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Békés, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

A közös akaratban rejlő építő erő
Újévi fogadás Pacsán

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

Baromfifeldolgozó üzem több,
mint kétszáz főt foglalkoztat,
Kántor Mária cégvezető ezúttal
betegség miatt nem tudott jelen
lenni.
Nemcsak a gazdasági szereplőket becsülik meg a legkisebb zalai városban, de büszkék a „közös akaratban rejlő
építő erőre”, a színes és változatos 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
(Folytatás a 2. oldalon)

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

• Bérfőzés

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
blokktéglából épült társasházban 56 m2-es 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 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Pacsa Város Önkormányzata hatodik alkalommal tartott
újévköszöntő fogadást. A hagyományos eseményre a műve-

tői, a környező települések polgármesterei, a civil szervezetek
képviselői és a sajtó munkatársai.
A pacsai általános iskolások népdalokkal és verssel tették ünnepélyesebbé az eseményt. Kelemen Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd néhány mondatban
bemutatta a helyi gazdasági és
kulturális élet szereplőit, a vállalkozókat és az intézményvezetőket.
Zala megye TOP 100 vállalkozása közé tartozik a Pacsai-Malom Bt., a céget Molnár
Tamás ügyvezető képviselte. A

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

1920-2020
Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A közös akaratban rejlő építő erő
Újévi fogadás Pacsán
(Folytatás az 1. oldalról)
szeretnének, de ez nem mindig
egyszerű. Ez a hatalmas változás is településünk életképességét mutatja. Pacsa a megye
szívében fekszik, minden irányból 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 Megyei Közgyűlés alelnöke megerősítette, hogy jó irányba tart a
gazdasági élet Zala legkisebb
városában.
– Minden településnek nagy
szüksége van a lakosság támogatására. Bizakodó vagyok az
összefogást illetően és azt kérem, hogy bízzanak választott
vezetőikben – mondta az alelnök.
Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének főtitkára röviden bemutatta az általa képviselt szervezetet. A főtitkár elmondta, hogy 2019 novemberében Magyar Kisvárosok Program munkacsoportot alakítottak. A választás utáni tisztújítást követően Kelemen Tamást,
Pacsa polgármesterét és Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót
polgármesterét is az országos
küldöttek közé választották.
– Nagyon fontosak a fenntartható fejlesztések – hangsúlyozta a főtitkár. – Ne csak
saját településükben, hanem
mikrotérségben is gondolkozzanak! Ha eddig harc volt,

Pacsa és Környéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő:
Ekler Elemér
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2630-9076
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.,
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

most, a két választás között
együtt kell dolgozni!
Mivel az újévköszöntő fogadásnak 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 Pacsai Haladás SE szakosztályvezetője 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 támogatja az egyesületet. A női csapat a megyei bajnokságban
szerepel, a fiúk is elkezdték a
versenyzést, az U13-as leá-

Minden eddiginél többen fogadták el az önkormányzat meghívását.

nyok régiós bajnokságban
játszanak, és az ovisoknak is
van szivacskézilabda foglalkozás. Pacsán és környékén
mintegy kilencvenen kézilabdáznak.

A beszédek után Pacsa Város Önkormányzata vendégül
látta a meghívottakat, majd kötetlen eszmecsre és beszélgetés
kezdődött.
Samu László

2020. január
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Adventi programsorozat Pacsán Szolgálatban lévők köszöntése
2019 utolsó napján Pacsa
város polgármestere, Kelemen
Tamás a szolgálatban lévő tűzoltókat, 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 töltik az időt – ők vigyáznak a
rendre, biztonságunkra és ké-

szenlétben állnak a nap 24
órájában.
– A katasztrófavédelmi őrsön négyen voltak 24 órás szolgálatban ottjártamkor. A Pacsai
Rendőrőrsön négyen voltak
bent éppen, mindannyian körzeti megbízottak és az őrs állományába tartoznak. A Pacsai
Mentőállomáson pedig ketten
voltak 24 órás szolgálatban –
mondta Kelemen Tamás.

Az óvodások műsora.

Az előző évek hagyományait folytatva, a szervezők
2019-ben is színvonalas programokkal készültek az adventi
programsorozatra. Mind a négy
alkalommal szépszámú érdeklődő gyűlt össze.
Az első hétvégén a Pacsai
Általános Iskola 4. osztályos
diákjainak gyertyagyújtó műsora után Szitás József plébános úr
megáldotta a település adventi
koszorúját, majd a Szivárvány
Dalkör énekét követően meg is
gyújtottuk az első gyertyát.
A második hétvégén délelőtt újra óriási érdeklődés mellett zajlott az V. Mikulás-futás.
Erről egy külön cikkben részletesen beszámolunk. Este a
Városvédő- és Szépítő Egyesület tagjai, önkormányzati dolgozók és önkéntesek által készített betlehem megáldását követően, az iskola diákjainak
gyertyagyújtó műsora és a dalkör éneke kíséretében a második gyertya is meggyúlt a koszorún.
A harmadik vasárnapon a
megszokott módon a Nőszirom
Kulturális Egyesület látta vendégül az érdeklődőket a művelődési ház nagytermében. A
részletekről szintén külön cikkben írunk. 17 órakor a feldíszített élő karácsonyfa tövében
a Napsugár Óvoda kisgyermekei a Luca-napi népszokást ele-

venítették fel, majd az adventi
koszorún meggyújtottuk a harmadik gyertyát, természetesen
az iskolások és a dalkör előadása mellett.
A negyedik hétvégén az önkormányzat meghívására a zalaegerszegi Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola növendékeinek és tanárainak karácsonyi
koncertjén hangolódhattunk az
ünnepekre. A hangversenyt követően az óvoda betlehemes
játékkal köszöntötte az érdeklődőket. Az esős idő miatt nem
tudtunk kimenni a Szoborparkba, 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 megvásárlásával az óvodát támogathattuk.
Advent minden hétvégéjén
a pacsai szőlősgazdák és a
Városvédő Egyesület tagjai által készített forralt bor és forró
tea mellett beszélgettünk és
zártuk az estét.
A szép adventi gyertya, a
betlehem, a feldíszített élő karácsonyfa, a városközpont ünnepi díszvilágítása és a programok igazi adventi hangulatot
varázsoltak a karácsonyi készülődéshez.
Bokor Ferencné

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

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Karácsonyi ünnepség és szépkorúak napja Szentpéterúron
Az aranyvasárnap előtti
szombaton megtelt a kultúrház
Szentpéterúron. Ezen a napon a
falu nyugdíjasait és a karácsony közeledtét ünnepelték. A
rendezvény délután négy órakor kezdődött; a meghívott
vendégeket Zobbné Szummer
Mónika szervező és Lakatos
István polgármester köszöntötte.
Ezután a Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör énekesei két
különböző dalcsokrot adtak
elő, amely az elmúló éveket és
a karácsony hangulatát idézték
fel. Őket követte a Lavender
Tánccsoport, majd a gyermekek verses műsora és zárásként
a felnőtt táncosok „modern”
gyertyafénykeringője.
Azonban a műsor itt még
nem ért véget: Lakatos István

polgármester és Szummer László alpolgármester köszöntötte a
falu és az önkormányzat nevében nyugdíjasainkat, akik valamilyen szerepet töltöttek be a
község életében. Kovács Gézánét pedagógusként végzett
munkájáért és gyémántdiploma
átadása alkalmából; Brünner
Józsefnét, óvodapedagógusként
végzett munkájáért; Papp Istvánnét, az egészségügyben történt munkásságáért, valamint
Szarka Miklóst és Hencsei Gézát a képviselő-testületben töltött éveik alatt végzett munkájukért.
Jó hangulatúban folytatódott tovább az este, a vacsora
alatt Németh Lajos zalaapáti
tangoharmonikás zenélt.
Zobb Eszter

Betlehemesek járták a falut

Szentpéterúron idén karácsonykor is járták a betlehemesek a falut. A helyi iskolásokból szerveződő csoport tagjai, mint minden évben, most is
köszöntötték szenteste a családokat. Házról házra járva örömöt szereznek a karácsonyfa
körül kicsiknek, nagyoknak
egyaránt. Az Isten fiának, Jézus
születését felelevenítő népszo-

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

kás a karácsonyi áhítat mellett
tele van humorral, interaktív
jelenettel. A misztérium játékot
egyházi és népi énekek, valamint táncbetét is színesíti.
A csoport nem csak a faluban 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 programokon. December elején meghívást kaptak a XXIX. Nemzetközi Betlehemes Találkozóra
Debrecenbe. Tavaly január 1-én
Rómában részt vettek a pápa
újévi miséjén, korábban pedig
Brüsszelben jártak az Európa
Parlamentben.

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

Zalaigricei ünnepnapok
Szokás szerint 2019-ben is
házhoz ment a Mikulás Zalaigricén, 11 gyermeknek vitt ajándékot.
A betlehem mellett került
elhelyezésre a falu adventi koszorúja, a vasárnapi gyertyagyújtásokat a falu gyermekeinek szavalata kísérte, s nem
maradt el a sütemény, az üdítő, a felnőtteknek pedig a forralt bor.
Karácsony előtt minden
család tartós élelmiszerekből
álló csomagot és tűzifát kapott.

December 22-én került sor
a falu karácsonyi ünnepségére,
amelyen a fővárosi Operettszínház művészei léptek fel, a
helyi fiatalok pedig betlehemes
játékot adtak elő.
Köszöntötték a 2019-ben született kisgyermeket, átadták az
önkormányzat oklevelét és 100
ezer forintos ajándékát. Egyébként nem kellett sokáig várni
2020-ban az újabb újszülöttre,
hiszen a január elsején, hajnalban a zalaegerszegi kórházban
született első kisbaba zalaigricei.

2020. január
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A Nőszirom karácsonya
„Tizennégy éve összetart a
dal” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg 2019. december 15én a pacsai Nőszirom Kulturális
Egyesület elnöke, Méhes Patrícia a Nőszirom karácsonyi
műsorát. A művelődési ház
nagyterme teljesen megtelt, az
érdeklődők izgatottan várták,
hogy idén milyen élményt kaphatnak az egyesülettől. Az elnök beszélt advent harmadik
vasárnapjának jelentőségéről,
párhozamot vonva, hogy az
egyesület tagjainak, csoportjainak mit is jelent az örvendetes
vasárnap, hisz január óta erre a
műsorra készültek. Folytatta
azzal, hogy ebben az egy évben
milyen munka folyt a csapatokkal, hogy zajlott a felkészülés. Elmondta, hogy elengedhetetlen heti rendszerességgel próbálni, évközben hetente
egyszer, fellépések előtt akár
többször is. Idén négy csoport
mutatta be a tanultakat a
színpadon. A legkisebbek (első

és második osztályok kislányok) 2018. szeptemberben
kezdtek együtt táncolni, az elmúlt bő egy évben nagyon sokat fejlődtek, megtanultak odafigyelni egymásra és vidáman,
szeretettel léptek színpadra műsorszámaikkal.
Őket követte a közepes csapat (ötödik, hatodik, hetedik
osztályos lányok), akik több,
mint öt éve táncolnak együtt.
Az idei év sok újdonságot hozott számukra, ők választhatták
zenéjüket és ruhájukat, amely a
produkciók bemutatásában is
látszott, csillogó szemmel, vidáman, mosolyogva álltak a
színpadon.
A legnagyobb „gyerek” csapat (középiskolás és főiskolás
lányok) jelenleg három tagú, az
év első felében még öten léphettek színpadra, szeptembertől
véglegesedett a trió. A lányok
már nagyon profik, óriási összhanggal, csodálatos számokat
mutattak be.

Ünnepre hangolódva Pötrétén
Pötrétén évről évre megrendezésre kerül az önkormányzat
és a közalapítvány támogatásával a Mikulás- és a karácsonyi ünnepség.
A Kalimpa Színház vidám
zenés műsorral kedveskedett a
Mikulás-ünnepségen megjelenő
gyermekeknek és a falu lakosságának. Végül a Mikulás is
megérkezett Pötrétére, a gyermekeknek könyveket, gyümölcsöket és sok-sok édességet hozott. A kicsik és a nagyok verssel és énekkel köszönték meg
az ajándékokat. A karácsonyi
ünnepség keretén belül a Mesekocsi Színház Menjünk együtt
Betlehembe ünnepi előadását
láthatták a megjelentek. A műsorok után hidegtálas állófogadással kedveskedtek az ünnep-

ségen résztvevő vendégeknek.
A süteményeket a településen
élő lányok, asszonyok készítették otthonaikban.
Idén először felállításra került hagyományteremtő szándékkal a falu első karácsonyfája,
melyet a lakosság közösen díszített fel, többek között az otthonról hozott díszekkel. A mézeskalács készítésében nemcsak
a gyermekek, hanem a felnőttek
is kivették a részüket, hogy minél szebb legyen az ünnepségre.
Karácsonyra
hangolódva
Vörsre is ellátogattak az érdeklődök, ahol a Szent Márton
templom beltéri betlehemét, az
adventi vásárt, a tűzoltó múzeumot és a Talpasházat tekinthették meg.
Polák Anett

Összetartja őket a dal…

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 színesítették a műsort. Már hagyománnyá vált, hogy közös énekek és táncok is készülnek,
melyben mind a négy csoport
egyszerre áll színpadon a legkisebbtől a legnagyobbig. A korábbi évekhez hasonlóan néhány énekelni szerető, felnőtt
egyesületi tag (Csonkáné Fodor Éva, Csilits Krisztina, Méhes Patrícia) előadásában hallhatott a közönség karácsonyi

dallamokat, A tél dalát és a
Halleluját, melynek nagyon
nagy sikere volt.
A közös táncot és éneklést
követően Méhes Patrícia megköszönte mindenkinek a támogatást, a segítséget és mindenkit meghívott egy baráti beszélgetéssel egybekötött uzsonnára,
sütizésre, melyet a táncos gyerekek szülei és az egyesület
tagjai készítettek. A csoportok
nevében Lugosi Péterné mondott köszönetet az elnöknek és
adta át közös ajándékukat.
A Nőszirom Kulturális Egyesület szeretettel készül 2020ban is a karácsonyi műsorra,
mely jubileumi 15. évforduló
lesz.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán
A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden évben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvényen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglalkoztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konferenciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállalkozók vettek részt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitójában 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 módosítása.
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 foglalkoztatáspolitikáért 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 indította a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befolyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdíjasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kapcsolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indított, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában helyezkedhessenek el.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folyamatosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 második 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 helyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítására 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 váltak, 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 együttműködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfogadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosításait.
Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elkészült az egységes zalai helyi termék webshop keretrendszere, 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 szolgáltatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.
A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemutatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 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 segítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.
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A művészetek és az advent jegyében
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 időszakra. Az ide évben Póczakné
Simon Rózsa tanítónő készítette
fel diákjait az irodalmi összeállításokra, 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 köszöntötte őket és kiosztotta a
számukra hozott csomagokat.
Harmadikosaink
Horváthné
Tánczos Gabriella tanítónő
segítségével egy kis színdarabot adtak elő a nyuszikról,
akikhez megérkezik látogatóba
a Mikulás.
A Pacsai Általános Iskola
21. alkalommal rendezte meg
az Advent fényei művészeti
találkozót, melyen Zala megye
21 iskolája képviseltette magát
versmondás, népdaléneklés, kézművesség, rajzpályázat kategóriában. A megjelent vendégeket
Varga István, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ szakmai
igazgatóhelyettese köszöntötte.
Ezt követően harmadikos diákjaink Mikulás-váró műsorát
tekintette meg a középső szint
aulájában helyet foglaló versenyzők és kísérőik népes tömege. Az ünnepélyes megnyitó

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

zárásaként Bokor Ferencné
alpolgármester átadta a város
ajándékát Tóth Krisztián 4.
osztályos tanulónknak, akinek
rajza szerepel Pacsa város
karácsonyi üdvözlőlapján.
A megnyitót követően 14
órakor elkezdődtek a művészeti
versenyek.
Első kategória a versmondás, a résztvevőknek egy, a
saját egyéniségükhöz illő verset
kellett előadni. A tanulók három korcsoportban vetélkedtek,
melyek a 3-4., 5-6. és a 7-8.
osztályt foglalja össze. A zsűriben a megye magyar – dráma
szakos pedagógusa, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és a
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár munkatársai foglaltak helyet.
A népdaléneklő kategória
résztvevői két adventi dallamot
énekeltek el, Magyarország
számos tájegységének dallamait hallhattuk tőlük. Zsűrinket
megyei ének - zene szaktanácsadó és népzenészek - zenepedagógusok alkották. Az értékelésük négy csoportban zajlott,
ahol 1-2., 3-4., 5-6. és a 7-8.
osztályosok alkottak 1-1 korcsoportot.
Az évek során változó,
hogy mi a konkrét feladat a
kézműves kategóriában. Volt
már ünnepi ablakdíszítés, asztaldíszítés, karácsonyfadísz, adventi koszorúkészítés, karácsonyfa 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
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A felvétel a versmondó versenyen készült.

Adventi gyertyagyújtás.

felhasznált anyagok, mind a
kivitelezést illetőleg. A kompozíciók fából, tésztából, só gyurmából, hajtogatott papírból,
szárított növényekből, magokból, száraztésztából, fémből,
illetve ezek variációiból álltak
össze.
A rajzpályázatnál a téma
szintén a karácsonyi ünnepkör
volt, szabad technikával készültek az alkotások. Felhívásunkra a beérkezett pályaművekből iskolánk középső szintjén kiállítást rendeztünk. Az
idei évben 120 pályamű érkezett, mely nagy siker. A kiállítást a találkozó alatt meg lehetett tekinteni. Mind a két kategória zsűriét képzőművészek
és pedagógusok alkották.
Művészeti találkozónkra iskolánkat évről évre feldíszítjük,
az osztálytermeket és a folyosókat karácsonyi hangulat lengi
körül, rendezvényünk előkészítésében, a szervezésben és
lebonyolításában részt vett az
iskola teljes alkalmazotti kara,
valamint diákságunk. Az idei
évben hetedikeseink tevékenysége az előkészületek során
kiemelkedő jelentőségű volt,
így ők intézményen belül külön
dicséretben részesültek.

Az elmúlt években a versenyek helyezettjei értékes
ajándékokat kaptak. A díjazás
tekintetében büszkék vagyunk
arra, hogy támogattak minket
az alábbi partnerek: Zalaegerszegi Tankerületi Központ, Pacsa Város Önkormányzata,
Szülői Munkaközösség. Bízunk
a további sikeres együttműködésben.
Tapasztalataink alapján a
vidéki iskolákon kívül szívesen
jönnek hozzánk nagykanizsai,
hévízi és keszthelyi intézmények is, hiszen a kezdetektől
fogva részt vesznek találkozóinkon. Reméljük, hogy az
Advent fényei versenyünkön
minden kedves résztvevő jól
érezi magát, és kellemes élményekkel gazdagon tért haza.
Az iskolai programok, események és ünnepek mind-mind
kapcsolódnak a településen
élők hétköznapjaihoz. Köszönjük mindenkinek a támogatásokat és az aktív jelenlétet!
Az intézmény dolgozói és
diáksága nevében kívánok
mindenkinek boldog új esztendőt!
Pálos Henrietta
intézményvezető
Pacsai Általános Iskola
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2019-ben is sokszoros volt a túljelentkezés
V. Pacsai Mikulás futás

A 14 év alattiak rajtja.

2019-ben ötödik
alkalommal került megrendezésre a Pacsai
Mikulás Futás, teret
adva a közös mozgáshoz profiknak és amatőröknek, kicsiknek
és nagyoknak, helyieknek és máshonnan érkezőknek. Most
is három kategóriára
oszlott a mezőny, így
300 méteren az ovis
korosztály vívta vidám versenyét, a 14
év alattiak 800 méteren mérkőztek meg,
felnőtt kategóriában
pedig a 6 km-es hegyi
futam várt az indulókra. A 2015-ben,
baráti találkozóként Együtt futott szülő gyermekével.
indult futóverseny az akkori is érkeznek a célhoz, ahol min166 főnyi mezőnyét néhány év denkinek jár a részvételről taalatt megsokszorozta, híre pe- núskodó érem és persze a gradig messze átlépte már a megye tuláció. Kis bemelegítés után
már a 14 év alattiak robognak
határait is.
A kora délelőttől zajló re- végig a környező utcákon és az
gisztrációnál mindenki hamar utolsó métereket jól meghúzva
hozzájut a névre szóló rajt- ők is befutnak és itt sem marad
számához és rajtcsomaghoz, senki érem nélkül, gratulációmely a szükségesnek vélt kaló- ból pedig most is jut gazdagon.
A hat kilométeres hegyi furiákat és vitaminokat tartalmazza. A bázispontul szolgáló tamhoz 260 versenyző sorakoiskola területén, a körültekintő zik fel a rajtvonal mögé és a
szervezés nyomán nincsenek közös visszaszámlálás után elunalmas percek, a két fotófal gördül a mezőny. Az útvonal
folyamatos látogatottságnak ör- idén is a környező hegyhátakon
vend, a helyi Mikulás, kram- vezet és a táj ködös, fagyos
pusz kísérettel ballag a tömeg- szépségével fogadja a sietős láben és minden gyermeket meg- togatókat. A legmagasabb ponajándékoz egy kis csemegével. ton pihenőhely várja a mezőnyt,
Hideg ellen vagy beszélgetés forró itallal és idén már karámellé forró teát, forralt bort, a csonyi dallamokkal is. 22 perc
reménytelenül átfagyottaknak 15 másodperc alatt Gorza Iströvid italt kínálnak a rendez- ván (Táplánszentkereszt) vissza
is ér és elsőként lépi át a célvény segítői.
Az ovis mezőny lassan neki vonalat, majd hosszú perceken
is veselkedik a 300 m-es táv- át özönlik vissza a versenyzők
nak, majd perceken belül vissza tömege a bázisponthoz.

A frissen szerzett élményeket már egy nagy kaland részeseiként az iskola ebédlőjében, a közös ebédnél osztják
meg egymással a futók.
Mint azt dr. Benedek Karolina, Pacsa város jegyzője, illetve a program egyik főszervezője lapunknak elmondta, a
mostani 450 főnyi emelt létszámnál több résztvevőt már
nem tud befogadni a rendezvény, hiszen a kísérőkkel, szurkolókkal 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 időtöltést helyezik előtérbe a
szervezők.
– Külön öröm, hogy tovább
emelkedett a helyi futók száma,
illetve nagyon sok helybéli kíváncsi a programra akár látogatóként – emeli ki Karolina,
aki egy bokaszalag szakadás
miatt két mankóra támaszkodva
bonyolítja a rendezvényt.
A rendezés tekintetében Kelemen Tamás polgármestertől
és a program másik főszervezőjétől 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 táplánszentkereszti versenyző átveheti a
férfi abszolút első helyezettnek
járó érmet, oklevelet. Azonos
kategóriában második helyezett
lett Illés Mátyás balatonedericsi
futó, harmadikként pedig a
nagykanizsai Kolonics Tamás
vehette át megérdemelt díjat.
Női kategóriában a zalaegerszegi Császár Éva (magyar
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 pedig Magyar Alexandra lett.
Tekintettel a 46 fő tizennégy év alatti versenyzőre, akik
végigfutották a hegyi futamot
különdíjasként Nánássy Mátét
(Gyenesdiás) és Szommer Hérát (Nagykanizsa) mint a leggyorsabb 14 év alattiakat díjazták, legfiatalabb indulóként pedig a 2011-es születésű, pacsai
Lázár Boldizsár kapott elismerést.
Gellén Szilárd

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

