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A végéhez közelednek
Már az utolsó simításokat
végzik Egerváron az általános
iskola felújításánál. A tavaly
nyár óta zajló, több mint 600
millió forint értékű projekt
során az intézmény valamennyi
eleme megszépült. A település
főutcáján keresztülhaladók pedig az újonnan épített épületszárnyban gyönyörködhetnek,
ami a korábbi elbontott résszel
ellentétben már minden mai
követelménynek megfelel. A
régi állapothoz képest két új
tanteremmel bővült az intéz-

mény, és új vizesblokkok is
várják a tanulókat.
Az iskolai étkezésnek helyet adó étkező és konyha is
nagyobb lett, ahol a diákok
kényelme mellett a dolgozók
körülményei is komfortosabbak
lesznek. A belső udvar térkövezése is megtörtént, ahol a dolgozói parkoló is kialakításra
került, melynek megközelítése
egy új bejáraton keresztül valósul meg, így az autóknak már
nem kell keresztülhaladni a
hátsó játszóudvaron, így bizto-
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Az utolsó simítások után elkezdődhet a használatbavételi eljárás.

sítva nagyobb biztonságot a
gyerekeknek.
Utolsó ütemként a tornaterem kapott új műanyag borítást,
és megtörtént a hozzá tartozó
öltözők és egyéb helyiségek
részleges felújítása is. A projekt
egy több mint 40 millió forint
értékű eszközbeszerzést is magába foglal, hogy a felújított
tantermekben új eszközök és
bútorok biztosítsák a kényelmet, és segítsék a minőségi
oktatást.
Az Egervári László Általános Iskola diákjai a múltban is
remekül szerepeltek mind a

sport, mind pedig a különböző
tanulmányi versenyeken, és bízunk benne, hogy ez a jövőben
is így marad, ezáltal nem csak
megmarad, de fokozódik is az
iskola népszerűsége, és mind
többen döntenek majd úgy,
hogy ezt az intézményt választják a gyermekük számára.
Az utolsó simítások után
elkezdődhet a használatbavételi
eljárás, melynek során a hatóságok is megvizsgálják a felújított épületeket, és amennyiben mindent rendben találnak,
úgy a gyerekek is birtokba
vehetik az új építésű részeket.

www.zalatajkiado.hu
Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

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

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Döntött a megyei közgyűlés elnöke
A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.) számú Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselő-testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetőség,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés
elnöke gyakorolja. A megyei közgyűlés 2021. január 28-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő bizottsági tagjai részére az előterjesztések a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően
az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekinteté-

született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022-2024. évekre adósságot keletkeztető ügyleteiből várhatóan nem ered fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve, és a jelenleg futó foglalkoztatási paktum projekt folytatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.

Dr. Pál Attila

ben dr. Pál Attila, a közgyűlés
elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az
önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főösszege a
legutóbbi módosítás óta 14.700
eFt-tal emelkedett, így 1.082.033
e Ft-ra változott. Elfogadásra
került az önkormányzat 2021.
évi költségvetése 873.307 eFt
főösszeggel, emellett határozat

Ezt követően az önkormányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a
vonatkozó jogszabályi előírásnak, végül a közgyűlés elnöke
elfogadta dr. Mester László megyei főjegyző tájékoztatóját a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal előző évi tevékenységéről, elvégzett feladatairól. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Eladó telkek Egerszegen
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

2021. február
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Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra
A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdezte.
Az oltási tervnek megfelelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók részesültek a koronavírus elleni

jelenleg kevés vakcina áll rendelkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tartja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyorsabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Egyértelműen a védőoltás
fontosságában hisz a márciusban 87. életévét betöltő Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, serényen dolgozik páterdombi műtermében. Mint mondja, sürgeti

A védőoltás életet ment.

védőoltásban. Ezzel párhuzamosan – január 9-től kezdődően – a zalai idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte Németh János
el a vakcinák beadását. A hónap végéig a megyében működő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telephelyén megtörtént azon dolgozók és bentlakók immunizálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a helyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idősotthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas Merkely Béla
kockázati csoportba tartoznak.
2021. február 4-én új sza- az idő, hiszen a Göcseji úti tekaszba lépett a védekezés az- mető új ravatalozójához készíti
zal, hogy kezdetét vette az alkotását. Arra a kérdésre, hogy
oltásra regisztrált legidősebb beoltatja-e magát a koronavírus
korosztály immunizálása is. A ellen, határozott választ adott.
– Azzal, hogy elkezdtem az
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A új munkát, szinte karanténban
Zala megyében kijelölt 20 vagyok, hiszen ki sem mozduháziorvosi praxisban 10-10 re- lok a műteremből. Természetegisztrált idős személy Moder- sen ennek ellenére beoltatom
na vakcinában részesült, míg magam, már regisztráltam is.
az összes Zala megyei házi- Felelőtlenség azt mondani, hogy
orvosi körzet mindegyike – felesleges a védőoltás, hiszen
számszerűen 145 – további 6-6 bizonyítottan védelmet nyújt.
idős embert az oltópontként Életünkben semmi sem új, hikijelölt kórházakba utalt be, szen korábban is voltak járváahol az érintettek a Pfizer vak- nyok, s mindaddig, amíg nem
cináját kapták meg. A 60 éven születtek hatékony védőoltások,
felüliek körében a védőoltások az emberiség sebezhető volt.
*
beadásának további menetét az
A koronavírus ellen hatéországba érkező vakcina szállítmányok határozzák meg. Bár konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a különböző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltással összefüggő aggodalmakat.
A koronavírus-járvány elleni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítségével, azaz védőoltással a szervezetünk megfelelő immunválaszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzöttségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy hatékonyan és biztonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.
A szakember kitért rá: többféle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik hatékony, megfelel a követelményeknek. Közel százéves hagyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat használtak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

Orbán Viktor

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne legyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hónapokon belül ki lehessen fejleszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

Dr. Sifter Rózsa

kony, amelyet jelenleg a klinikai gyakorlatban használnak.
*
A magyar kormány ebben a
nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállalkozások kezét, sőt, újabb elemekkel bővült mind a családvédelmi, mind pedig a gazdaságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a támogatásra jogosultak kérelmeinek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal ebben a feladatban is – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Orbán Viktor január 15-én a
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.
Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dolgozni akarnak, munkából akarnak megélni, és a magyar vállalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válságkezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.
A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentettek, iparűzési adót is csökkentettek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertette, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsébe csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.
Szólt a hiteltörlesztési moratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a családoknál és a cégeknél.
Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlékeztetett, kiemelve, hogy a kormány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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Égtek a szelektív hulladékgyűjtők

Nem sok esélyük maradt a szelektív szemétgyűjtőknek.

nik életszerűnek, hiszen napközben csak az idősek vannak otthon, s amíg a szelektív kukákhoz érnek, addig a parázs kihűl.
Ötödik lehetőség: A nagyvárosi rendbontók tiltakozásának
egyik formája a kukák felgyújtása. Például a fizetős szemétszállítás miatt. Ez sem állja meg
a helyét, mert Pethőhenye kicsi
falu, ráadásul az önkormányzat
fizeti a szemétszállítást.
Hatodik lehetőség: Egy beteg lelkületű ember nem talált
jobb szórakozást, mint a kukákat felgyújtani. Nos, ennek van
a legnagyobb valószínűsége.
Az önkormányzatot közel
200 ezer forintos kár érte. Pet-

Fényes nappal kigyulladtak
a szelektív hulladékgyűjtő „nagykukák” Pethőhenyén. Az átterjedő tűz áldozatává váltak a
mellettük lévő „normál” kukák is.
A tűz oka – egyelőre – ismeretlen.
Hogy mi okozhatta a tüzet?
Több lehetséges magyarázat is
adható a kérdésre. Vegyük őket
sorba!
Első lehetőség: Villám csapott a kukákba. Ez hamar cáfolható, mert a meteorológiai intézet abban az időben és helyen
nem regisztrált villámlást és
dörgést.
Második lehetőség: Egy szelektív szemétgyűjtést ellenző magányos merénylő gyújtotta fel a
kukákat. Ennek már valamivel
nagyobb a valószínűsége, mint
az előzőnek.
Harmadik lehetőség: A szemétgyűjtés ezen módját valaki
a szocializmus, az össznépi közös tulajdon itt maradt jelképének gondolta, s tiltakozásul gyu-

hőhenyén – mint fentebb írtuk
– ingyenes a lakosságnak a szemétszállítás. A feltételezett gyújtogatónak is.
Az önkormányzat egyébként feljelentést tett a rendőrségen.
e.e.

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

A tűzoltók is közbeavatkoztak.

fát ragadott. Ennek sem túl nagy
a valószínűsége.
Negyedik lehetőség: Valaki
a falu másik végéről a kályhából kiszedett parázzsal, forró
hamuval a kukákhoz rohant, s
beleöntötte egyikbe. Ez sem tű-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2021. február

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Minden rosszban…
Zsolt áll a konyhában és
keres valamit.
– Itt kell lennie valahol,
nem hiszem el, hogy ez velem történik meg…
Már megvan, hogy mit fog
főzni vasárnapi ebédre. A család is jóváhagyta. Csak ez hiányzik hozzá. Ha nem találja
meg, akkor vagy lemegy a
boltba, vagy más lesz az ebéd.
Amint ezek a gondolatok végigfutnak a fejében, keresgélés közben kezébe akadnak
azok az ázsiai fűszerek, amiket még tavaly kapott ajándékba.
Elgondolkodva nézi a fűszereket:
– Végül is már régóta terveztem, hogy kipróbálom őket,
akkor újratervezés.
Levette a régen használt
wok-edényt, keresett egy receptet és elkezdett főzni. Az
ázsiai ételek elkészítési módja nagyban eltér a tradicionális magyar konyha főzési
szokásától, de nem olyan bonyolult, sőt gyorsabban elkészül az étel. Főzés közben
eszébe jutott a barátja, aki
imádja ezeket az ételeket.
Egy éve, amikor utoljára
találkoztak, egy ázsiai étteremben pont ilyent ettek. Amikor elkészült, az asztalnál a
gyerekek az illatokból egyből rájöttek, itt nem az lett
az ebéd, amit apa megígért.
Gyanakodva kóstolják, míg
Zsolt aggódva kérdezi:
– Na milyen lett?
– Ez pont olyan, mint amit
a barátoddal ettünk, tök jó.
– Amit ígértem, ahhoz nem
volt meg minden … – magyarázkodott Zsolt.
– De apa, minden rosszban van valami jó. Így már
ilyent is tudsz készíteni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2021. február
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2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszervezni a megszokott munkarendeket, sokan home officeban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság időszakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében személyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 eredményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmondhatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszámokat már túl is teljesítette a TOP program.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.
A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mutatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támogatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatásban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a támogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkoztatottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.
A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.
A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valamilyen képzésben.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanácsadásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

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

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Gondolatok Vízkereszt ünnepéről
(Január 6-a Vízkereszt, Urunk
megjelenésének, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe
2014-től. A római katolikus
templomokban a vízszentelés
ideje. A szentmise elején a só
megáldását követi a víz megáldása, s a hívek ezzel történő
meghintése. A szenteltvíz a bűnbánat, a lelki tisztulás jele. Kereszteléskor, áldások adásakor
is használatos szentelmény, melyet tarthatunk saját házunkban,
lakásunkban is védő, óvó, gyógyító, tisztító erejében bízva.
Ezután kezdetét veszi a házszentelések ideje, amikor a lakásokat, otthonokat és a bennük élőket áldják meg. Christus
Mansionem Benedicat! Krisztus áldja meg e hajlékot! A meghintés után felkerül az ajtófélfára az évszámba foglalva:
20+C+M+B+21.)
Szeghy Csaba atya is megáldotta a sót, majd a vizet temp-

lomaiban. Meghintette a híveket az új szenteltvízzel bocsánatos bűneik eltörlésére. A hívek pedig vittek magukkal a
szentmise végén a szentelményből az otthonaikba. Nemesapátiban az új szenteltvíztartót is megáldotta az atya a
templomban, melyből könnyedén engedhetnek a hívek szenteltvizet egy kis csap segítségével.
Most nem tölthettük fel a
templomok bejáratánál található szenteltvíztartókat az újonnan megáldott vízzel, hogy abba érintve ujjainkat és keresztet
vetve megtisztulhassunk bocsánatos bűneinktől. Most hosszú
hónapok óta a templomba lépve kézfertőtlenítő szereket találunk a bejáratnál, melyek nem
a vétkeink, hanem a baktériumok, vírusok törlésére hivatottak. A templomba lépve nem
lelkünk, hanem testünk tisztul-

Az új szenteltvíztartó megáldása.

hat elsőként. A padba leülve,
térdelve azonban tarthatunk bűnbánatot vagy elgondolkodhatunk, tűnődhetünk mindennapjainkon. A templomlátogatás megnyugvást, lelki békét hozhat
nekünk.
(Az iskolában is beszélgettünk Vízkereszt ünnepéről és a
hozzá társuló szertartásról a gyerekekkel:

A pap bácsi a megáldott sót
beleönti a vízbe és megkevergeti. Ekkor egy kislány rögtön
gyakorlatias kérdést tett fel:
– Tanító néni, akkor otthon
mi is tudunk szenteltvizet készíteni?
– Nem, mi csak salátaecetet
tudunk csinálni – mondtam tréfásan. – Isten áldása a legfőbb
hozzávaló.)

Megérkezett az új falubusz Kispáliba

Horváth Zsuzsanna és Vigh László országgyűlési képviselő az
új falubusz átvételén.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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2019 év végén tartaléklistáról jutott forráshoz Kispáli
Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálata bővítéséhez a Magyar Falu Programban. A 13 millió forintos támogatásból egy 9 személyes
Opel Zafira Life típusú falubusz
került beszerzésre, amelyet közel egy éves várakozás után
Horváth Zsuzsanna polgármes-

ter asszony vett át a márkakereskedésben.
A település alig két éve működtet falugondnoki szolgálatot, így az önkormányzat tulajdonában ez az első gépjármű,
ami a közösséget szolgálja, és
amivel segíteni tudják a rászoruló lakosság alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutását.
Böde-Tóth Zsanett
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Milyen a „szarkupasz ujsag”?
– avagy egy messziről jött ember levele
A jóember nemrég költözött
a fővárosból, vagy egy ahhoz
közeli településről Zalába, a
megyeszékhelytől nem messze
lévő igen szép fekvésű faluba.
Itt is megjelenik az ÉszakNyugat Zala.
Úgy tűnik, még nem sikerült neki teljesen az akklimatizálódás, mert a zalai faluvilágban nem elterjedt „irodalmi”
stílusban fogalmazott levelet
küldött a szerkesztőségnek,
pontosabban nekem az ÉszakNyugat Zala újsággal kapcsolatban. Íme:

„Tisztelt Szerkeszto, tisztel
gatlastalan jellemtelen e.e.
Ide tobbet ezt a szarkupasz
ujsagot ne hozzak. Ha jellemtelen fdeszes fasszopast szeretnek
olvasni keresek ra lehetoseget”
Úgy illik, hogy válaszol az
ember a neki szóló levélre.
Megtettem:
„Köszönettel vettem levelét. Azt mondják, a stílus maga
az ember. Az Ön stílusa pedig
fenomenális, a helyesírása nemkülönben. Látszik, hogy nem
Bangóné Borbély Ildikó tanította betűvetésre.

Hónaptól hónapig… Észak-Nyugat Zala
Közéleti havilap

XIX. évfolyam

2018. május

Nemesapáti, templom

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat Zala
www.zalatajkiado.hu
Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

A zalai ember befogadó, vendégszerető. Ám jól ismeri a régi
magyar mondást: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.”

Csak így tovább és újabb
barátokat szerez itt Zalában, új
hazájában. Ami az újságot illeti: olvasáson kívül másra is
lehet használni. Például begyújtani a téli napokon a kályhába. S akkor büszkén tudathatja a magas intelligenciájú
fővárosi polgárokkal, hogy sikerült egy fideszes fészekben

leégetni a jellemtelen, f...szopó
kormánypártot.
Üdvözli Önt a gátlástalan,
jellemtelen e.e.”
Hát ennyi… Pontosabban a
jóember a levelemre válaszolt,
de csak ennyit: „Ámen”. Istent
nem említette semmilyen összefüggésben.
Ekler Elemér

Síremlék akció és
kiárusítás!

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,
kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben
felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk március 21-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu
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