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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

A karácsonyi
ünnepre való ké-
szülődés idősza-
ka az advent, kez-
dőpontját nem le-
het pontos dá-
tumhoz kötni, ha-
gyományosan a no-
vember 30-ai Szent
András naphoz leg-
közelebbi vasár-
nap, így 2021-ben
november 28-tól
december 24-éig
tart.

Talán vissza-
utalva arra, hogy
a tavalyi évben
nem kerülhetett
sor még szabad-
téren sem nagyobb
számú rendez-
vény megtartásá-
ra, így az idei

Felgyulladt a hit lángja
Közös ünneplés Pacsán

pacsai első gyertyagyújtó ün-
nepségen a szokásosnál is
nagyobb létszámú érdeklődő
gyűlt össze.

Kelemen Tamás polgármes-
ter köszöntőjében külön kife-
jezte: örül neki, hogy ilyen
sokan kilátogattak a rendez-
vényre és jelenleg lehetővé

teszik a szabályok, hogy meg-
tarthassák a szabadtéri összejö-
veteleket. Kiemelte, az önkor-
mányzat szervezésében, össze-
fogásával megvalósuló rendez-
vények csak akkor lehetnek
valóban meghittek és ünnepiek,
ha a közösség is magáénak érzi
azt és segít, összefog.

Az idei pacsai koszorú-
hoz például Mészáros Ernő
és által felajánlottcsaládja
fenyőfát használtak fel, a
kötését, díszítését pedig

Csonkáné Fodor Éva készí-
tette el.

A pacsai bortermelők idén
is vállalták, hogy a vasárnapi
gyertyagyújtásokra kilátogató-
kat általuk készített forralt bor-
ral és meleg teával, valamint
aprósüteménnyel kínálják meg.
Minden héten két-két család
tesz ilyen módon a közösségért,
ezen a hétvégén Bokor Ferenc
és , valamintcsaládja Lugosi Béla
és volt a házigazda.családja

Az ünnep fényét és hangu-
latát idén a Pacsa Általános
Iskola negyedikes tanulóinak
gyertyagyújtó műsora emeli, ez
már első alkalommal is nagy
sikert aratott, versel és énekkel
kedveskedtek az érdeklődők-
nek, melegséget lopva ezzel a
szívekbe.

A műsor után Cséry Gergő
plébános mondott imádságot,
és megáldotta városunk adventi
koszorúját valamint meggyúj-
totta az első gyertyát, amely a
hitet jelképezi.

A szokásosnál is többen voltak az első gyertya meggyújtásánál.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A hagyományokhoz hűen

minden adventi vasárnap 17.00
órakor tartjuk Pacsán 2021-ben
a gyertyagyújtó ünnepséget a
Szoborparkban, ahol az égő

gyertyák számának növekedé-
sével egyre ünnepibb díszbe
öltözik a tér is. Aki teheti,
tartson velünk!

Kelemen Tamás
polgármester

Felgyulladt a hit lángja
Közös ünneplés Pacsán

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Jelenlét Programja
decemberben már lassan fél
éve vesz részt Szentpéterúr
mindennapjaiban. A program
célja elsősorban az, hogy a
gyermekeknek esélyt teremt-
sen, hogy ők már ne szükség-
szerűen örököljék szüleik ne-
héz sorsát, hanem lehetőségük
lehessen más életet élni.

A programban dolgozó mun-
katársak véleménye szerint a
Jelenlét Program a szó leg-
egyszerűbb jelentéséből indul
ki: jelen vannak a településen,
ott vannak az emberek életé-
ben, meghallgatják őket, velük
vannak, megoldást keresnek,
együtt játszanak. Már ezen
kevés idő alatt is részesei lettek
az itt élők mindennapjainak.

A családok és a gyermekek szolgálatában állnak

Az ősz folyamán minden
héten pénteken játékos foglal-
kozásokkal, kézműveskedéssel,
várták a gyermekeket, akik
minden napot vidám és mo-
solygós emlékként idéznek fel.
A Szeretetszolgálat munkatár-
sai sikeres együttműködések
kereteiben vettek részt a tele-
pülésen méltán népszerű szüreti
felvonulásban, továbbá a helyi
általános iskola példaértékű kez-
deményezésben, az ún. „Kraj-
cár vásárban”, ahol az iskola
növendékei a szorgalmukért hó-
napok alatt összegyűjtött kraj-
cárjaikat válthatták be ki-
sebb-nagyobb ajándékokra, já-
tékokra, süteményekre és üdí-
tőkre.

Az őszi szünet is rendkívül
tartalmasan telt, hiszen három

nap is szuper programok várták
a település gyermekeit. Mese
matiné, arcfestés, tökfaragás,
jelmezes beöltözés és lámpás
felvonulás mellett nem marad-
hatott el a kreatív foglalkozás
sem a „szünidei szöszmötölő”
alkalmával. A tök jó napokat
közös beszélgetős, forró teázás-
sal zárták.

A december hónap is izgal-
masnak ígérkezik, hiszen már
novemberben megkezdődött az
adventi készülődés gyönyörű
koszorúk készítésével. A cél az

adventi időszak meghittségé-
nek megteremtése minden fog-
lalkozás alkalmával. Mikulás-
váró énekek és versek tanulásá-
val, apró ajándék készítéssel
készültek a nagyszakállú érke-
zésére, azt követően pedig a
karácsonyvárás és az ünnepek
fognak a szeretetteljes együtt-
létek középpontjában állni.

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat szentpéterúri dolgozói
ezúton kívánnak Békés, Áldott
Karácsonyt és Boldog Új Esz-
tendőt Mindenkinek!

Jelen vannak Szentpéterúron… 2021. november 4-én a Za-
laegerszegi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ szervezésé-
ben került sor arra a szak-
maközi egyeztetésre Szentpé-
terúron, ahol a Máltai Sze-
retetszolgálat által a településen
elindított felzárkózási program
is bemutatásra került.

A megbeszélést Lakatos Ist-
ván polgármester nyitotta meg,
aki átfogó képet adott a tele-
pülésen felmerülő szociális
problémákról, valamint ismer-
tette az önkormányzat lehe-
tőségeit a hátrányos helyzetű
családok támogatása területen.
Az egyeztetésen a családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat mun-

Szakmaközi egyeztetés Szentpéterúron
katársai, az óvoda vezetője, az
iskolai szociális munkás, a
védőnő, a pacsai általános isko-
la vezetője, a rendőrség kép-
viselői, valamint a Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársai is
bemutatták a településen vég-
zett tevékenységüket, számba
vették a településen felmerülő
legsúlyosabb problémákat.

Valamennyi résztvevő fél
együttműködési szándékát fe-
jezte ki annak érdekében, hogy
a településen élők helyzete ja-
vuljon. Megállapodás született
arról, hogy a résztvevők rend-
szeres időközönként találkoznak,
hogy egyeztessék a további
együttműködési lehetőségeket.

Megállapodtak a rendszeres egyeztetésben.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!
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2021. november 15-én a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban az Őszi Szakmai
Napok programja keretében
megtisztelő elismerést vehetett
át Budai Sándorné, Ibolya néni
(jobbról a második). Ebben az
évben ő kapta az Olvasóinkért
díjat.

A díjat 2006-ban alapítot-
ták, azoknak a könyvtárosoknak
adható, akik Zalaegerszeg vá-
roskörnyék településein hosszabb
időn át kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak: tevékenysé-
gükkel, hozzáállásukkal aktí-
van részt vettek az olvasási
kultúra terjesztésében. A díj
egy oklevél és egy Németh
János Kossuth-díjas keramikus-
művész által készített kisplasz-
tika. A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár vezetésének
javaslata alapján az Olva-
sóinkért Alapítvány kuratóriu-
ma évente egy-egy kistelepü-
lési könyvtárosnak ítéli oda.

Az oklevél szövege kivá-
lóan összefoglalja, hogy miért
is érdemelte ki Ibolya néni a
szakmai grémium elismerését:
„Kiváló szervezőkészségével,
kiemelkedő közösségformáló
tevékenységével, a helyi kultu-
rális és közösségi élet aktív
szereplőjeként részt vesz az ol-
vasási kultúra terjesztésében”.

Budai Sándorné kitüntetése
A díj átadásán a laudáció-

ban hallhattuk: „Ibike nemcsak
könyvtáros, hanem a pacsai
kulturális élet háziasszonya
volt; a tanulás, az olvasás, a
művelődés terjesztésének elkö-
telezett híve. Szabadidejét nem
sajnálva, nagy lelkiismeretes-
séggel, szorgalommal és lel-
kesedéssel látta el munka-
körét.”

Ezt mi, pacsaiak egyértel-
műen meg tudjuk erősíteni.
Nyugdíjasként úgy végezte a
munkáját, hogy az a fiatalok
számára is példamutató és
követendő lehet.

Gratulálunk a szép elisme-
réshez, jó egészséget, aktív
nyugdíjas éveket kívánunk
Ibolya néninek!

2021. november közepén
köszöntötte otthonában Kele-
men Tamás dr.polgármester és
Benedek Karolina Gel-jegyző
sei Gyulánét 80. születésnapja
alkalmából.

Folytatódott az „Idősek jubileumi köszöntése” program Pacsán
Az ünnepelt Szekeres Má-

riaként kilimáni családban szü-
letett. Van egy leány ikertestvére
is, és azt is elárulta, hogy szép
nagy családba született, össze-
sen kilencen voltak testvérek.

Pacsára 1963-ban költözött
férjével, egy évvel házasságkö-
tésüket követően. Az Ady ut-
cában építettek családi házat,
házasságukból 2 lány gyermek
született és már három unoka
is van.

Néhány évet a pacsai böl-
csödében dolgozott majd a
Tésztagyárban helyezkedett el
szintén Pacsán, és és onnan is
ment nyugdíjba.

Férje 2013-ban elhunyt, az-
óta egyedül él, de gyermekei és
unokái amikor csak lehetősé-
gük van, látogatják, ő pedig
szívesen süt nekik vagy a meg-
termelt zöldségekkel kínálja
őket. Szabadidejében szívesen
olvas és keresztrejtvényt fejt,
rendszeresen templomba jár.

Ezúton is gratulálunk neki
és hosszú életet, boldog éveket
kívánunk!

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Kelemen Tamás köszönti az ünnepeltet.
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Pacsa Város Képviselő-tes-
tülete a 2021. szeptember 09-i
ülésén döntött arról, hogy az
idei évben is szeretne csatla-
kozni a mára már hagyomá-
nyossá vált Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz.

Az ösztöndíjpályázatra 2021.
november 05-ig volt lehetősé-
gük jelentkezni a pacsai lak-
hellyel rendelkező, felsőokta-
tásban nappali tagozaton tanuló
hallgatóknak. Az ösztöndíj-
rendszer célja a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatásban való
részvételének támogatása.

Ezért Pacsa Város Képvise-
lő-testületének mindig nagy
öröm látni, ha egyre több fiatal
nyújtja be pályázatát az ösztön-
díj elnyeréséért. Az idei évben

Egyre népszerűbb a Bursa Hungarica
sem volt másképp, önkormány-
zatunk hét benyújtott pályázat-
ból hét hallgatót tud támogatni
a 2022-es évben tanulmányaik-
ban. Sajnos a tavalyi évhez ha-
sonlóan, idén is árnyékot vet
örömünkre a világjárvány
okozta nehézségek terhe, me-
lyek mellett az egyetemista fia-
taloknak mégis a legjobbjukat
kell mutatniuk az elkövetke-
zendő vizsgaidőszakban. Azon-
ban azt reméljük, a támogatáso-
kat kiértesítő levél kézhezvéte-
le minden pályázónak egy kis
mosolyt csal az arcára!

Így sok sikert kívánunk
nekik az előttük álló megpró-
báltatásokhoz, és sikerekben
gazdag vizsgaidőszakot remé-
lünk!

Czikai Renáta

Pacsa Város Önkormányzata folyamatosan figyeli a pályázati
lehetőségeket és amennyiben olyan célterület nyílik meg, ahol a
fejlesztés megvalósítására reális esély mutatkozik, a Pacsai Közös
Önkormányzati Hivatal munkatársai segítségével összeállításra
kerülnek a szakmai anyagok.

2021-ben lehetőség nyílt a Magyar Falu Program keretében
egészségügyi intézményekhez tartozó területek, udvarok fejleszté-
sére, amire Pacsa is igényelt támogatást és a Miniszterelnökség
megítélte azt.

A projekt keretében bővítésre került az Egészségház utcafronti
parkolója, megnövelve ezáltal a hasznos területet. Új szegélyek
kerültek kiépítésre, a parkoló csapadékvíz elvezetése bekötésre
került a Csány László utca zárt rendszerébe, közel 250 négyzet-
méteres terület pedig új aszfaltburkolatot kapott.

A munkálatok november végére, határidőben elkészültek, így
a gépkocsival érkezők már használatba is vehetik.

Kelemen Tamás
polgármester

Parkoló bővítése, felújítása

November 11-én a rajzver-
seny eredményhirdetésével kez-
dődött a program, a Kiss Dénes
Városi Könyvtár udvarán. Elő-
zetesen háromtagú zsűri érté-
kelte a felhívásra beérkezett
rajzokat. A zsűri tagjai: Szom-
merné Simon Mária, Vági Gab-
riella Bokor Ferencnéés
voltak.

Óvodás kategóriában 1. he-
lyezett: , 2.Zuggó Dorottya
helyezett: , megosz-Tóth Lotti
tott 3. helyezettek: Zuggó Bar-
nabás Ebedli Viktorés , külön-
díjas lett.Varga Olivér

Márton-nap Pacsán

Iskolás kategóriában 1. he-
lyezett: , 2. helye-Böőr Liliána
zett: , megosz-Tőrösi Barnabás
tott 3. helyezést ért el Szimiczki
Flóra Hanna Kovács Flóraés
Glória Both Lola, különdíjas lett.

A díjak átadását követően a
Pacsai Napsugár Óvoda növen-
dékei adtak műsort, majd kö-
vetkezett a kora este fény-
pontja, a fáklyás felvonulás.
Köszönjük mindenkinek, aki
részvételével megtisztelte a
rendezvényt!

Varga-Kulcsár Barbara
intézményvezető

Az est fénypontja a fáklyás felvonulás volt.

Harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a területi
jegyesek horgászversenye a
Pötrétei Aranykárász Horgász
Egyesület szervezésében, mely-
re 13 horgász jelentkezett.
Összesen 23,53 kg halat fogtak
(kárász, ponty, tükörponty, sül-
lő, csuka).

Területi jegy a jutalom

A horgászverseny helyezett-
jei: 1. Juhász Ferenc 5,45 kg. 2.
helyezett Bata Szilveszter 5,18
kg. 3. Perom Tamás 3,98 kg.

Az első helyezett vihette haza
a vándorkupát, melyet 2019-ben
indított útjára az önkormányzat.
A nyertesek (képünkön) jutal-
ma a 2022. évi területi jegy.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

László mérnökként dol-
gozik az utóbbi 1,5 évben
már otthonról. Ezért felhí-
vott, hogy a nappaliban egy
irodát kellene kialakítani.

Felmérés közben az asz-
tal mellett megláttam több
használt laptopot.

– Látom, Te is elhasz-
náltál már párat az elmúlt
évek alatt.

– Igen. Ez volt az első
laptopom, egy neves ame-
rikai márka. Nem volt olcsó,
egy használtautó árának a
felét költöttem rá. Akkor
úgy gondoltam, érdemes
ennyit költeni rá. Utólag ki-
derült, nem. Félévenként
hordtam szervizbe, típushi-
bákkal.

Ez volt a következő,
jobb, mint az előző. Ezért
többe is került. Három év
múlva kétszer javítás, majd
kuka.

Ez a harmadik. Azért ezt
választottam, mert a boltban
esküdöztek, hogy ez aztán
bírni fogja. Hát nem bírta….

Ekkor már kezdtem
bosszús lenni. Bementem a
boltba a barátomhoz, és el-
mondtam neki, szeretnék
végre egy olyan laptopot,
ami kibírja 4 évig, nem úgy,
mint ez.

– Ezen ne csodálkozz, ez
ennyit tud. Majd elmoso-
lyodott és megkérdezte:

– Ki ajánlotta neked ezt a
márkát?

– Te voltál….
Összenevettünk, ez egy

bolond világ.
– Hát az irodabútor jobb

választás lesz, mert három-
szor tovább fog tartani, mint
egy laptop és még akkor is
működni fog…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Szentpéterúr Község Önkor-
mányzata az idei évben kará-
csony közeledtével minden
nyugdíjas lakosa részére élel-
miszercsomaggal készült. A
csomagokat az önkormányzati
dolgozók házhoz vitték az érin-
tetteknek. Ebben a járványos
időszakban ezzel is próbál-

Élelmiszercsomagok a
szentpéterúri nyugdíjasoknak

nak segíteni a lakosságnak,
amennyire az önkormányzat
anyagi helyzete megengedi.

A 2021-es évben így már
második alkalommal tudtak
biztosítani élelmiszercsomagot
a nyugdíjas lakosoknak, mivel
első alkalommal tavasszal már
sor került erre.

Második alkalommal osztottak ebben az évben élelmiszercso-
magot.

Ki ajánlotta neked ezt?…

A Kisfaludi Stróbl Zsig-
mond Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület tagjai az
ünnepekhez kapcsolódóan kéz-
műves estéket szerveztek Al-
sórajkon. Az érdeklődők két
alkalommal vehettek részt a
foglalkozásokon, amelyek a fa-
luházban, illetve az önkor-
mányzat épületében kerültek
megrendezésre.

Első alkalommal gipszfi-
gurák festését, díszítését pró-
bálhatták ki a résztvevők. Má-
sodik alkalommal karácsonyfa-
díszek készültek. Az egyesületi
tagok korábban már több al-
kalommal is szerveztek ün-
nepekhez kötődően kézműves

Kézműves foglalkozások Alsórajkon

foglalkozásokat, játékesteket.
Sajnos, a vírushelyzet miatt
ezek a rendezvények szünetel-
tek, viszont a közösség egész-
ségének megőrzése céljából ez
volt indokolt.

A tagok a következő idő-
szakban is programokkal ké-
szülnek, amelyek során a ge-
nerációk közötti hasadékot sze-
retnék átívelni.

Neuhold-Marton Nóra

Az érdeklődők két foglalkozásán vehettek részt.

Karácsonyfadíszek is készül-
tek.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a
HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.havilapban.
Telefon:

(92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu
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Fekete Sas Gyógyszertár Pacsa, Szent István tér 7.
92/368-012 feketesas@benugyogyszetar.hu

www.benu.hu

Fekete Sas Gyógyszertár
Pacsa

Gyógyszertárunk célja, hogy vásárlóink mindig
elégedettek legyenek. Nagy hangsúlyt fektetünk

rá, hogy a hozzánk betérõk gyorsan,
kényelmesen, egyszerûen, jó árakon, szakértõ
kollégáink segítségével egy helyen kapjanak

meg mindent, amire egy gyógyszertárból
szükségük lehet.

– Covid-tesztek és maszkok
– gyógyászati segédeszközök

– dermokozmetikumok
– állatgyógyászati készítmények

– internetes elõrendelési lehetõség

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünne-
pe, mely mindannyiunk szá-
mára az örök reménység üze-
netét hozza magával.

Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állí-
tott mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt je-
lentő járvánnyal, annak társa-
dalmi, gazdasági és lelki ha-
tásaival. Látjuk magunk mö-
gött a közelmúlt számos meg-
próbáltatását és a jövő bi-
zonytalanságát.

De hamarosan új év kez-
dődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthe-
tünk az elmúlt időszak ne-
hézségeinek.

A szeretet ünnepe a csa-
ládról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontos-
ságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsony-
fában vagy a csillogó ünne-
pi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefo-
gásban.

Karácsonyi köszöntő

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk ott-
honába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hét-
köznapokba is, és legyen hi-
tünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen eset-
ben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.

Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve re-
ményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!

„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjün-
kön át, s csillantsd elénk tö-
rékeny játékunkat, a reményt.”

Dr. Sifter Rózsa
Zala megye

kormánymegbízottja

Tudósítókat keresünk!

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

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


