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Falugondnoki autót kapott Pethőhenye
A falugondnoki szolgálat
megszervezése alapfeltétele annak, hogy az önkormányzatok
pályázhassanak személyszállító
gépjárműre. Így történt ez Pethőhenyén is közel egy éve, s most
Deák István polgármester arról
számolt be, hogy egy sikeres
pályázatnak köszönhetően falugondnoki autója lett a falunak.
– Köszönet Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző asszony-

nak, aki elkészítette a pályázatot. Egy vadonatúj, korszerű, 9 személyes Volkswagen Transporterrel gazdagodott a falu. A gépkocsi alkalmas mozgássérültek szállítására is – tájékoztatta lapunkat a
polgármester.
Pethőhenyén is beindult
tehát a falugondnoki szolgálat, feladatait Deák Lúcia Írisz
látja el.

Maskaráztak Nemesapátiban

Ürmösiné Kőmíves Eleonóra és Deák István a falugondnoki
autóval.

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.

Egy régi népi hagyományt élesztettek újra.

Nemesapátiban egy régi népi hagyományt élesztett újra
néhány aktív, szokásokat tisztelő lakos. Maskarázás volt
húshagyókedden.

Több családot felkerestek és
bizony nem könnyű feladat elé
állítva a házigazdáékat a felismerésben. Siker esetén itallal és némi étellel kínálták a „maskarákat”.

www.zalatajkiado.hu

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Kispáli idén is csatlakozott a „Lélekmozgató” programsorozathoz
A Magyar Parasport Napján, február 22-én országszerte
érzékenyítő programokat rendeznek az iskolákban és óvodákban. A Magyar Paralimpiai
Bizottság és a Fogyatékosok
Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport
Szövetsége
(FODISZ) második éve az
önkormányzatok számára is
felhívást intéz, hogy „Lélekmozgató” eseményekkel emlékezzenek meg a parasportolókról, fogyatékossággal élőkről.
A tavalyi évhez hasonlóan
Kispáli Község Önkormányzata
idén is csatlakozott a programhoz. A járványhelyzet miatt
rendhagyó formában valósultak
meg az események, de most is
az volt a cél, hogy minden
generációt be lehessen vonni az
érzékenyítő programokba. Az
óvodás gyerekek Bartos Erika
elfogadásról szóló meséit és a

témához kapcsolódó színezőlapokat kaptak. Külön köszönet
illeti a szülőket és nagyszülőket, hogy aktívan részt vettek
a gyerekekkel a mesélésben,
színezésben.
A nagyobbak szemtakaró
segítségével az otthonaikban
tapasztalhatták meg, hogy a
látássérültek számára a legegyszerűbb hétköznapi szituációk
is milyen nehézségeket, kihívásokat jelentenek. A fényképes beszámolókból kiderült,
hogy nem csak az iskolások, de
a szülők is szívesen kipróbálták, hogy bekötött szemmel
hogyan boldogulnak egy-egy
élethelyzetben.
Az idősebbek számára integrált érzékenyítő sétára került
sor. A vezetett gyalogtúrát
párokban teljesítették a résztvevők.
Böde-Tóth Zsanett

Az óvodás gyerekek színezőlapokat kaptak.

Nyertes pályázatok Kispáliban
A Magyar Falu Program
2020. keretében három pályázatunk is sikerrel zárult, így
összesen mintegy 7,5 millió
forint támogatáshoz jutott Kispáli Község Önkormányzata.
Ebből a községháza épületének
külső nyílászáró cseréit valósítjuk meg idén, a játszóterünk
pedig egy kötélcsúszda pályával bővül. A közterületek karbantartásához kettő bozótvágógép és kettő fűnyírógép már
beszerzésre került.
A Vidékfejlesztési Programban meghirdetett Leader forrásokból 27,9 millió forintot
tudunk lehívni. Az új közösségi
rendezvénytér, a pajta már tavaly ősszel átadásra került. A
térség digitális értéktárának létrehozása pedig folyamatosan
zajlik.
Konzorciumi
partnerként
vesz részt az önkormányzat a
Terület és Településfejlesztési
Operatív Programban támogatott projekt megvalósításában,
amelynek célja a szomszédos
településeinkkel
(Nagypáli,
Vasboldogasszony, Gősfa) való
együttműködések erősítése. A

három éves megvalósítási idő
alatt 3 millió forintot fordíthatunk közösségfejlesztő eseményekre.
A kispáli egyesületek is
eredményesen pályáztak tavaly. A Nemzet Együttműködési Alap felhívásán összesen
900.000 forintot nyertek el,
amit közösségépítő programokra és eszközbeszerzésre fordíthatnak. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében pedig több mint 1 millió
forint támogatáshoz jutottak
civil szervezeteink.
Az idei évre vonatkozóan
már több pályázati anyagunk is
előkészítés alatt van. Az orvosi
rendelő felújítását és egy belterületi mellékút felújítását is
szeretnénk megpályázni a Magyar Falu Programban. Ezen
kívül a Kossuth utca felújításra szoruló szakaszának helyreállítására is próbálunk forrást szerezni a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásán.
Böde-Tóth Zsanett

Az idősebbek integrált érzékenyítő sétán vettek részt.

Önismereti, önfejlesztő tréning Egerváron
A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. humán szolgáltatások fejlesztése
Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken EFOP-1.5.216-2017-00044 projekt keretében 20 órás Önismereti,
önfejlesztő tréninget tartot-

tunk az Egervári Közösségi
Házban.
Az előadó, Horváthné Bencze
Irén nagyon érdekes és tanulságos önismereti teszteket oldatott
meg a résztvevőkkel. A testbeszédről és az etikettről is sok
érdekes információ hangzott el.
B.K.V.
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Falufarsang online módon
A már hagyománnyá vált
falufarsangot idén online módon tartottuk meg Egerváron.
A felhívásra 30 jelmezes
fotó érkezett felnőtt és gyermek
kategóriában, amiért mindenki
jutalomban részesült. Mindkét
kategóriában díjaztuk a legkreatívabb jelmezötleteket, 5
gyereket és 1 felnőttet. A beérkezett fotókból húshagyókedden egy videóval búcsúztattuk
a telet az Egervári Közösségi
Ház Facebook oldalán.
B.K.V.

Fõzni jó!
Kár érte…

Acsalók újabb trükkje
Az „unokázós” csalások
mellett újabb telefonos átveréssel próbálkoznak a bűnözők
már Zala megyében is.
Az új módszer lényege,
hogy a csaló telefonon törvényszéki végrehajtónak adja ki
magát. Olyan tartozás azonnali
megfizetésére szólítja fel a
hívott felet, melynek létéről ő
nem is tud. A hívó fél állítja,
hogyha a hívott fél aznap nem
fizet, akkor lakására végrehajtókat fog küldeni értéktárgyak
azonnali lefoglalása érdekében,
és rendőri intézkedést is kilátásba helyez.
A csalás kísérlete minden
korosztályt érintően előfordulhat, nemcsak az időseknél.
Ne dőljenek be!
Végrehajtás során minden
esetben hivatalosan keresik
meg az eljárás alá vont
személyt.
Nem telefonon zajlik az
ügyintézés, különösen nem ismeretlen számról.
Ha ilyen gyanús hívást kapnak, kérjük hívják a rendőrséget a 112-es segélyhívón!

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

mxm lakberendezés rovata

Visszaélnek az oltási regisztrációval!
Egy idős, Nagykanizsán élő
férfi tett bejelentést a rendőrségre 2021. február 22-én,
hogy egy héttel korábban a
délelőtti órákban lakásán megjelent két ismeretlen személy,
akik azt állították, hogy a körzeti orvosi rendelő megbízásából mentek, és az új koronavírus miatt kialakult vírushelyzettel kapcsolatos oltási regisztációhoz szükséges iratok vannak náluk, amit alá kell írni,
hogy bekerüljön az oltási listára. A gyanútlan idős férfi aláírta
a dokumentumot, majd az ismeretlen személyek elmentek.
Később gyanúsnak találta a körülményeket, ekkor felkereste a
körzeti orvosi rendelőt, ahol
elmondták neki, hogy senkit
nem küldtek ki azért, hogy regisztrációt készítsenek.

A Zala Megyei Rendőrfőkapitányság a hasonló esetek
megelőzése érdekében felhívja
az állampolgárok figyelmét,
hogy az oltási regisztráció érdekében senkit nem keresnek
meg személyesen a lakásán, azt
kizárólag a https://koronavirus.
gov.hu oldalon tehetik meg
azok, akik élni kívánnak az
ingyenes oltás lehetőségével.
Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, tegyen bejelentést bármely rendőrnél
vagy rendőri szervnél, illetve
névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a
112-es díjmentes segélyhívó
számon!
Forrás: Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság

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

Katalin ritkán főz. Napközben rendel valami menüt,
este meg ott van a hűtő. Hétvégén rohanni kell a szülőkhöz. A párjával úgy döntöttek, itt az ideje, hogy a
konyhabútorukat kicseréljék,
mert már a szomszédban is
megtették. Felhívtak egy asztalost. Kijött, felmért, félóra
alatt megbeszélték milyen
lesz az új konyha. Szerettek
volna pár dolgon változtatni,
de gyorsan arra jutottak,
vagy nem fér el, vagy nem
lehet megoldani… Az asztalos
lerajzolta, majd gyorsan mondott egy árat. Egy hónap múlva kész is volt az új bútor.
Katalin és Andrea már
régóta barátnők. Andrea szeret főzni, annak ellenére,
hogy rendkívül elfoglalt.
Este mindig főz a férjének,
aki egy nehéz nap után boldogan ül az asztalhoz. Pillanatok alatt elfeledve a napközbeni bosszúságokat. Férje úgy döntött, hogy házassági évfordulójukra meglepi
Andreát egy jó konyhával.
Felhívott egy szakembert,
aki a 2 órás helyszíni felmérés és egyeztetés alatt elmondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó
konyhája legyen. Két hét
múlva elkészültek a látványtervek. Döbbenetes volt a
változás. Andrea férje hírhedten alapos volt, de még ő
se talált hibát. Két hónap
múlva elkészült az új konyhabútor. Andrea lelkesen mutatja az új konyhát Katalinnak. Katalin udvariasan hallgatja, majd kezd egyre jobban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb,
mint az övé. Keserűen meg
is jegyezte:
– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A Csetreszkerttel kezdődött
A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete már 3
éve működteti adománypontját
Egerváron Csetreszkert néven.
Az egyesület igyekszik támogatni a község, és a környék
lakóit, kisgyermekes anyukáit,
akiknek rendszeresen adományoznak ruhákat és használati
tárgyakat. Közülük többen is
felajánlották segítségüket, amivel élt is a civil szervezet, hiszen egy adományponton mindig
van tennivaló bőven. A munkák
közben sok téma előkerült, köz-

tük az egyesület hagyományőrző programjai, valamint a
kreatív műhelyfoglalkozások is.
A beszélgetések eredménye az
lett, hogy az idei év minden
hónapjára született egy programterv, melyekben célközönségként főleg a gyerekekre, családokra, és a szülökre gondoltak.
Februárban meg is valósult
az első esemény, ami a farsang
jegyében telt, melynek keretében fánkokat sütöttek, forgács,
illetve szalagos formában. A jó
hangulatú napon újabb ötletek

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

EGERVÁRON!

Fánkot sütöttek.

is születtek, így márciusban egy
a nőnappal kapcsolatos meglepetéssel készülnek majd a
kreatív műhelyükben.
Minden program célja a közösségépítés mellett a szabad-

idő hasznos eltöltése. Az egyesület tagjai bíznak benne, hogy
a jó gyakorlatot látván többen csatlakoznak majd a rendezvényekhez és a lelkes csapathoz.

www.zalatajkiado.hu
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Újabb jelentős beruházás Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán a város logisztikai előnyeit is ismertette.

A Metrans 15,7 milliárd
forintból létesít új vasúti-közúti
logisztikai konténerterminált
Zalaegerszegen, amelyhez a
magyar kormány 3,9 milliárd
forintos támogatást biztosít –
mondta a külgazdasági és külügyminiszter február 19-én tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.
Szijjártó Péter kiemelte,
hogy a Metrans Európa vezető
logisztikai és szállítmányozási
vállalatcsoportjának, a Hamburger Hafen und Logistik AGnak (HHLA) a tagja.
Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a
német tulajdonú logisztikai cég
15,7 milliárd forint értékű zalaegerszegi beruházásával összefüggésben beszélt arról, hogy
az Európai Unió elvárása szerint 2030-ig 30 százalékkal kell
növelni, 2050-ig pedig a jelenleginek a duplájára kell bővíteni a vasúti árufuvarozást.
Ennek a célnak is megfelelve Magyarországon összesen
mintegy 6000 milliárd forint
értékű vasúti beruházást tervez
a kormány. Ezzel nemcsak versenyképes, kényelmes és biztonságos vasúti infrastruktúrája

lesz Magyarországnak, de előmozdítja a vasúthoz kapcsolódó ipari fejlesztéseket is –
fogalmazott a miniszter.
Kitért arra is, hogy egy
térség vagy település vonzerejét három tényező megfelelő
együttállása növelheti hosszú
távon: a színvonalas közlekedési és digitális infrastruktúra,
a minőségi szakemberképzés és
az innovációt támogató környezet. A Metrans zalaegerszegi beruházása is annak köszönhető, hogy földrajzilag az
adriai kikötők és az európai
piacok között húzódó útvonal
mentén fekszik.
Kiss Péter, a Metrans-csoport elnök-vezérigazgatója a
zalaegerszegi rendezvényen videóüzenetben beszélt a zalai intermodális konténerterminál építéséről, úgy jellemezve, hogy
azzal új fejezet kezdődik Zalaegerszeg, Zala megye és a Nyugat-Dunántúl logisztikájában.
A Metrans-csoportról elmondta: az Európában piacvezető
német tulajdonú társaság érdekeltségeivel tíz országban szolgálják ki a megrendelőket az
északi és déli nagy tengeri ki-

kötőkön keresztül zajló globális
konténeres áruforgalom kiszolgálására. Magyarországon 2017ben Budapesten nyitották meg
az első konténertermináljukat.
Navracsics Tibor, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex
fejlesztéséért felelős kormánybiztos videóüzenetében úgy
fogalmazott, Zalaegerszeg az
egyik legdinamikusabban gyarapodó helyi gazdaság az országban. A zalai megyeszékhelyen 2014 óta több mint 4
ezer új munkahely jött létre,
ráadásul olyan iparágakban,
amelyek hosszabb távon is
emelik a térség erejét.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője egyebek közt arról tett
említést, hogy már több mint
80 százalékos készültségen áll
a zalaegerszegi járműipari
tesztpálya építése, gőzerővel
folyik és 2023-ra elkészül az
M76-os autóút a zalai megyeszékhely és az M7-es autópálya
összekötéseként, illetve elkezdődött már a leendő harcjárműgyár épületeinek alapozása is.
Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) elmondta, hogy
a terminál Zalaegerszegen, a
vasúti korridor szomszédságában, az északi ipari park, a
tesztpálya és a Rheinmetall
gyár közelében épül fel, mégpedig az önkormányzattól vá-

sárolt területen, várhatóan
2023-ig. A Metrans magánerős
beruházásához a magyar kormány közel 4 milliárd forintos
támogatása mellett az önkormányzat 1 milliárd forintos
költséggel kiépíti a terminál területéig az utat és a közműveket. A magyar állam 14
milliárd forint értékben pedig
megépíti a nemzetközi vasúti
korridor gyors és közvetlen
elérése miatt a deltavágányt. A
megyeszékhely polgármestere
kiemelte, hogy mindent elkövetnek azért, hogy ez a beruházás is Zalaegerszeg sikertörténete legyen. Kifejtette, hogy
a Metrans Európa egyik legmodernebb vasúti-közúti konténerterminálját építi fel Zalaegerszegen és ez a kapcsolódó
fejlesztésekkel együtt akár 500
új munkahelyet is jelenthet a
városnak és a környező településeknek.
Balaicz Zoltán, a város közlekedési és logisztikai előnyeit
ismertetve emlékeztetett arra,
hogy már készülnek a Zalaegerszeget Körmenddel, a 8-as főúttal, illetve a 86-os főúttal összekötő, szintén kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út tervei, kapcsolatot teremtve északi irányba
Szombathely, Győr és Ausztria
felé. A városnak közvetlen
összeköttetése lesz az M76-os
révén a sármelléki repülőtérrel
is. (Forrás: MTI és Zalatáj)

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

www.zalatajkiado.hu
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Agyász és a veszteség feldolgozása

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Humán Szolgáltatások Fejlesztése Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa,
Egervár és Orbányosfa településeken EFOP-1.5.2-16-201700044 projekt keretében tréninget tartottunk az Egervári

Közösségi Házban, melynek témája a gyász és veszteség feldolgozása.
A 10 órás képzés előadója
Horváthné Bencze Irén volt. A
résztvevők tanúsítványt is kaptak a teljesítésért.
B.K.V.

Hirdetésszervezõket

Gránit Márvány Síremlék

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.
Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

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

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

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

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