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Ahol megszületett a Világ Világossága
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 feltűné-

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
sének idejét, majd azt mondta
nekik:
– 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 szívünkben feltűnő csillagot! Induljunk el az úton a hely felé, ahol
megszületett a Világ Világossága; tegyük le szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.
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Új eszközök az egészségügyi alapellátásban Pacsán
A Magyar Falu Programban
2020-ban is kiírásra került az
„Orvosi eszköz” alprogram, amely
keretében az 5000 fő alatti települések önkormányzatai nyújthattak be kérelmet a tulajdonukban lévő, közfeladatot ellátó
orvosi rendelők működéséhez
szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására.
A pályázat célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítása, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a
hozzáférés területi egyenlőtlenségeinek mérséklése.
A kiírás keretében előnyt
élveztek azok az önkormányzatok, amelyek az egészségügyi
alapellátást (háziorvosi, fogorvosi alapellátás, védőnői ellátás) egy épületben valósítják
meg. Pacsán adott ez a feltétel,
így az önkormányzat 2020-ban
is sikerrel pályázott orvosi eszközökre.

Míg 2019-ben a fogászati
ellátás nyert támogatást, akkor
egy 6 millió forint értékű, korszerű fogászati kezelőegység
beszerzésére került sor, fele
részben saját forrásból, addig
2020-ban a háziorvosi és a
védőnői szolgálat korszerűsítése volt a cél.
Az eszközök többsége már
átadásra került, így azokat dr.
Apró Andor háziorvos, valamit
Póka Márta védőnő a napi
munkája során használatba is
vette a betegek és gondozottak
jobb ellátása érdekében.
A 3 millió forintnyi támogatásból mintegy 30 féle új eszköz beszerzésére került sor,
amelyek nélkülözhetetlenek a
feladat ellátásában. Valamennyi
alkalmatosság egy régi, elavult
vagy korszerűtlennek nevezhető kellék helyébe fog „szolgálatba” állni.
Beszereztünk – többek közt
– hűtőszekrényt, lap-topot, vizsgáló ágyat, pelenkázó asztalokat, várótermi padokat, műszer
asztalt, vérvételi széket, mű-

Póka Márta védőnő az új eszközök közt.

szer-szekrényt, karton szekrényt, fogasokat, infrás hőmérőt, fonendoszkópot, vérnyomásmérőt, látásvizsgálót, csecsemő mérleget, valamint hosszmérőt is.
Az új eszközök segítik a
szakszerű ellátást, megkönnyít-

ve a szakemberek munkáját,
mindenekelőtt a lakosság érdekeit szolgálva. Azon túl, hogy
korszerűsítik, színesítik is a
rendelőket, várókat, kellemesebbé, barátságosabbá varázsolják a környezetet.
Lendvai Jenőné

Tájékoztatás a részleges könyvtári kölcsönzésről
Kiss Dénes Városi Könyvtárban a szabályok szigorú betartása mellett az alábbiak szerint van mód a könyvek kölcsönzésére:
A könyvtár nyitvatartási idejében (hétfő, szerda, péntek) délután 14 és 18 óra között Budai
Sándorné könyvtárvezető a könyvtárban tartózkodik. Ez idő alatt
a könyvtár bejáratánál elhelyezett asztalnál átvehetők az előzetesen igényelt, illetve a helyszínen szóban kért könyvek.
A könyveket az alábbiak
szerint lehet igényelni, megjelölve a könyv címét:

A szabályok szigorú betartása mellett továbbra is lehet kölcsönözni a pacsai könyvtárból.

Kedves Olvasóink!
A veszélyhelyzetre való
tekintettel a 484/2020. (XI.10.)
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdés jb) pontja szerint tilos a
nyilvános könyvtári ellátást

biztosító intézmények látogatása.
Azonban azért, hogy a lakosok részére ezen időszak
alatt is tudjunk lehetőséget biztosítani az olvasásra, a pacsai

a könyvtárvezető e-mail címén (ibolyabudaine@gmail.com),
vagy a könyvtár mobil telefonján (+36-30/206-1474).
A korábban kikölcsönzött
könyveket a könyvtárba visszahozni még nem lehet, a kölcsönzési idő automatikusan
meghosszabbodik a könyvtár
teljes nyitásáig.
A könyvek átvételekor kötelező a szájmaszk és kesztyű vagy kézfertőtlenítő használata!
Pacsa Város
Önkormányzata
Kiss Dénes Városi Könyvtár

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Pacsa és Környéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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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Dolgoznak a csapadékvíz-rendszeren
– Kiemelt figyelmet szükséges fordítaniuk a települési önkormányzatoknak a csapadékvíz-rendszerekre – mondta Kelemen Tamás pacsai polgármester a helyszínen, amikor az árkolásról szólt.
A polgármester elmondta,
hogy a klímaváltozás során bekövetkezett éghajlatváltozás okán
rövid idő alatt lehulló nagy
mennyiségű esővizet kell a
több évtizede épült rendszereknek kezelniük, amelyek nem a
jelenlegi helyzetre lettek tervezve.
Most a Petőfi Sándor utcával párhuzamos, csapadékvízelvezető főárok került tisztításra 320 m hosszúságban.
A munkálatokat az tette
szükségessé, hogy a település
jelentős részéről ezen az árkon
keresztül kerül elvezetésre a
csapadékvíz. Az elmúlt években az árok feltelt hordalékkal

vember hónapokban folytak,
bozótirtás, fák, bokrok eltávolítása a mederből, árkolás történt. A munkálatok költségét
Pacsa Város Önkormányzata
fedezte saját bevételei terhére.
Kelemen Tamás hangsúlyozta azt is, hogy Pacsán több
ponton is beavatkozásokat kell

Pótolták a hiányzó fákat
Nagy figyelmet kell fordítani az
elvezető rendszerek állapotára.

és fás szárú növényzet is megtelepedett benne. A meder karbantartási munkái október-no-

Lapunk augusztusi számában írtunk a pacsai Gagarin
utcai vérszilva fasor szakszerű
faápolásáról, ami június végén
történt, akkori riportunkban jelezte a város polgármestere,
hogy ősszel a hiányzó fákat pótolni fogják.
November végén kerestük
meg Kelemen Tamást, aki tájékoztatott bennünket, hogy 13
darab nagyméretű konténeres

Szociális célú tűzifa támogatás Pacsán

November közepén megkezdődött a szociális tűzifa
kiszállítása a rászorulóknak –
informálta lapunkat Kelemen
Tamás pacsai polgármester.
Elmondta még, hogy – a
jogszabályok értelmében a tüzelőt 2021 február 15-ig szükséges kiszállítani a rászorulóknak – minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy a lehető legkorábbi időpontban, még a ke-

végrehajtani a következő időszakban, ezeket szakemberek
sürgősségi szempontok alapján
rangsorolják.
A Hegyi utca tekintetében a
szakági tervezőiroda elkészült a
tervekkel, beszerzési rendelet
alapján a kivitelező kiválasztása megtörtént.

mény tél beállta előtt megkezdődjön.
Pacsa az idei évben is sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által kiírt települési
önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
A település a miniszteri döntésnek megfelelően 2.458.720 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 134
erdei köbméter keménylombos

tűzifát vásárolt. Pacsa Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól
szóló 15/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete alapján a
település lakói kérelmet nyújthattak be október 30. napjáig. A
határidőig összesen 116 kérelem érkezett, melyből 106 esetben szociális rászorultság alapján a támogatás megállapítása
indokolt volt. A támogatásban
részesülők részére kérelmenként
1,2642 köbméter mennyiségű
(23. 195,47 Ft értékű, szállítási
költség nélküli ár) szociális
tűzifa került megállapításra.
A benyújtott kérelmek közül 10 kérelem nem felelt meg
a rendeletben szabályozott feltételeknek – többnyire a magasabb jövedelem miatt –, így
azok esetében a támogatást
sajnos el kellett utasítani.
Az önkormányzat saját forrásból (helyi iparűzési adó)
további 700.000 forintot fordít
a teljes szállítási költségre, ami
a Pacsára szállítást (önkormányzati telephelyre) és a telephelyről a lakossági házhozszállítást is magában foglalja.

fát ültettek ki a kollégai a hónap közepén, beszerzésüket és
szállításukat önkormányzati forrásból finanszírozták.
Bíznak abban, hogy a fák
megüdülnek és gyors növekedésükkel jól kitöltik az utcaképben meglévő szabad tereket.
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Várakozás – Beteljesedés
Ádvent – az Úr eljövetele –
csendesen, szinte észrevétlenül
érkezik, ahogyan egykor Betlehemben. Most azonban, amikor
elmarad körülöttünk a szokásos
ádventi forgatag, mintha egy
kicsit más arcát mutatná ez az
időszak. Bár a városok és a falvak, ahogyan a korábbi években, úgy most is karácsonyi
fényben és díszletekben úsznak, de mintha az idei ádventben megsejthetnék valamit abból a reményteli várakozásból,
amely körüllengte az Ószövetség népét.
Napról napra várjuk, hogy
mi lesz a megoldása a jelenleg
világunkat pusztító vírushelyzetnek. Reménykedünk, hogy
sikerül visszatérni a jól megszokott életkörülmények közé.
Bizakodunk benne, hogy egyszer csak vége lesz ennek a
mindennapjainkat, emberi kapcsolatainkat beárnyékoló szörnyű valóságnak…
Vajon ebben a megváltozott
világban, ahol olyan sokan keresik a békét, boldogságot, lelki
nyugalmat, sikerül-e gondolkodásukkal, életvitelükkel visszatalálni ezekhez az igazi érté-

kekhez vagy tovább távolodunk
tőlük?
A fény, a csillogás, a karácsonyi dekorációk kihelyezése
már hetekkel, sőt lassan egy
hónappal az ünnepek előtt
mind azt hivatottak feledtetni,
hogy komolyan elgondolkodjunk az ünnep igazi lényegéről,
életünk értelméről. Mert a várakozás csendje veszélyeket
rejt. A csendben felszínre törnek a lélek dolgai, utat tör magának megannyi megválaszolatlan kérdés. Ezért veszélyes a
csend. De a felszínen mozgó, a
felületes ember számára kényelmesebb a külvilággal sodródni, s ezekre a lelkében megfoganó kérdésekre nem válaszolni. Ha pedig azt mondjuk,
hogy minden ünnep igazi célja,
hogy az ember visszataláljon
saját EMBERSÉGÉHEZ, akkor
karácsony ünnepének üzenete
még inkább ebben áll.
A szépet, a harmóniát, a teljességet minden evilági dolog
magában hordozza, mert a
Teremtő kézjegyét viseli: Isten
végtelen szeretetét tapasztalhatjuk meg általuk. Az ember
azonban megpróbálja átvenni

Plébániai Hirdetések
Szentmisék rendje
2020 Ádvent:
Hétfő, Kedd, Péntek:
6.00 óra Rorate Szentmise
Vasárnap:
11 óra
Pacsa – Ünnepi miserend
2020-2021
december 24. (csütörtök) 24.00 óra éjféli Szentmise
(ha a korlátozások lehetővé teszik)
december 25. (péntek)
11.00 óra Ünnepi Nagymise
december 26. (szombat) 11.00 óra Ünnepi Szentmise
december 27. (vasárnap) 11.00 óra Ünnepi Szentmise
december 31. (csütörtök) 17.00 óra Év végi hálaadás – Te Deum
január 1. (péntek)
11.00 óra Ünnepi Nagymise
December 13-án, Ádvent 3. vasárnapján pótoljuk azok első
Szentáldozását, akiknek a tavasszal elmaradt ez az ünnepi
alkalom a vírushelyzet miatt.
A Karácsony előtti időszakban a hétköznapi Szentmisék előtt
és után lehetőség van a Szentgyónás elvégzésére, a járványügyi
rendelkezések megtartásával.
Azok, a hívek, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak
eljönni a templomba kérhetik az otthoni ellátást. Ebben az
esetben kérjük, hogy a járványügyi helyzet miatt jól kiszellőztetett helyiségben, maszkban fogadjuk a házhoz érkező lelkipásztort. Vigyázzunk egymásra!

az alkotó, a teremtő, a létrehozó feladatkört az Istentől, és
saját maga készíti el a felszínen
csillogó világot: a kényelmet a
jövő kiszámíthatóságának érdekében, ahol minden előre eltervezhetővé válik, ahol nem
kell áldozatot vállalni a családért a közösségért, ahol nem
lesz fájdalom és keserűség,
nem lesz nyomorúság, csak
szebb jövő. A mostani helyzet
azonban kijózanítólag kell,
hogy hasson ránk. Ami eddig
biztosnak és állandónak tűnt,
egy pillanat alatt a semmibe
veszhet… tapasztaljuk napról
napra.
Vajon e furcsa világban
meghalljuk-e a közeledő Üdvözítő lépteit? Meghalljuk-e a kopogtatást szívünknek kapuján?
Ma, amikor sokszor úgy
érezzük, hogy eljutottunk az
emberi lehetőségek határáig és
nincsen több járható út, nincs
több választható megoldás, akkor Isten ezt a véget a kezébe
veszi, és új kezdetté formálja,
ami sokkal nagyszerűbb az

előzőnél. Hiszen Isten tud a
görbe vonalakon is egyenesen
írni – tartja a mondás.
Az idei Ádvent lehetne számunkra valóban egy ilyen új
kezdet, ahol lehetőségünk van
újra megtalálni elveszített emberségünket, s visszatalálni az
Istenhez, így eljutni a beteljesedéshez. Ady Endre Karácsony című versében ezt így
fogalmazza meg: „Ez a gyarló
ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra.
Golgota nem volna ez a földi
élet, egy erő hatná át a nagy
mindenséget. Nem volna más
vallás, nem volna csak ennyi:
imádni az Istent és egymást
szeretni... Karácsonyi rege, ha
valóra válna, igazi boldogság
Szállna a világra.”
E gondolatokkal kívánok
Kegyelemteljes Szent Karácsonyt, és Isten áldásában gazdag, békés Újesztendőt, jó
egészségben, minden Kedves
Olvasónak, Pacsán és környékén!
Gergő atya
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Szentpéterúron történt…
Október 31-én, szombaton
délután a nemesszeri temetőben
Farkas László plébános megáldotta a Mindenki keresztjét.
Szentpéterúr lakói adománygyűjtést szerveztek, ami sikeresnek bizonyult. A fakereszt
állításának célja az volt, hogy a
már nem gondozott, nem látogatott síroknak is végtisztességet adjanak. Mindenszentekkor
a temetőkben a Szentpéterúri
Polgárőr Egyesület tagjai teljesítettek szolgálatot.
November az utolsó őszi
hónap, így készülni kell a télre.
Befejeződtek a járdafelújítások
a Kossuth Lajos utcában és a
szociális tűzifa kiosztását is megkezdte az önkormányzat. A pályázaton nyert támogatásból
223 m3 tűzifát vásároltak, valamint
3
ezen felül még 105 m -t szereztek be. Ezáltal a tűzifára jogosultak között 2 m3-t tudtak biztosítani fejenként. A közmunkaprogramban dolgozó munkások-

kal a szentpéterúri temetőben
kivágták az öreg, veszélyesnek bizonyuló fákat és helyükre fiatal
csemetéket ültettek vissza. A Kossuth Lajos utcai buszmegálló
már régóta állt csupaszon, így
november 23-án végre egy plexiből készült kis váró került elhelyezésre.
A vírushelyzet miatt sokak
bánatára idén nem tartják meg
a hagyományos idősek napi karácsonyi műsort és az adventi hétvégéket sem. Azonban lázasan készülnek a civil szervezetek tagjai erre az időszakra is, hiszen a
falu köztereit csinosítani kell. A
tervek szerint az első adventi
vasárnapra már elkészül a Templom kertben a betlehem, az önkormányzat előtt a központon
feldíszítik a karácsonyfát és megkötik az adventi koszorút is.
Ezek bármikor megtekinthetők
lesznek a karácsonyi időszak
alatt.
Kép és szöveg: Zobb Eszter

A Kossuth Lajos utcai buszmegálló.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

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

Mindenki keresztje a nemesszeri temetőben.

2020. december
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12 kilométeres kerékpárút épül a térségben

A projekt vezetője a Zala Megyei Önkormányzat.

Csaknem 12 kilométer
hosszú kerékpárútvonalat építenek, mintegy 650 millió forint

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

európai uniós pályázati támogatással Zala megyében – tájékoztatta a megyei önkormányzat az MTI-t.
A Kerékpárral a romantikus
Zalában című projekt elősegíti
a térség turisztikai vonzerejének növelését. A programban
részt vevő falvak – Egeraracsa,
Esztergályhorváti, Zalaszabar
és Zalaszentmárton – biciklivel
is könnyebben elérhető lesz, a
térségbe látogató kerékpáros
turisták így jobban megismerhetik a zalai vidék kulturális,
épített és természeti értékeit.

A kerékpárosbarát fejlesztés
ugyanakkor az érintett településeket is közelebb hozza
egymáshoz: a tervezett, 12 kilométeres nyomvonal mintegy
60 százalékkal lesz rövidebb a
jelenlegi utak hosszánál. A közleményben kitértek arra is,
hogy az útvonal több (a Pannon
Pleasure 12., a Zalavár-Balatonhídvég és a Nyugat-balatoni) kerékpárúthoz kapcsolódik,
emellett az országos kéktúra
vonalak és a Via Sancti Martini
zarándokút is elérhetővé válik.
A fejlesztés eredményeként
a kiemelt turisztikai célpontokra, többek közt a Balatonra,
a Kis-Balatonra és Zalakarosra
is könnyebb lesz eljutni. A kerékpáros útvonalat érintő településeken fedett pihenőhelyeket alakítanak ki. A látogatókat
a falvakban turisztikai attrakciókkal is várják és a fejlesztéssel komplex szolgáltatást
(szálláshelyet és vendéglátást)
tudnak számukra biztosítani. A
konzorciumi együttműködésben megvalósuló projekt vezetője a Zala Megyei Önkormányzat, a kerékpárosbarát fejlesztések várhatóan a következő év októberében fejeződnek be.

www.zalatajkiado.hu
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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

