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Ahol megszületett a Világ Világossága
– Menjenek el Betlehemben, tudjatok meg mindent a
gyermekről, s ha megtaláljátok,
adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam őt.
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltűnni,
előttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták őt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz szándékát, ezért nem mentek vissza
Jeruzsálembe, más úton tértek
vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek
bibliai történetét. A csillag
megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a szí-

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
vünkben feltűnő csillagot! Induljunk el az úton a hely felé, ahol
megszületett a Világ Világos-

sága; tegyük le szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Miután a betlehemi éjszakában őrködő csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s
hírül adta nekik a megváltó
születését, hamarosan bölcsek
érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltűnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest,
és egész Jeruzsálemet. A király
összehívatta mind a főpapokat
és írástudókat, s kérdezte tőlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd azt mondta
nekik:

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

www.zalatajkiado.hu
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Csendes ünnepi hangolódás
Az adventi időszak közeledtével ismét díszbe öltözött a település központja Egerváron. A szokásoknak megfelelően elkészült a méretes adventi koszorú, amit idén az Alkotó Kezek nevű
csoport tagjai készítettek. Másik része a hagyománynak, a karácsonyfa állítás, amihez idén a Selek-család biztosította a fát, a
díszeket pedig szintén az Alkotó Kezek készítették, aminek
érdekessége, hogy egy részük újrahasznosított anyagból van. A
munkálatokban az önkormányzat tagjai és dolgozói is részt vettek.
A járványhelyzet miatt a főtéri programok, és közösségi
rendezvények elmaradnak. Az adventi koszorú gyertyái vasárnaponként, a 10 órai misét követően borulnak fényárba.

2020. december

2020. december
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A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van
A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
A koronavírus-járvány terjedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelmezettségére, a szabályok maradéktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával juthatunk túl ezen az embert próbáló időszakon is.
A Zala Megyei Kormányhivatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a veszélyhelyzet elhárítása, valamint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatékonyan tudja érvényesíteni.
Az esetszámok emelkedésével párhuzamosan a védekezésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnövekedtek.
A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az iskolák, óvodák, bölcsődék nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Operatív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőzzék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működhessenek.
A kormány által meghirdetett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében november 23-án vette kezdetét.

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szervezését a Zala Megyei Kormányhivatal végzi, biztosítva a mintavételt végző orvos-, és
egészségtudományi egyetemi
hallgatók számára a személyi
védőeszközöket, a szállást és
az ellátást, valamint a tesztek,
az adminisztrátor személyek,
és a szükséges gépjárművek
rendelkezésre állását.
A kormány a szociális és
egészségügyi intézmények dolgozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgálatokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szervezeteknek.
A Zala Megyei Kormányhivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőtlenítőszerek kiosztásában, valamint a készletek biztosításában is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.
A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Magyarországon élő kínai üzletember, a kínai Chi Fu pénzügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyermek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.
A felajánlásnak köszönhetően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott november 24-én a

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott dr. Brünner Szilveszter főigazgatóval, miközben látogatást tesz a Kanizsai Dorottya
Kórházban.

A Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, dr. Józsa Zsanett veszi
át a védőmaszkokat dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottól.

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületenként 16.500 darab gyermekeknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatóinak. A felnőtt méretű maszkokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz jutatták el.
A Kanizsai Dorottya Kórházban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók munkakörülményeiről, az egészségügyi intézmény koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről.
A vírus terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében a kormányablakok és okmányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján látogathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az elérhetőségek megtalálhatóak a kormányhivatal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. november 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény
formájában
kézbesíti a kormányhivatal.
A lejárt okmányok meghosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3.
között jártak le, de akkor
meghosszabbította a kormány
az érvényességüket.
A rendelet ugyanakkor
nem vonatkozik a július 3. és
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.
A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom bevezetése óta eltelt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a járvány elleni küzdelemhez mindenkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betartják a szabályokat, és különösen azoknak, akik a kórházakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal védekezésben érintett szakterületein megfeszített munkával értünk dolgoznak.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Fásítás és felújítás Kispáliban Kispáli nyugdíjasok sikere

Az Agrárminisztérium Településfásítási Programján elnyert
fák elültetésére került sor november közepén Kispáliban,
így zöldfelületeink 12 db ezüsthárs fával és 2 db korai juhar
fával gyarapodtak. Az ültetést
eredetileg közösségi eseményként terveztük, de a járványhelyzet miatti korlátozások következtében erre nem kerülhetett sor. Az Országos Erdészeti
Egyesület programkoordinátorként vett részt a megvalósításban és szakembert is biztosított
az új fák megfelelő telepítéséhez. A program célja, hogy a
szakszerű ültetésnek köszönhe-

tően az elültetett fák évtizedekig szolgálják a település
közösségét és hozzájáruljanak a
helyi mikroklíma védelméhez.
A természeti környezet megújításán túl a kispáli Imaház
renoválására is sor került a
közelmúltban. A tavaly nyáron
jégeső okozta károkat vis maior
pályázat keretében nyílt lehetőség rendbe hozni. Elkészült a
homlokzati vakolat hibáinak
javítása és az épület újraszínezése. Jövő tavasszal a
községháza épületén keletkezett károk helyrehozása is sorra
kerül.
Böde-Tóth Zsanett

Nemzetközi kiírás
alapján a Magyar
Szabadidősport Szövetség koordinálásával már 22 éve minden októberben megrendezésre kerül a Világ Gyalogló (Hó)Nap
eseménysorozat. A rendezvény célja a gyaloglás népszerűsítése,
ami mindennapi testmozgásként hozzájárul az egészség és az
aktivitás megőrzéséhez. A Kispáli Nyugdíjas Egyesület második alkalommal csatlakozott az országos
programhoz. Az idei
versenyen a „Nyugdíjas szervezetek” ka-

tegóriában az I. helyezést érte el.
A program során október
elsejétől kezdve minden héten
csütörtökön együtt nordic walking túráztak az egyesület tagjai. Az elnökasszony, Szabó
Istvánné egy-egy alkalommal
meginvitálta a nagypáli és a
vasboldogasszonyi nyugdíjaso-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

kat is. A természetjáró programokat közös piknikkel zárták. Az emléklapon és kupán
kívül a szervezők túrabotokkal
és pólókkal díjazták az egyesületet. Ezen felül Kispáli Község
Önkormányzata a résztvevőket
elismerésül jövőre egy kirándulással jutalmazza.
Böde-Tóth Zsanett

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

Fõzni jó!
40 év múlva…
Minek is örülne? Decemberben, a karácsony közeledtével, talán ez a leggyakrabban feltett kérdés.
Gábornak elég radikális
nézetei vannak a karácsonyról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján határozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet szerezni. Ezzel szemben az ajándékokkal mindig
lehet valami probléma.
– Gondolj csak bele,
hányan állnak az üzletekben
karácsony után! Lehet, hogy
már te is álltál ott – teszi
hozzá mosolyogva. – Ezért
én szenteste a vacsorával
lepem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tudjunk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicionális és valami egzotikus,
nem mindennapi. Így a várt
meglepetés se marad el.
– Szerinted ez működik?
– Igen! Ezt azért gondolom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a karácsonyra, amikor a nagyanyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata töltötte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illatát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom, a
mama már hajnalban felkelt
azért, hogy reggel az unokájának friss kalács kerüljön az
asztalra. Szerintem a mama
se gondolta, hogy ez lesz az
egyik legszebb emlékem róla.
Mert nem ezért csinálta. Egyszerűen csak azért, mert imádta nézni az unokáját, ahogy
jóízűen falja a kalácsot…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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2020, az „Újratervezés” éve
Idén januárban még mindenki derűsen tekintett a jövőbe,
nagyratörő tervekkel, hogy ez az
év jobb legyen, mint a korábbi.
Bár már érkeztek a hírek a koronavírusról, de olyan távolinak
tűnt, hogy igazából senki sem
vette komolyan. Hiszen annyi
betegségről lehetett az elmúlt
években hallani, de mégis sikerült megfékezni őket, mielőtt hazánkba betört volna. De most nem
így lett, és ez fenekestül felforgatta mindenki életét. Magánszemélyekét, cégekét, a közintézményekét és Egervár önkormányzatáét is. Elmaradó rendezvények, és kieső bevételek. Március közepe után mindent újra
kellett gondolni, és mindent máshogy kellett csinálni, és így értünk el 2020-as év végéhez. De
a válsághelyzet ellenére mégis sikerült egy lépést előre haladni,
beruházásokat, fejlesztéseket végrehajtani, sőt néhány rendezvényt is megtartani.
Kulturális szempontból az
idei év egyik legjelentősebb eseménye a helyi amatőr színjátszás felélesztése volt. A Színjátszók Egervári Grémiuma (SZEG)
előbb egy nagy sikerű dupla előadást tartott a közösségi házban, majd Budapesten, a Nemzeti Színházban is előadhatta a
Tűvé-tevők című színdarabot.
A sok elmaradó program mellett azért sikerült megtartani augusztus végén a falunapot, va-

lamint októberben a templom
fennállásnak 525. évfordulóját
ünneplő rendezvénysorozatot. A
várkastélynál is a nyári színházat követően egymást érték a koncertek és a rendezvények. A hagyományos őszi és adventi programok viszont idén elmaradnak.
A rendkívüli helyzet szerencsére az építkezéseket, és egyéb
beruházásokat nem állította meg,
így számos fejlesztés történhetett Egerváron. A Magyar Falu Program keretében több önkormányzati épületen végeztek
állagmegóvó munkákat. Megvalósult a Pincedombi borospince, a volt Dénesfai iskola, és
a sportöltöző tetőjének a cseréje 15 millió forintból, valamint
a templom és a hegyi kápolna
tetőjének a javítása. Elindult az
iskola 600 milliós felújítása, ami
már a végéhez közelít. Ugyan-

csak a Magyar Falu Programnak köszönhetően traktort és hozzá tartozékokat sikerült vásárolni 15 millióból, valamint a háziorvosi rendelőbe is új bútorzat került 3 millió forint értékben. Rendezvényteret is sikerült építeni az általános iskola
mögé 10 millió forintból, amiből majd az iskola hátsó útja is
megújul. Két emlékművel is gazdagodott a falu. A faluközpontba elkészült az első világháborús hősi halottaknak emléket
állító szobor, az iskola főút felőli bejáratánál pedig magánadakozásból elkészült a Trianoni emlékmű. Az óvodánál a nyáron a
Zalarusztika Kft. jóvoltából megújultak a csoportszobák, ősszel
pedig Varga Zsolt révén az előtér is szebb lett. Az udvaron elkészült az új kerítés, valamint a
szülői munkaközösség jóvoltából elkészült az épület új homlokzata. Idő közben elindult az
ovi udvarára az új játszótéri eszközök beszerzése 5 millió forintért, valamint a fogorvosi rendelő is új eszközöket kap 3
millió forintból.
Év vége felé még egy kisebb javítás is készült a külterületi utakon, de számos elképzelés megvalósítása a következő évre tolódott. A válsághelyzet miatti elvonások, és a védekezésre fordított összegek miatt
idén 7 millió forinttal kevesebb
pénzből gazdálkodhatott az önkormányzat, ami jelentős átszervezést igényelt. 2020-as év lassan a végéhez ér, és a nehézségek ellenére az előbb felsorolt
eredményeket elérte a falu. Reméljük az előttünk álló év a kiszámíthatóság jegyében fog telni.
Gyerkó Gábor
polgármester
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Mivel lapunk megjelenési területéről sokan dolgoznak a
megyeszékhelyen, ide járnak iskolába, a zalaegerszegi áruházakban vásárolnak, itt veszik igénybe az egészségügyi ellátó rendszert, kíváncsiak lehetnek, hogy milyen intézkedések történtek
(történnek) a járványhelyzet kapcsán a városban.
Balaicz Zoltán polgármester rendszeresen ad részletes beszámolót az aktuális helyzetről. Lapzártánkkor is megjelent tájékoztatója, ami a november 30.-i állapotot tükrözte. Elöljáróban újra
megköszönte, hogy a megyeszékhelyen mindenki komolyan
veszi és betartja a járványvédelmi előírásokat, majd így folytatta:
– Folytatódik a zalaegerszegi szociális intézmények, bölcsődék, óvodák és iskolák dolgozóinak heti egyszeri tesztelése. Az
akció egy hónapon keresztül tart. Városunkban ez a következő
intézményeket érinti, dolgozói létszámot is feltüntetve:
Bölcsődék: 126 dolgozó
Óvodák: 254 dolgozó
Általános iskolák: 750 dolgozó
Szociális intézmények: 200 dolgozó
Összesen tehát egy hét alatt 1330 dolgozó letesztelésére
kerülhet sor, a négy hét alatt ez 5320 tesztet jelent. Ezt a
hatalmas munkát orvostanhallgatók végzik, a kormányhivatal (és
önkormányzatunk) pedig minden szükséges segítséget biztosít
nekik (szállás, étkezés, stb.). A múlt hét eredményei az intézményi adatokban láthatók, az érintett dolgozók, különösen az érintett tanárok száma nőtt (jelenleg 41 pozitív eredményű tanár van
és a létszám mintegy felét a központi tesztelés eredménye hozta
elő). Ezúton is köszönetet mondok a Hevesi Sándor Színháznak
és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumnak, hiszen újra elkezdték nagy számban a textil maszkok varrását. Folyamatosan
használjuk az intézményeinkben az ózongenerátorokat, emellett
pedig zajlik a közterületi fertőtlenítés is (buszmegállók, piac,
stb.). Újra megnyitottuk a járványügyi önkormányzati adományszámlát, minden felajánlást köszönettel fogadunk: 1174900815432704-06530000 – tette hozzá.
Balaicz Zoltán arról is tájékoztatott, hogy sikeresen újraindult a „Segít a város” időseket támogató program.
– Vannak olyan időseink is, akik egyedülállóak, magukra
hagyottak és nincs senki, aki segítene nekik. Őket célozva indította el önkormányzatunk újra a „Segít a város” hivatalos kezdeményezést. Fokozottan és határozottan arra kérem Zalaegerszeg
valamennyi idős polgárát, hogy a következő hetekben csökkentsék a találkozások számát, lehetőleg minél kevesebb emberrel
találkozzanak vagy tartsák a kapcsolatot! Amennyiben az érintett

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán rendszeresen tart tájékoztatót.

70 év feletti polgárok kérik a város segítségét az ellátásukról
való gondoskodásban (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekk befizetés a nyugdíjuk terhére), úgy önkormányzatunk megszervezi
nekik azt. Az erre vonatkozó igényt a következő hivatali telefonszámon lehet jelezni hétköznapokon, 8-14 óra között: 92/502-194.
Emailben szintén lehet jelezni: segitavaros@zalaegerszeg.hu
A polgármester újabb adatokat is közzétett:
– Zala megyében március óta mostanáig 5831 személy fertőződött meg. Tavasz óta a mai napig összesen 35 zalaegerszegi
lakos halt meg a vírus következtében. Jelenleg Zalaegerszegen
összesen 1745 aktív fertőzött van a helyi lakosok között. A
hatósági házi karanténban lévő zalaegerszegi személyek száma
(családtagok, kontaktok, stb.) a mai napon összesen 237 fő.
A megyeszékhely polgármestere a fegyelmezett magatartásra, a szabályok betartására ismételten felhívta a figyelmet:
– A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány
negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a vírus terjedését
nem lehet a város határain megállítani, mint ahogy a világban
sehol sem lehet. Ezért fontos megtennünk minden tőlünk telhetőt
annak érdekében, hogy közösségünk épségben, erőben és egészségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Felelősségteljes
magatartással, egymásra fokozottan figyelve, a fenti szabályozásokat betartva vészeljük át közösen az előttünk álló időszakot,
ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk!

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Eladó telkek Egerszegen

Észak-Nyugat Zala

Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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