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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

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?

Ahol megszületett a Világ Világossága
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:

– Menjenek el Betlehemben,
tudjatok meg mindent a gyer-
mekről, s ha megtaláljátok, ad-
játok 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. 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! In-
duljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ
Világossága; tegyük le szere-
tet-ajándékainkat Kisjézus jász-
la elé.

f.l.
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Karácsony közeledtével melegség tölti el szívünket, egy-
egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést
készítünk a búcsúzó esztendőről.

Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget,
jóságot elraktározunk a lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk
erőt az elkövetkező új év napjaira is.

A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a
boldogság, a meghittség napja. A karácsony mindent és min-
denkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra,
visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok
rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk
családunkra, barátainkra, embertársainkra. Ügyeljünk arra,
hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején
éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon az
izzása.

Az ajándékozás és az ünnepi készülődés izgalma csodála-
tos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hang-
súly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel
együtt tölthetünk el. Az ünnep hangulatában a másik emberre
figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeret-
teinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legem-
beribb értékünk.

Legyen ez így valamennyi családban, legyen a karácsony a
szeretet igazi ünnepe, gyermekeinkkel, testvéreinkkel, szü-
leinkkel töltsünk minél több időt, játszva, beszélgetve, élvezve
az együtt töltött idő minden pillanatát.

Zalalövő Város Önkormányzatának Wassnevében kívánok
Albert szavaival a nehéz idők ellenére is mindenkinek békés,
boldog, élményekben gazdag szent karácsonyi ünnepeket és
egészségben töltött, sikerekben és eredményekben bővelkedő
új esztendőt!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Gyarmati Antal
Zalalövő Város polgármestere

Karácsonyi jókívánság
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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

Zalalövő és Környéke
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„Éberség!” „Legyetek ébe-
rek!” „ Adventus Domini – az
Úr eljövetele.”

Évekkel ezelőtt adventben
kereszteket állítottak fel, bár
elég hamar kiderült, a kereszt,
mint egyetemes keresztény jel-
kép kevésnek bizonyult az ad-
vent érkeztének jelzéséhez.

Egy németországi lelkész
szobája mestergerendájára egy
kocsikereket függesztett fel, és
advent minden napján egyre

Az első gyertya meggyújtása Zalaháshágyon
több gyertyát gyújtott meg raj-
ta, így jelezve a fényre való
várakozást. A kocsikerék már
fenyőkoszorú alakjában került
a templomba. A mindennapos
gyertyát az advent négy vasár-
napját jelentő gyertyák váltot-
ták fel. Megfigyelhető, hogy
három gyertya lila és ugyan-
ilyen színű szalag veszi körül,
míg egy – amit a harmadik hé-
ten kell meggyújtani – rózsa-
szín.

Szűk körben történt a gyertya meggyújtása.

Az avatás pillanata.
Hagyárosböröndön az or-

vosi rendelőben már hosszú
évek óta problémát jelentett,
hogy a nagyméretű ablakszár-
nyak csúnyán megvetemedtek a
váróban és a rendelő helyisé-
gében is. Az épület kulturált
szellőztetése így sajnos nem
volt megoldott. A COVID-19
miatti fokozott óvatosság, és a
gyakori szellőztetési igény miatt
az önkormányzat a nyílászárók
cseréjéről döntött.

Új ablakok az orvosi rendelőn
Mivel az ablakok nem szab-

vány méretűek, ezért azokat
csináltatni kellett. Az ablakok
behelyezését a COVID-19 jár-
ványhelyzet kicsit meghosszab-
bította, de most már a helyükön
vannak az új, hőszigetelt, mű-
anyag nyílászárók.

Az épületrésszel kapcsolatos
további terveink, hogy orvosol-
juk az épület felvizesedését is.

Varga Katalin
polgármester

A kultúrház felújítása Hagyárosböröndön

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata 2020 májusában
nyújtott be pályázatot a Magyar
Falu Program I. keretében. „A
Kultúrház részleges felújítása
Hagyárosböröndön” projektne-
vű pályázatban a tetőbeázás
további megakadályozása ér-
dekében a tető felújítása, vala-
mint a színpad feletti, veszé-
lyessé vált födém cseréje sze-
repelt. A projekt sajátossága,
hogy a kultúrház egy nagy
épületegyüttes része, mely ma-
gában foglalja az orvosi rende-
lőt és a hivatali épületet is. A
pályázati kiírás alapján, az épü-
letnek csak a kultúrház részére
tudtunk pályázni, ami nem
olyan nagy baj, mert a legna-
gyobb problémák is itt voltak.

Nagy örömünkre szolgált,
hogy a pályázat sikeres lett, így
több mint 10 millió forintból
újulhatott meg a kultúrház. A
felújítás során ellenőrzésre ke-
rült a tetőszerkezet, s immár
nem csak a cserép, de tetőfólia
is védi az épületet a beázástól.

A fűtési költségek csökkentése
érdekében a födém hőszigete-
lést is kapott. A beruházás még
az ősszel elkezdődött, és 2020.
november 27-én, pénteken 11
órakor sor került az átadására
is, melynek díszvendége Vigh
László országgyűlési képviselő
volt. A település vezetői meg-
köszönték a képviselő áldoza-
tos munkáját, melyet a kistele-
pülések fejlődése érdekében
nap mint nap tesz, illetve meg-
beszélték az elmúlt év elért
eredményeit.

Mivel a kultúrház egy régi
épület, az önkormányzat továb-
bi feladata lesz, hogy felújítását
folytassa, s annak keretében
cserére kerüljön a régi födém, a
nyílászárók. Nagy gondot je-
lent továbbá az épület vizese-
dése is.

Bízunk abban, hogy lesznek
a jövőben is olyan pályázati le-
hetőségek, mellyel a kultúrház
felújítása tovább folytatható.

Varga Katalin
polgármester

Évről évre fölelevenítjük,
hogy advent négy hete bűnbá-
nati időszak, a három gyertya a
bűnbánatunk kifejezője, míg a
negyedik, a rózsaszín a bűn-
bánatban megtapasztalt örömöt
jelképezi.

Egyre több helyen gyújtják
meg a gyertyákat az adventi
koszorún, melyek a minket

megrontó bűnt és a bűnbánatot
szimbolizálják.

Zalaháshágyon szűk körű
jelenlét mellett Mikolás At-
tila plébános áldotta meg
az adventi koszorút, majd
Molnár Katalin gyújtotta
meg/kapcsolta be az első
gyertyát.

Horváth Gyula
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Ez év januárjában a zala-
szentgyörgyi lányok, asszonyok
kortól függetlenül egy kötetlen
beszélgetésre gyűltek össze a
kultúrházba, azzal a céllal,
hogy egy olyan klubot hoz-
zanak létre, melyben mindenki
jól érzi magát, kis időre kisza-
kítva magukat a megszokott
hétköznapokból. Az évforduló-
hoz közeledve már kialakuló-
ban van a csapat, mivel idő-
közben csatlakoztak még a
klubhoz. Jelenleg 19 aktív, vi-
dám, kreatív hölgy vesz részt
egy csapatként a község életé-
ben. Azt a célt tűzték ki maguk
elé, hogy a falu összes rendez-
vényén aktívan részt kívánnak

MeNŐ évet zártak

Együtt a csapat… Amikor még lehetett…

Fél évszázad kiegyensúlyo-
zott, szeretetteljes házasságban
élni már önmagában is szép
dolog. Ám ha még azt is hoz-
zátesszük, hogy a férj és a fele-
ség ez idő alatt együtt is dol-
gozik egy fogorvosi rendelő-
ben, az igencsak ritkaságszám-
ba megy.

Egy riport keretében lehe-
tetlenség teljes képet adni az
elmúlt évtizedek történéseiről,
tapasztalatairól, tanulságairól.
Márcsak azért sem, mert egy-
egy történet felidézése egy
újabbat generál, vagyis napokig
beszélgethetnénk.

Kezdjük a végén, magával a
ténnyel: végérvényesen befe-
jezte praktizálását Zalaszent-
györgy dr. Vlasitsfogorvosa,
Miklós, vele együtt búcsúzik
asszisztense is, aki nem más,
mint a felesége.

A búcsúszentlászlói szárma-
zású doktor Budapesten szer-
zett diplomát, itt ismerte meg
feleségét, ,Radó Éva Erzsébetet
akivel már az egyetemi évek
alatt házasságot kötött. A zalai
ösztöndíj előírta, hogy öt évig a
megyében kell dolgoznia az
egyetem elvégzése után.

Ötven év együtt házasságban és a rendelőben

A felvétel öt évvel ezelőtt készült a rendelőben.

Fotó: Vlasits NóraFotó: Vlasits Nóra

– Nagy szerencsénk volt,
hogy Zalaszentgyörgyön éppen
akkor épült meg a fogorvosi
rendelő – idézi fel dr. Vlasits
Miklós. – 1970 őszén kezdtük
meg a praktizálást, ötven évvel
ezelőtt. A faluban akkor már
volt iskola, körzeti orvos, gyógy-
szertár, védőnő, takarékszövet-
kezet, tsz-iroda, vegyesbolt.
Szinte minden, csak a fogorvo-
si rendelő hiányzott. Nem volt
könnyű az indulás, mindent a
feleségemmel együtt intéztünk.
Volt időszak, amikor 10-12 falu
tartozott hozzánk.

A Vlasits-házaspárt hamar
befogadta, megszerette a falu, a
környék. A fővárosi feleség
rabja lett Zalaszentgyörgynek,
a zalai környezetnek.

– Soha nem gondoltunk
arra, hogy elmenjünk – mond-
ja. – Elvarázsolt bennünket ez a
vidék, az emberek szeretete,
egyszer sem éreztük azt, hogy
„gyüttmentnek” tekintenek ben-
nünket.

– Megszerettük az embere-
ket, az önkormányzattal jól
együtt tudtunk dolgozni, igazi
otthonra találtunk – teszi hozzá
a férj.

Persze azért, hogy érezzék
az emberek szimpátiáját, tettek
is. Ahogy mondják, a közélet-
ben is cselekvően részt kellett
venni. A Vlasits-házaspár ezt
nem kötelező feladatnak tekin-
tette. A feleség a Vöröskereszt
helyi vezetőjeként igen aktív
volt, szorgos szervezője a vér-
adásoknak. Országos szinten
ismerték el Zalaszentgyörgy
véradásban nyújtott tevékeny-
ségét. Az egyedülálló időseket
karácsony előtt – egy kis aján-

dékkal – mindig felkeresték a
Vöröskereszt tagjai, sőt, még a
kórházban is meglátogatták a
betegeket. Vlasits doktor és fe-
lesége járta az óvodákat, hogy
a helyes fogmosásra megtanítsa
a kisgyermekeket, de gondoltak
a felnőttekre is, rendszeresek
voltak télen az ismeretterjesztő
előadások.

E.E.
(A riport második, befejező

részét következő számunkban
olvashatják.)

venni. Idén ez csak kisebb na-
gyobb sikerrel működött. Azon-
ban a pandémia ellenére is
mozgalmas évet tudhatnak ma-
guk mögött.

Számos programhoz kapcsol-
hatjuk a klub nevét. Év elejét
farsangolással, fánksütéssel in-
dították. A nyári időszak leven-
dula-szürettel telt, melyből kéz-
műves termékek készültek. A
kész termékek nagy részét fel-
ajánlották licitre, ezzel segítve
a boncodföldei autista otthon
lakóit.

Kihasználva a jó időt, több-
ször összegyűltek egy kis sü-
tésre-főzésre, kellemes beszél-
getésre.

Az ünnepekhez közeledve –
a klub kezdeményezéseként –
elsőként csatlakozott Zalaszent-
györgy „A falu élő naptára”
elnevezésű programhoz. A ki-
nyíló ablakokat egy kora esti
sétával egybekötve bárki meg-
csodálhatja a faluban.

A falu közepén angyali
fényfüzérrel telt kultúrház mu-

tatja: közeledik az év legszebb
ünnepe. Karácsonyi hangulatot
idézve elkészítették a falu nagy
koszorúját, feldíszítették a falu
karácsonyfáját, örömet okozva
ezzel a község minden la-
kójának.

Meghitt készülődést kívá-
nunk mindenkinek!

MeNŐklub tagjai
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A Salla Könyvtár szolgáltatásai
– a járványügyi korlátozások alatt

A járványügyi korlátozások
miatt a no-zalalövői könyvtár
vember 11-től átmenetileg zár-
va tart. A látogatási tilalom idő-
szakában lehetőséget biztosíta-
nak a könyvek és folyóiratok
kölcsönzésére és visszahozata-
lára, nyomtatásra, szkennelésre.
A kért dokumentumok előre
egyeztetett időpontban az intéz-
mény bejáratánál kerülnek át-
adásra, kérésre házhoz is szál-
lítják őket. A könyvek kivá-
lasztásában segítséget nyújt a
www.sallakonyvtar.hu honlap-

ról elérhető online katalógus,
illetve a könyvtárosok is szí-
vesen ajánlanak olvasnivalót az
érdeklődőknek.

A szolgáltatások kérhetők
telefonon, a 92/371-004-es szá-
mon, emailben, a zalakonyvtar@
gmail.com címen, illetve üze-
netben könyvtárunk facebook
oldalán (Salla Művelődési Köz-
pont Könyvtára).

A szolgáltatások biztosítása
az előírt higiéniai szabályok szi-
gorú betartása mellett történik.

K.M.

Kérésre házhoz szállítják a könyveket.

Az országosan népszerű ün-
nepi játék évekkel ezelőtt in-
dult útjára és idén a világító
adventi kalendárium eljutott
Zalalövőre is. Első alkalommal
szervezik meg a településen a
világító adventi kalendáriumot,
vagyis a decemberi napoknak
megfelelő, fénylő számok fog-
ják díszíteni a házak ablakait,
melyeket séta közben megke-
reshetnek.

Adventi ablakok Zalalövőn
A Salla Művelődési Köz-

pont és Könyvtár szervezésé-
ben, december 1-től 24-ig min-
den reggel közzéteszik az in-
tézmény közösségi oldalán an-
nak a területnek a térképrész-
letét, ahol az adott napon az
ablakokat keresni kell. A ,,va-
dászoknak” – a mikor megta-
lálják a feldíszített és számmal
ellátott ablakokat – egy fény-
képet kell készíteniük, amelyet

megoszthatnak közösségi olda-
lakon, vagy üzenetben elküld-
hetik a művelődési központnak.
A portál szintén minden nap
megjeleníti az előző napi abla-
kot/kat, hogy segítsék a példa-
értékű, közösségfejlesztő prog-
ramot. A cél a készülődés örö-
me, illetve az is boldogság a
díszítőknek, mind a sétálóknak,
amikor rátalálnak egy-egy ilyen
ablakra.

Miután a párok, családok,
gyerekek, de akár intézmények
is ,,kinyitják” a soron követ-
kező ablakot, az ajándékuk a
keresés öröme, s az a látvány,
amit a helyszínen találnak.
Rengeteg módon lehet az abla-
kokat díszíteni, festeni, kivá-
gott figurákkal, díszekkel ló-
gatva, de nem elfelejtve, hogy
ez nem verseny. Saját ízlés,
kreatívitás és lehetőség szerint,

kivilágítva és jól látható benne
a nap száma.

Nincs győztes és díjazott,
nincs szebb és még szebb. Mind
a díszítő és a vadász és a gyö-
nyörködő is nyertes. A szervezők
reményei szerint ez a kezdemé-
nyezés sok helyi lakost mozgat
meg. A közös készülődés, kere-
sés remek családi program, de
egyben a települést is összehozza.
Arról a látványról ne is feled-
kezzünk el, hogy szenteste az
összes ablak világít majd, és a
karácsonyi napokon ez egy ked-
ves program, indok, hogy mégis
ebben a vírusos helyzetben egy
kicsit kimozduljunk egy kora-
esti sétára otthonunkból. A szer-
vezők bíznak benne, hogy a he-
lyi közösségnek tetszik ez a kez-
deményezés, és idővel egy szép
helyi hagyomány lehet belőle.

PK

Évekkel ezelőtt indult útjára a játék.

Hóbor József nyugalmazott
pedagógus volt a zalalövői
„Salla” Művelődési Központ
vendége november 5-én az
Irodalmi Szalon rendezvény-
sorozat keretében.

A könyvbemutató témája
Mindszenty József esztergomi
érsek, Magyarország utolsó her-
cegprímása, bíboros, aki a két
világháború között Zalaeger-
szeg egyik legbefolyásosabb
személyiségeként tevékenyke-
dett, megrögzött legitimista né-
zeteiért folyamatos konfliktus-
ban állt a hatalommal, de szem-
léletéért egyaránt üldözték nyi-
lasok és kommunisták.

A szerző, mint elmondta,
korábbi tanulmányok segítsé-
gével, húsz év kutató, gyűjtő
munkáját összegezte könyvé-
ben, melynek alcímében nem
véletlen az adalékok kifejezés,
hiszen az életrajzi könyv csak

Elvek, eszmék, egyház…

egy-egy szeletét vizsgálja a je-
lentős egyházi személy életé-
nek, politikai, gazdasági szférá-
ban betöltött meghatározó sze-
repének. Az író szinte a vélet-
len folytán jutott a szombat-
helyi püspöki palota levéltárá-
ban olyan anyagokhoz, amit
előtte még senki sem kutatott.
Szintén a véletlennek köszön-
hető, hogy egy magasan fekvő
polcon rábukkant a zalaeger-
szegi Zárda épületének rajzára,
mely a könyv borítóját díszíti.

BHK

Valamennyi partnerünknek és a lap olvasóinak

békés karácsonyi ünnepeket

és !boldog új évet kívánunk
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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

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

8994 Kávás, Kossuth u. 54.
Telefon: 06 92 460-212
Mobil: 06 30 9 792-161

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autómentés: 0-24 h
Munkaidő:
Hétfő-péntek: 8.00-17.00
Ügyfélfogadás: 0.00-24.00

Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Roncsművek
Cgt: Kálmán József
Autóápolás, túlméretes és veszélyes
anyagot szállító járművek kísérete.
Karosszéria javítás, autómentés

Valamennyi ügyfelünknek békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

40 év múlva…

Lassan véget ér az év, eljön
a számadás ideje, szükségét
érezzük a visszatekintésnek,
összegzésnek. Nem volt könnyű
az idei esztendő, olyan idősza-
kot éltünk meg, amilyenre csak
az idősebbek emlékezhetnek:
kijárási tilalom, bevásárlási
korlátozások, sorban állások a
boltoknál, gyógykezelések el-
napolása és mindez azért, hogy
túléljük a láthatatlanul támadó
betegséget, megvédjük szeret-
teinket, embertársainkat.

E rendkívüli évet a családi
tragédiák tették még szomorúb-
bá, melyek a közösségi éle-
tünket is érintették, hisz olyan
emberektől kellett végső búcsút
vennünk, akik a közélet meg-
határozó, aktív szervezői, mi
több lelkei voltak. E megpró-
báltatások közepette is tettük a
dolgunkat, feladatainkat ellát-
tuk, a falu tetszetős összképét
megőriztük, rendezettségét fenn-
tartottuk. Az első korlátozások
előtt még sikerült lebonyolíta-
nunk a télre tervezett progra-
mokat: a dalházat, kosárfonást,
hímző tanfolyamot, mandala
festést, a nagy sikernek örvendő
esti tornát. A bagolytúrát sajnos
a Covid mellett az időjárás zi-
lálta szét. Egyetlen csapat küz-
dötte végig a távot közel hét ki-
lométeren keresztül a zord idő
ellenére, a többi vagy visszafor-
dult, vagy már a nevezését is
visszavonta. Így kétségtelenül
ők voltak az idei túra bajnokai:
az Éjszakai sajt@ok csapata.

A gyermeknap és a családi
sportnap a szabad levegőn, ke-
délyes hangulatban telt. Jutott
mindenkinek jó falat, ízes ne-
vetés, simogató napsütés, mű-
vészi élmény, barátságos be-
szélgetés. Augusztus huszadi-
kát kenyérsütéssel ünnepeltük
Vaskó hegyen Vörös Nándor
pincéjénél, ahol az államiság
alapját teremtő egységet kicsi-
ben, otthonos falunk méretében
tapasztalhattam meg: az ünnepi

Kávási számvetés

A Dombi pincénél megújultak a padok, asztalok, pergola ké-
szült, s beszereztek egy rönkbútort.

megemlékezés olyan lélekeme-
lővé vált, hogy hangulata órá-
kig egységbe fűzte a résztve-
vőket. Barátságos beszélgetést,
sütemények, italok kínálgatását
láthatta „hegyünkön” a dombok
mögé bukó nap.

A szüreti felvonulás igazi
fesztiváli hangulatot varázsolt a
faluba, köszönhetően a beöltö-
zött felvonulóknak, a verses
mondókáknak és a fellépő éne-
keseknek, zenészeknek, tánco-
soknak. Sikeresen szerepeltek
fiataljaink vezeté-Bakos Márta
sével a Deák Ferenc könyvtár
által szervezett irodalmi vetél-
kedőn, ahol első helyezést értek
el, Hergovics Hanna, Hári
Hanna, Hári Márton. Sajnos a
további őszi-téli rendezvénye-
ket a veszélyhelyzet áthúzta.
Falunk gazdasági fejlődését ta-
núsítják a megvalósított fel-
újítások, beruházások. Magyar
Falu Programban nyert támoga-
tásból kicseréltük a kulcsosház

nagytermének ablakait, tető-
szerkezet borítását. A 75 %-os
támogatási intenzitású Leader
pályázaton nyert támogatásból
megújult a tájházhoz vezető
lépcsősor és a korlát, a Dombi
pincénél a padok asztalok;
pergola készült, és egy rönkbú-
tor beszerzése fért bele a költ-
ségekbe. Saját forrásból a kul-
csosház nagytermét kifestettük,
a folyosó és a hálóterem abla-
kait kicseréltük, 80 m járdát le-
térköveztünk, a Munkácsy utat
280 m -en kikátyúztattuk. A2

Petőfi utcai Mária szoborhoz
vezető lépcső felajánlásból ké-
szült el. Sikerrel zárult az egy-
házzal való tárgyalás a kulcsos-
ház tulajdonjogát illetően, in-
gyenes vagyonátruházással az
önkormányzaté lett. Így már
pályázhatunk felújításra, meg-
újíthatjuk, széppé tehetjük. A
sportkör sikeresen pályázott és
nyert pénzt egy fűnyíró trak-
torra. Eredményesen védték
nyugalmunkat, vagyontárgyain-
kat a polgárőrök. A KIKA
vezetése segítette, bonyolította
a bagolytúrát, gyereknapot, Mi-
kulás-napi ajándékozást.

A jövő évnek is megvannak
a tervei és reméljük, hogy meg
is tudjuk valósítani, úrrá tud
lenni az ország, Európa, a világ
a vírus okozta helyzeten.

Megköszönöm az önkor-
mányzat nevében mindenkinek
a falu közösségéért tett mun-
káját, rendezvényeken az aktív
részvételt.

Áldott, békés, boldog kará-
csonyt, eredményekben, sike-
rekben gazdag, egészséges új
évet kíván Kávás község ön-
kormányzata!

Eke László
polgármester
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Mivel lapunk megjelenési területéről sokan dolgoznak a
megyeszékhelyen, ide járnak iskolába, a zalaegerszegi áruházak-
ban vásárolnak, itt veszik igénybe az egészségügyi ellátó rend-
szert, kíváncsiak lehetnek, hogy milyen intézkedések történtek
(történnek) a járványhelyzet kapcsán a városban.

Balaicz Zoltán polgármester rendszeresen ad részletes beszá-
molót az aktuális helyzetről. Lapzártánkkor is megjelent tájékoz-
tatója, 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

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 intézmé-
nyi adatokban láthatók, az érintett dolgozók, különösen az érin-
tett 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 elkezd-
ték 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 adomány-
számlát, minden felajánlást köszönettel fogadunk: 11749008-
15432704-06530000 – tette hozzá.

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 kezde-
ményezést. Fokozottan és határozottan arra kérem Zalaegerszeg
valamennyi idős polgárát, hogy a következő hetekben csökkent-
sék a találkozások számát, lehetőleg minél kevesebb emberrel
találkozzanak vagy tartsák a kapcsolatot! Amennyiben az érintett
70 év feletti polgárok kérik a város segítségét az ellátásukról
való gondoskodásban (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekk befi-
zetés a nyugdíjuk terhére), úgy önkormányzatunk megszervezi

nekik azt. Az erre vonatkozó igényt a következő hivatali telefon-
számon 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 magatar-
tásra, 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!

Csak összefogással győzhető le a járvány

Balaicz Zoltán rendszeresen tart tájékoztatót.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

Hagyárosbörönd Község Ön-
kormányzata már 2019 novem-
berében megkezdte a gondozat-
lan ingatlanok tulajdonosaival
való kapcsolatfelvételt. Ennek
kapcsán került előtérbe a falu
központjában, a templomkert
mögött fekvő terület. A telek
sajátossága, hogy a Főútról
közvetlenül nem megközelít-
hető, ugyanakkor a templom-
kerthez való közvetlen csatla-
kozása miatt egy esetleges kö-
zösségi célú használat szem-
pontjából kedvező adottságú.

A tulajdonosokkal való fo-
lyamatos egyeztetés eredmé-
nyeképpen a terület 22/24
arányban – a tulajdonosok

Gyümölcsös, vagy tündérkert
felajánlásával – 2020 novem-
berében Hagyárosbörönd Köz-
ség Önkormányzatának tulaj-
dona lett. A szerződéskötést
ebben az esetben is nagyban
nehezítette a COVID-19 hely-
zet, illetve hogy a terület több
korábbi tulajdonosa távol élt.

A következő időszak nagy
feladata lesz ennek a területnek
a rendbetétele, illetve megfele-
lő funkció találása. A lakossági
fórumon felmerült eddig egy
közösségi gyümölcsös, illetve
egy tündérkert – a településen
született gyermekek fáiból álló
kert – kialakításának ötlete.

Varga Katalin
polgármester
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Október hatodikán volt sze-
rencsénk vendégül látni Zala-
csében Kovács Gábor muzsi-
kust, aki egy igazán rendhagyó
módon adott elő ismert dalokat
a kisebb és bátran mondhatom,
hogy az idősebb korosztályú
nézők legnagyobb örömére.
Gábor megnyerő személyi-
sége mellé különleges hang-
szer, eszközhasználat is pá-
rosul. Ő ugyanis nem a meg-

Egy rendhagyó koncert Zalacsében

Kovács Gábor a kerékpár pumpával muzsikál.

szokott, boltban készen vá-
sárolható hangszerekkel kíséri
magát, színesíti műsorát, ha-
nem a mindenki háztartásá-
ban megtalálható eszközöket
szólaltatja meg varázslatos
módon.

Nem túlzó a jelző, mert
minden érdeklődő szája tátva
maradt, mikor ismerős dalla-
mok lengték be a kultúrház ter-
mét a háztartási poroló, a part-

fis nyelén játszva, de szólt itt
kerékpár pumpa, üdítős palack-
ból és szívószálakból készített
síp, alufólia tekercs karton hen-
geréből készített furulya is. A
kisebbekkel együtt a műsor
végén szívószálból sípot készí-
tett Gábor. Bánhatja aki le-

maradt az igazán nem min-
dennapi produkcióról.

(A program az Országos
Könyvtári Napok keretei között
valósult meg, s az előadással az
október eleji Zenei Világnap-
hoz is kapcsolódtunk.)

Gál Roland

Előző számunkban már
beszámoltunk arról, hogy az
Országos Rendőr-főkapitány-
ság jóvoltából 2 robogóhoz ju-
tott a Zalaháshágyért Polgárőr

Robogók a polgárőröknek
Egyesület. Akkor még nem
tudtunk fotót mellékelni a
cikkhez, azóta el-Szabó Zsolt
nök küldött a szerkesztősé-
günknek.
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2020. november 2-án dr.
Mikulásik Endre gyógyszerész,
c. egyetemi docens tartott vetí-
téssel egybekötött előadást a
gyógynövényekről „Hitek és
tévhitek” címmel Zalaboldog-
fán. Az est folyamán a vadon
élő és akár, az otthoni kiskert-
ben is termeszthető gyógynö-
vényekről kapott átfogó bete-
kintést a hallgatóság. Több kér-
dés érintette a gyógyszertár-
ban, kereskedelemben fellelhe-
tő gyógyhatású készítményeket
is. Az előadás sikerét bizonyít-
ja, hogy a jelenlévők tavasszal
szeretnék megtekinteni az elő-
adó zalaháshágyi mintakertjét.
Továbbá a zalaboldogfai kul-
túrházban gyakorlati foglalko-
zást is terveznek, ahol kéz-
műves módon elkészíthetnek
egy-egy házi terméket is a
résztvevők.

A program a „TOP-5.3.1-
16-ZA1-2017-00003 Közösség-

Amit a gyógynövényekről tudni kell

fejlesztés Zalaszentgyörgy, Ká-
vás, Zalaboldogfa és Zalacséb
településeken” pályázatból va-
lósult meg.

*
Tájékoztatom Zalaboldogfa

idős lakóit, hogy az idei évben
a világjárványra való tekintettel
nem tartunk közös ünnepséget,
de erre szánt ajándékot minden
érintettnek el fogjuk juttatni.
Az év vége közeledtével min-
denkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket, és egészségben, si-
kerekben gazdag új esztendőt
kívánunk!

Ámon Ferenc
polgármester

Négy éve adták át a for-
galomnak az elkerülő utat. A
közzétett adatok szerint napon-
ta átlagosan 5.363 jármű haladt
át a 86-os főút Zalalövőt átsze-
lő szakaszán, s ennek körülbe-
lül hatvan százalékát a nehéz-
gépjárművek – többnyire tran-
zitforgalmú kamionok – adták.

A belterületi részen napi
szintű életveszélyt jelentett a
főúton való gyalogos átkelés,
hiába volt kijelölt gyalogátke-
lőhely, gyakran előfordult,
hogy 5-6 perces várakozás után
is csak futva, a kamionok kö-
zött tudtak az út egyik oldaláról
a másikra átjutni az itt élők.
Nemcsak a 2014–2019-es ön-

Négy éve adták át
kormányzati ciklus legnagyobb
volumenű (14 milliárd forintos)
befejezett útberuházása volt a
86-os út Zalalövőt elkerülő
szakaszának megépítése, de
egyben olyan fejlesztés is,
amely nyugalmat hozott a kis-
város életébe. Az elkerülő sza-
kasz 2016 őszére készült el.

A 190 kilométer hosszúságú
86-os út az észak-déli európai
közlekedési folyosó egyik leg-
fontosabb része, amolyan gyűj-
tőszakasza. A több éven át tartó
lobbitevékenység és tervezés
után az elkerülő szakasz átadá-
sával a zalalövőiek egy régi
álma vált valóra.

PK

Idén is megrendezésre ke-
rült Tapolcán a Novum Cupa,
amin a Zalalövő Modellező
Klub versenyzői is részt vet-
tek. 7 fővel neveztünk, de a
vírushelyzet és egyéb szemé-
lyes akadályok miatt mindössze
3 fővel vettünk részt a ver-
senyen.

Eredmények: F1K-CO2 szén-
dioxid motoros kategóriában: 2.
Kovács Mátyás, 3. Merth Mik-
lós, 4. Vass Csanád.

1. Hadászi Sándor, 2. Kovács Mátyás, 3. Merth Miklós.

Eredményes modellezők
Az országos bajnokság ok-

tóber 25-én került megrende-
zésre Tapolca repülőtéren.

Eredmények: 1. Hadászi Sán-
dor, 2. Kovács Mátyás, 3.
Merth Miklós, 4. Tüske Gábor.

Gratulálunk az eredmények-
hez, további jó felkészülést a
2021-es évre és sikeres ver-
senyzést.

Merth Miklós
Zalalövői Modellező Klub

vezetője

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalalövõ és Környéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

mûszeres autódiagnosztika E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület


