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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

Közép-ZalaKözép-Zala
T é r s é g i   h a v i l a p XVII. évfolyam 2020. december

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

Miután a betlehemi éjsza-
kában őrködő csordapásztorok-
nak megjelent az , sÚr angyala
hírül adta nekik a megváltó
születését, hamarosan bölcsek
érkeztek ,Jeruzsálembe Heró-
des 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 meg-
tudja tőlük a csillag feltűné-
sének idejét, majd azt mondta
nekik:

Ahol megszületett a Világ Világossága
– Menjenek el Betlehem-

ben, tudjatok meg mindent a
gyermekről, s ha megtaláljátok,
adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imád-
jam 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. Kin-
csesládáikat kinyitották, ara-
nyat, tömjént és mirhát aján-
dékoztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak ál-
mukban. Az angyal tudomásuk-
ra hozta Heródes gonosz szán-
dékát, ezért nem mentek vissza
Jeruzsálembe, más úton tértek
vissza hazájukba.

Máté evangélista így örökí-
tette meg a napkeleti bölcsek
bibliai történetét. A csillag
megállt a hely fölött… Kará-
csonykor kövessük mi is a szí-

vünkben feltűnő csillagot! Indul-
junk el az úton a hely felé, ahol
megszületett a Világ Világos-

sága; tegyük le szeretet-aján-
dékainkat Kisjézus jászla elé.

f.l.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Teskándon is felülírt min-
den hagyományos rendezvényt
a jelenlegi vírus miatti kor-
mányzati intézkedés – sorozat.
A lakosság fegyelmezetten be-
tartja a szabályokat. A háttér-
ben folyamatosan zajlanak a
források felkutatásai. Most ke-
rült sor szűk körben a Petőfi
utca melleti járda 270 m-es
felújított szakaszának átadásá-
ra, melyre a Magyar Falu Prog-
ramban nyertünk 5 millió fo-
rintot anyagköltségre. A járda
oldalának, és némely helyen a
szerkezet megerősítésével, majd
aszfaltozásával tettük biztonsá-
gossá, és kényelmesen közle-
kedhetővé.

A Márton-napról is megem-
lékezve 2 libát kiskocsiba he-
lyezve húztunk a felújított sza-
kaszon országgyű-Vigh László
lési képviselő úrral, Gombos
Ildikó jegyzőasszonnyal, illetve
Tóth-Árvai Viktória aljegyző-
asszonnyal, ezzel is bizonyítva
a járda megfelelő paramétereit.
Keressük a forrásokat a többi
szakasz helyreállítására.

Vigh László meglepte a
Csukás-iskolát egy ózongene-
rátor és egy levegőtisztító be-
rendezéssel, melyekkel a nagy
létszámú iskolánk tanulóit és
dolgozóit tudja védeni a vírus-
tól igazgató úrMándli Péter
irányításával.

Sikeres teskándi pályázatok
Jó híreket kaptunk másik

két beadott pályázatunkról, mely-
ben az óvoda épületében üzeme-
lő uszoda 15 éves gipszkarton
burkolatának felújítására kerül-
het sor 3,3 millió forint értékben,
illetve a közös hivatal épületé-
ben tudunk villamoshálózatot, il-
letve fűtési rendszert korszerű-
síteni 6,4 millió forint értékben.

Terveink, elképzeléseink van-
nak még, de egyelőre a bevé-
telek kiesése miatt megfontolt
gazdálkodásra van szükségünk.
Saját forrásból megtörtént az
évszakhoz illő díszítés a falu-
ban, melyre egyedi ötleteket az
önkormányzat dolgozói gon-
doltak ki.

Egy beszámolóval adósok
vagyunk, mert szeptember 19-
én a településen a falunap el-
maradása miatt külön rendez-
vényként került megrendezésre
egy jó hangulatú, izgalmas off-
road verseny, melyben 2 kate-
góriában küzdhettek meg egy-
mással a speciális járművek
szerelmesei. A versenyen ki-
tettek magukért a szervezők
(Csenteric Gábor-Rózsás At-
tila), hiszen az egyre népsze-
rűbb rendezvény probléma nél-
kül, a tervezettek szerint zajlott
a nézők és a versenyzők leg-
nagyobb megelégedésére.

Sipos László
polgármester

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.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
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A koronavírus-járvány ter-
jedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelme-
zettségére, a szabályok mara-
déktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával jutha-
tunk túl ezen az embert pró-
báló időszakon is.

A Zala Megyei Kormányhi-
vatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a ve-
szélyhelyzet elhárítása, vala-
mint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatéko-
nyan tudja érvényesíteni.

Az esetszámok emelkedé-
sével párhuzamosan a védeke-
zésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnöve-
kedtek.

A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az is-
kolák, óvodák, bölcsődék ne-
velési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Ope-
ratív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőz-
zék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működ-
hessenek.

A kormány által meghirde-
tett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében no-
vember 23-án vette kezdetét.

A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szerve-
zését a Zala Megyei Kormány-
hivatal végzi, biztosítva a min-
tavételt 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 dol-
gozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgá-
latokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szerve-
zeteknek.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőt-
lenítőszerek kiosztásában, va-
lamint a készletek biztosításá-
ban is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.

A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Ma-
gyarországon élő kínai üzlet-
ember, a kínai Chi Fu pénz-
ügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyer-
mek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.

A felajánlásnak köszönhe-
tően kormány-dr. Sifter Rózsa
megbízott november 24-én a

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületen-
ként 16.500 darab gyerme-
keknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatói-
nak. A felnőtt méretű masz-
kokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészsé-
gének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz ju-
tatták el.

A Kanizsai Dorottya Kór-
házban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók mun-
kakörülményeiről, az egész-
ségügyi intézmény koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos te-
vékenységéről.

A vírus terjedésének, vala-
mint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdeké-
ben a kormányablakok és ok-
mányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján láto-
gathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu olda-
lon, a megújult magyaror-
szag.hu oldalon, illetve az in-
gyenesen hívható 1818-as tele-
fonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfél-
szolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfog-
lalás alapján történik az ügy-
intézés, az elérhetőségek meg-
találhatóak a kormányhiva-
tal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. no-
vember 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény formájában
kézbesíti a kormányhivatal.

A lejárt okmányok meg-
hosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a no-
vember 4. után lejáró igazol-
ványok a jelenlegi veszély-
helyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók ma-
radnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, ame-
lyek 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 ok-
mányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.

A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom be-
vezetése óta eltelt időszak ta-
pasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a jár-
vány elleni küzdelemhez min-
denkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betart-
ják a szabályokat, és különö-
sen azoknak, akik a kórhá-
zakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal vé-
dekezésben érintett szakterüle-
tein megfeszített munkával ér-
tünk dolgoznak.

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

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

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

Közép-Zala
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2008.09.04.)

(2008.09.18.)

(2008.09.18.)

Felsőtagozatos tanár

Ha előkerül a szonda

Hideg napok

– Szívem, aztán fej- és herevédő nélkül nehogy bemenj a
VII. B-be!

– Higgye el, biztos úr, én semmilyen fúvóson sem tudok
játszani!...

– Tudod, koma, a réteges öltözködés mellett nem árt folyé-
kony hőfejlesztők bevitelét is alkalmazni!

Petrikeresztúr Község Önkor-
mányzata rendkívül fontosnak
tartja, hogy segítse a helyi la-
kosságot a koronavírus elleni vé-
dekezésben. polgár-Borvári Lili
mester elmondta, hogy saját és
védekezésre kapott forrásokat fel-
használva tisztasági csomagokat
vásároltak a helyi lakosságnak.

– Igyekeztünk olyan hasz-
nos csomagokat összeállítani,
amit minden háztartás tud
használni. Kézmosót, kézfertőt-
lenítőt, Domestost, mosogató-
szert kapnak a családok. Készí-
tettünk egy kis szóróanyagot,
melyben a legfontosabb higié-
niai tudnivalókra hívjuk fel a

Vírus elleni védekezés Petrikeresztúron

lakosság figyelmét. Pálfi Ti-
borné pedig a maszkokat varrt
a második hullámra is, Ni-
kitcher Bernadette zalai kézmű-
vesműves üzlete felajánlásából
kapott anyagokból. Jelenleg is
vannak betegek a településen,
igény esetén őket a falugond-
noki szolgálattal segítjük. Tö-
rekszünk rá, hogy az idősgon-
dozónk és a falugondnok a
gyógyszerek kiváltásában se-
gítse a teljes lakosságot. A fa-
lubusz továbbra is napi rend-
szerességgel szállítja a gyere-
keket az intézményekbe és se-
gíti a lakosságot a vásárlásban,
a hivatalos ügyek intézésében.

A Magyar Falu Program
keretében temetőfelújításra pá-
lyázott sikeresen Hottó Ön-
kormányzata. zalaszentmi-A
hályfai településrészen új ra-
vatalozót építenek.

– A beruházás teljes költ-
sége mintegy 18 millió forint
– mondta lapunknak Vincze

Új ravatalozót építenek
Ferenc polgármester. – A pá-
lyázaton 3millió forintot nyer-
tünk, a többit saját erőből fe-
dezzük. Régóta készülünk er-
re a beruházásra, első lépés-
ben a villanyhálózatot építtet-
tük ki. Pályázat keretében ke-
ressük a kivitelezőt, s amint
lehet, megkezdődhet a munka.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

2020. december

Mivel lapunk megjelenési területéről sokan dolgoznak a
megyeszékhelyen, ide járnak iskolába, a zalaegerszegi áruházak-
ban vásárolnak, itt veszik igénybe az egészségügyi ellátó
rendszert, kíváncsiak lehetnek, hogy milyen intézkedések tör-
téntek (történnek) a járványhelyzet kapcsán a városban.

Balaicz Zoltán polgármester rendszeresen ad részletes be-
számolót az aktuális helyzetről. Lapzártánkkor is megjelent tájé-
koztatója, 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, bölcső-
dék, 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 ke-

rülhet sor, a négy hét alatt ez 5320 tesztet jelent. Ezt a hatalmas
munkát orvostanhallgatók végzik, a kormányhivatal (és önkor-
mányzatunk) 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 használ-
juk az intézményeinkben az ózongenerátorokat, emellett pedig
zajlik a közterületi fertőtlenítés is (buszmegállók, piac, stb.).
Újra megnyitottuk a járványügyi önkormányzati adomány-
számlát, minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-
15432704-06530000 – tette hozzá.

Csak összefogással győzhető le a járvány
Balaicz Zoltán arról is tájékoztatott, hogy sikeresen újrain-

dult a „Segít a város” időseket támogató program.
– Vannak olyan időseink is, akik egyedülállóak, magukra

hagyottak és nincs senki, aki segítene nekik. Őket célozva indí-
totta el önkormányzatunk újra a „Segít a város” hivatalos kez-
deményezést. Fokozottan és határozottan arra kérem Zalaeger-
szeg valamennyi idős polgárát, hogy a következő hetekben csök-
kentsék a találkozások számát, lehetőleg minél kevesebb ember-
rel találkozzanak vagy tartsák a kapcsolatot! Amennyiben az
érintett 70 év feletti polgárok kérik a város segítségét az ellátá-
sukról való gondoskodásban (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekk
befizetés a nyugdíjuk terhére), úgy önkormányzatunk megszervezi
nekik azt. Az erre vonatkozó igényt a következő hivatali telefonszá-
mon 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 fertő-

ződött 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 magatartás-
ra, a szabályok betartására ismételten felhívta a figyelmet:

– A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány
negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennün-
ket. 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 egész-
ségben vészelje át az előttünk álló időszakot. Felelősségteljes
magatartással, egymásra fokozottan figyelve, a fenti szabályozá-
sokat betartva vészeljük át közösen az előttünk álló időszakot,
ahogy azt mi, zalaegerszegiek mindig is tenni szoktuk!

Kezdő angol tanfolyam in-
dult októberben.Petrikeresztúron

A 10 alkalmas foglalkozás kere-
tében a résztvevők a nyelvtani
alapokkal, a legfontosabb szavak-
kal, kifejezésekkel ismerkednek.

A NYITOK program kere-
tében megvalósuló képzésen
helyi angoltanár, Kiss Zsanett

oktatja a csapatot. 10 fős cso-
portban fiatalok és idősek együtt
sajátítják el az angolnyelv alap-
jait. Amennyiben a csoport sze-
retné folytatni a képzést, lehe-
tőség lesz rá a későbbiekben.

Angol tanfolyam Petrikeresztúron
– Nagyon örülünk, ha van-

nak a faluban, akik számára
fontos, hogy fejlődjenek, tanul-
janak, akik ha nem is ismerik
még a life long learning, az
élethosszig tartó tanulás fogal-
mát, ennek eszméjében élik min-
dennapjaikat. Minden lehetősé-
get szeretnénk megadni, hogy a
helyi lakosság ingyenesen fej-
lessze nyelvtudását. Tervezünk
kezdő német nyelvtanfolyam
indítását is a 2021-es évben –
mondta el polgár-Borvári Lili

mester.
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A nagylengyeli képviselő-
testület folyamatos törekvése a
település szépítése, ennek kere-
tében pályázott az önkormány-
zat – a helyi könyvtárral kar-
öltve – a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár által kiírt, „Ül-
tess fát, olvass alatta könyvet”
akcióra. Több kategóriában is
sikerrel pályázott községünk,
ezért nemcsak a programhoz
kapcsolódó fa megvásárlására
nyílt lehetőség, hanem tájékoz-
tató előadás megtartására is.
Sajnos közbeszólt a járvány-
helyzet, de végül november kö-
zepén sor került a „könyvtári
fa” elültetésére. A szabadidő-
park szomszédságában elhelyez-
kedő játszótér szélén kapott
helyet a pályázaton elnyert fa,
és ugyan szűk körben, de meg-
valósult a szabadtéri ismeretter-
jesztő előadás is. Az önkor-
mányzat fontosnak tartotta, hogy
Nagylengyel is részese legyen a
Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tár kezdeményezésének. Egy-
részt, mert a bibliotékák láto-
gatása hozzájárulhat a termé-

Ültess fát!
Sikeres nagylengyeli pályázatok

szet védelméhez, hiszen egy-
egy könyvtári könyvet többen
elolvasnak, ezáltal többször is
hasznosulhat. Az elavult, elhasz-
nálódott könyveket alapanyag-
ként újra gondolva pedig
könyvtári és más terek is krea-
tívan dekorálhatók. Másrészt
minden faültetéssel hozzájárul-
hatunk egy kicsit ahhoz, hogy

egészségesebb és szebb kör-
nyezetben éljük a mindennapo-
kat. Köszönjük a Békés megyei
szervezőknek a lehetőséget és
bízunk benne, hogy a kezdemé-
nyezés hosszútávon működőké-
pes lesz, és sok-sok település
gazdagíthatja környezetét „ol-
vasófákkal”.

Az Országfásítási program-
ban szintén a nyertes községek
között szerepelt Nagylengyel.
Ennek köszönhetően a sport-
pálya mellett fekvő, „Én par-
kom” nevet viselő szabadidős
parkba 14, a zárdakápolna épü-
lete melletti zöldterületre pedig

4 db fa került. Így a falu kör-
nyezete olyan példányokkal
színesedett, mint a díszkörte, a
fehér eper, az ezüsthárs, a le-
pényfa és a gömb szivarfa.
Még néhány év eltelik ugyan,
mire élvezhető lesz a lombko-
ronák nyújtotta kellemes ár-
nyék, de érdemes kivárni, hi-
szen a jövőnek ültetjük a fákat.
Az igazán jó dolgokhoz idő
kell, és legtöbbször nem kíséri
őket zajos siker. Ennek jelentő-
ségét rejtik Berecz András
szavai is: „Egy fa kidől, messze
hangzik. Nő az erdő, ki hallja?”

Scheiber Veronika

Az ovisok ellátogattak a könyvtár fájához.

Pillanatkép az ültetésről (or-
szágfásítás).
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minek is örülne? Decem-
berben, a karácsony köze-
ledtével, talán ez a leggyak-
rabban feltett kérdés.

Gábornak elég radikális
nézetei vannak a karácsony-
ról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján hatá-
rozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet szerezni. Ezzel szem-
ben 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 tud-
junk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicio-
nális és valami egzotikus,
nem mindennapi. Így a várt
meglepetés se marad el.

– Szerinted ez működik?
– Igen! Ezt azért gondo-

lom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a kará-
csonyra, amikor a nagy-
anyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata töl-
tötte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illa-
tát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom, a
mama már hajnalban felkelt
azért, hogy reggel az unoká-
jának friss kalács kerüljön az
asztalra. Szerintem a mama
se gondolta, hogy ez lesz az
egyik legszebb emlékem róla.
Mert nem ezért csinálta. Egy-
szerűen csak azért, mert imád-
ta nézni az unokáját, ahogy
jóízűen falja a kalácsot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

40 év múlva…
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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

A megszokottól minden te-
kintetben eltérő módon köze-
ledünk az ünnepek felé, a már-
már megkerülhetetlenül velünk
élő vírushelyzet miatt. A koráb-
bi évek színes programfüzetét
is önkényesen átírta a COVID-
19 és most legszebb ünnepkö-
rünk közösségi hagyományait
is törölni látszik.

Tófej azon kevés települé-
sek egyike, ahol a vírushelyzet
a közösségi életet találkozások
és közös programok terén

Rendhagyó karácsonyi készülődés Tófejen

megtépázta ugyan, de mindig
újabb ötlettel a helyiek éltetik a
közösségi összefogás erejét.

– A megszokott karácsonyi
készülődés idén elmarad csak-
úgy, mint a Mikulás-, és kará-
csonyi ünnepély, ám önkéntes
civilek, a szabályok tiszteletben
tartása mellett, ha lehet a ko-
rábbiaknál is szebbé igyeksze-
nek varázsolni a falu belterü-
letét – adta hírül Horváth
Zoltán, polgármester.

Mint azt a falu vezetője
kiemelte, az ötletet a képviselő-

testülettel együtt üdvözlik és
támogatják, ám kérik a majdani
résztvevőket, hogy a hatályos
gyülekezési és kijárási szabá-
lyok megtartása mellett végez-
zék el szívet melengető mun-
kájukat, amihez a település ve-
zetése minden tárgyi és egyéb
szükséges támogatást biztosít.
Mint kiderült, a megszokott,
színvonalas belterületi dekorá-
ción túl egy újabb markáns
díszítőelemet próbálnak bele-
vinni Tófej belterületének kará-
csonyi öltözetébe. Mivel az ön-
kéntesek meglepetésnek szán-
ják az új elemet, a részletekről
lapunknak sem árultak el
többet.

Más fronton sem állt meg
az élet a településen, hiszen a
Magyar Falu Program keretein
belül elnyert pályázatnak kö-
szönhetően a utcábanHunyadi
jelenleg is zajlik a járda-, a
hozzá tartozó szegély-, és víz-
elvezető rendszer felújítása.
Ugyanezen utca az önkormány-
zat finanszírozásában új asz-
faltburkolatot is kap még az
idei évben.

A tervek szerint tehát az
óévet megújult közterülettel,
minden eddiginél szebb és
szívhez szólóbb téli öltözettel
búcsúztatja a település. Lakosai
pedig joggal várják, hogy
visszatérhessenek a megszo-
kott közös programokkal a te-
lepülés utcáira, közösségi te-
reire.

Gellén Szilárd

Készül a Hunyadi utcai járda.


