
mege. Az ünnepélyes megnyitó

A művészetek és az advent jegyében
zárásaként Bokor Ferencné
alpolgármester átadta a város
ajándékát 4.Tóth Krisztián
osztályos tanulónknak, akinek
rajza szerepel Pacsa város
karácsonyi üdvözlőlapján.

A megnyitót követően 14
órakor elkezdődtek a művészeti
versenyek.

Első kategória a versmon-
dás, a résztvevőknek egy, a
saját egyéniségükhöz illő verset
kellett előadni. A tanulók há-
rom korcsoportban vetélkedtek,
melyek a 3-4., 5-6. és a 7-8.
osztályt foglalja össze. A zsű-
riben a megye magyar – dráma
szakos pedagógusa, a zalaeger-
szegi Deák Ferenc Megyei és a
nagykanizsai Halis István Vá-
rosi Könyvtár munkatársai fog-
laltak helyet.

A kategórianépdaléneklő
résztvevői két adventi dallamot
énekeltek el, Magyarország
számos tájegységének dalla-
mait hallhattuk tőlük. Zsűrinket
megyei ének - zene szaktanács-
adó és népzenészek - zenepeda-
gógusok alkották. Az értékelé-
sük négy csoportban zajlott,
ahol 1-2., 3-4., 5-6. és a 7-8.
osztályosok alkottak 1-1 kor-
csoportot.

Az évek során változó,
hogy mi a konkrét feladat a
kézműves kategóriában. Volt
már ünnepi ablakdíszítés, asz-
taldíszítés, karácsonyfadísz, ad-
venti koszorúkészítés, kará-
csonyfa és mécsestartó készítés
is; az idei évben karácsonyi
ünnepi asztal terítése volt a
feladat. Ebben a kategóriában 2
fős csapatok dolgoznak. A
diákok igen kreatívak, mind a

felhasznált anyagok, mind a
kivitelezést illetőleg. A kompo-
zíciók fából, tésztából, só gyur-
mából, hajtogatott papírból,
szárított növényekből, magok-
ból, száraztésztából, fémből,
illetve ezek variációiból álltak
össze.

A a témarajzpályázatnál
szintén a karácsonyi ünnepkör
volt, szabad technikával ké-
szültek az alkotások. Felhívá-
sunkra a beérkezett pályamű-
vekből iskolánk középső szint-
jén kiállítást rendeztünk. Az
idei évben 120 pályamű érke-
zett, mely nagy siker. A kiállí-
tást a találkozó alatt meg lehe-
tett tekinteni. Mind a két ka-
tegória zsűriét képzőművészek
és pedagógusok alkották.

Művészeti találkozónkra is-
kolánkat évről évre feldíszítjük,
az osztálytermeket és a folyo-
sókat karácsonyi hangulat lengi
körül, rendezvényünk előkészí-
tésében, a szervezésben és
lebonyolításában részt vett az
iskola teljes alkalmazotti kara,
valamint diákságunk. Az idei
évben hetedikeseink tevékeny-
sége az előkészületek során
kiemelkedő jelentőségű volt,
így ők intézményen belül külön
dicséretben részesültek.

Az elmúlt években a ver-
senyek helyezettjei értékes
ajándékokat kaptak. A díjazás
tekintetében büszkék vagyunk
arra, hogy támogattak minket
az alábbi partnerek: Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ Pa-,
csa Város Önkormányzata,
Szülői Munkaközösség. Bízunk
a további sikeres együttműkö-
désben.

Tapasztalataink alapján a
vidéki iskolákon kívül szívesen
jönnek hozzánk nagykanizsai,
hévízi és keszthelyi intézmé-
nyek is, hiszen a kezdetektől
fogva részt vesznek találko-
zóinkon. Reméljük, hogy az
Advent fényei versenyünkön
minden kedves résztvevő jól
érezi magát, és kellemes élmé-
nyekkel gazdagon tért haza.

Az iskolai programok, ese-
mények és ünnepek mind-mind
kapcsolódnak a településen
élők hétköznapjaihoz. Köszön-
jük mindenkinek a támogatá-
sokat és az aktív jelenlétet!

Az intézmény dolgozói és
diáksága nevében kívánok
mindenkinek boldog új esz-
tendőt!

Pálos Henrietta
intézményvezető

Pacsai Általános Iskola

A felvétel a versmondó versenyen készült.

Adventi gyertyagyújtás.

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.
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2019-ben ötödik
alkalommal került meg-
rendezésre a Pacsai
Mikulás Futás, teret
adva a közös mozgás-
hoz profiknak és ama-
tőröknek, kicsiknek
és nagyoknak, he-
lyieknek és máshon-
nan érkezőknek. Most
is három kategóriára
oszlott a mezőny, így
300 méteren az ovis
korosztály vívta vi-
dám versenyét, a 14
év alattiak 800 méte-
ren mérkőztek meg,
felnőtt kategóriában
pedig a 6 km-es hegyi
futam várt az indu-
lókra. A 2015-ben,
baráti találkozóként

2019-ben is sokszoros volt a túljelentkezés
V. Pacsai Mikulás futás

indult futóverseny az akkori
166 főnyi mezőnyét néhány év
alatt megsokszorozta, híre pe-
dig messze átlépte már a megye
határait is.

A kora délelőttől zajló re-
gisztrációnál mindenki hamar
hozzájut a névre szóló rajt-
számához és rajtcsomaghoz,
mely a szükségesnek vélt kaló-
riákat és vitaminokat tartal-
mazza. A bázispontul szolgáló
iskola területén, a körültekintő
szervezés nyomán nincsenek
unalmas percek, a két fotófal
folyamatos látogatottságnak ör-
vend, a helyi Mikulás, kram-
pusz kísérettel ballag a tömeg-
ben és minden gyermeket meg-
ajándékoz egy kis csemegével.
Hideg ellen vagy beszélgetés
mellé forró teát, forralt bort, a
reménytelenül átfagyottaknak
rövid italt kínálnak a rendez-
vény segítői.

Az ovis mezőny lassan neki
is veselkedik a 300 m-es táv-
nak, majd perceken belül vissza

is érkeznek a célhoz, ahol min-
denkinek jár a részvételről ta-
núskodó érem és persze a gra-
tuláció. Kis bemelegítés után
már a 14 év alattiak robognak
végig a környező utcákon és az
utolsó métereket jól meghúzva
ők is befutnak és itt sem marad
senki érem nélkül, gratuláció-
ból pedig most is jut gazdagon.

A hat kilométeres hegyi fu-
tamhoz 260 versenyző sorako-
zik fel a rajtvonal mögé és a
közös visszaszámlálás után el-
gördül a mezőny. Az útvonal
idén is a környező hegyhátakon
vezet és a táj ködös, fagyos
szépségével fogadja a sietős lá-
togatókat. A legmagasabb pon-
ton pihenőhely várja a mezőnyt,
forró itallal és idén már kará-
csonyi dallamokkal is. 22 perc
15 másodperc alatt Gorza Ist-
ván (Táplánszentkereszt) vissza
is ér és elsőként lépi át a cél-
vonalat, majd hosszú perceken
át özönlik vissza a versenyzők
tömege a bázisponthoz.

A frissen szerzett élmé-
nyeket már egy nagy kaland ré-
szeseiként az iskola ebédlőjé-
ben, a közös ebédnél osztják
meg egymással a futók.

Mint azt dr. Benedek Ka-
rolina, Pacsa város jegyzője, il-
letve a program egyik főszer-
vezője lapunknak elmondta, a
mostani 450 főnyi emelt lét-
számnál több résztvevőt már
nem tud befogadni a rendez-
vény, hiszen a kísérőkkel, szur-
kolókkal együtt majdnem a
kisváros lakosságát teszi ki a
résztvevők száma.

Megtudtuk továbbá, hogy
2019-ben is sokszoros volt a
túljelentkezés, de a korábbi
évek szemléletét követve, a
minőségi és biztonságos idő-
töltést helyezik előtérbe a
szervezők.

– Külön öröm, hogy tovább
emelkedett a helyi futók száma,
illetve nagyon sok helybéli kí-
váncsi a programra akár láto-
gatóként – emeli ki Karolina,
aki egy bokaszalag szakadás
miatt két mankóra támaszkodva
bonyolítja a rendezvényt.

A rendezés tekintetében Ke-
lemen Tamás polgármestertől
és a program másik főszerve-
zőjétől megtudtuk, ő a verseny

technikai oldalát fogja össze,
melyhez az összes helyi civil
szervezet segítséget nyújt.

A közös ebéd után aztán
eredményhirdetés következik,
ahol Gorza István táplánszent-
kereszti versenyző átveheti a
férfi abszolút első helyezettnek
járó érmet, oklevelet. Azonos
kategóriában második helyezett
lett balatonedericsiIllés Mátyás
futó, harmadikként pedig a
nagykanizsai Kolonics Tamás
vehette át megérdemelt díjat.

Női kategóriában a zala-
egerszegi (magyarCsászár Éva
bajnok) diadalmaskodott, őt két
tizennégy év alatti versenyző,
sorrendben Szommer Héra
(Nagykanizsa) és Balogh Fanni
(Lenti) követte. A leggyorsabb
pacsai férfi ,ifj. Kelemen Tamás
a leggyorsabb helyi hölgy pe-
dig lett.Magyar Alexandra

Tekintettel a 46 fő tizen-
négy év alatti versenyzőre, akik
végigfutották a hegyi futamot
különdíjasként Nánássy Mátét
(Gyenesdiás) és Szommer Hé-
rát (Nagykanizsa) mint a leg-
gyorsabb 14 év alattiakat díjaz-
ták, legfiatalabb indulóként pe-
dig a 2011-es születésű, pacsai
Lázár Boldizsár kapott elismerést.

Gellén Szilárd

A 14 év alattiak rajtja.

Együtt futott szülő gyermekével.

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,


