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„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka
választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.
Az országgyűlési választással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107
652 voks. Minden eddiginél
magasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok száma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a Fidesz-KDNP az
országgyűlési választáson: sorrendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzelmet (136 képviselői hely a 199ből).
Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mindhárom választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje végzett az első helyen, s szerzett
mandátumot.
A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

mény lapzárta után vált ismertté.
A zalai választási eredmények:
Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.
Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerület: Vigh László 57,88 %, 2. sz.

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

www.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg az élen Tarolt a Fidesz-KDNP
A megyei jogú városokban a
Fidesz-KDNP listára leadott szavazatok alapján kialakult sorrendet április 6-án közöltük honlapunkon. Ezen az országos listán
Zalaegerszeg áll az élen, megelőzve Sopront és Szombathelyt.
Most nézzük, hogy Zala
megye további nyolc váro-

sában (Zalaegerszegen és
Nagykanizsán kívül) milyen
volt a Fidesz-KDNP-listára leadott szavazatok százalékos
aránya!
Mint látható, valamennyi
városban 50 százalék felett volt
a kormánypártok listájára leadott szavazatok aránya.

Zalaegerszegen tart a Fidesz-KDNP fölénye.

A 25 megyei jogú város
(már Baja és Esztergom is
bekerült a körbe) közül Zalaegerszegen szavaztak a legtöbben a Fidesz-KDNP listára
április harmadikán.
A második és a harmadik
helyen is nyugat-magyaror-

szági város, Sopron és Szombathely áll.
Zala megye másik megyei
jogú városa, Nagykanizsa is a
mezőny első felében szerepel.
A kék sávban szereplő városokban ellenzéki többség alakult ki.

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító egy helyen,
teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
übiztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

A 25 megyei jogú város listája.

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

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres kapacitásának
bővítése céljából munkavállalókat teljes munkaidős
foglalkoztatásban 2 műszakos munkarendben
betanított munkára a következő munkakörökbe:
Raktáros munkakör: Áruátvevõ
Fõ feladata:
o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes
ellenõrzése, átvétele és a számítógépes
rendszerben történõ rögzítése.
Elvárások:
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
Raktáros munkakör: Targoncavezetõ
Fõ feladata:
o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre
történõ szállítása, beraktározása
o áttárak szállítása
o göngyölegek kezelése
o egyéb raktári munkák
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői engedély
Raktáros munkakör: Komissionáló
Fõ feladata:
o az áru raktárhelyről gyalogosan történő
kiszedése és összekészítése az üzletek
megrendelése alapján
o a beérkezett áru megfelelő helyre történő
raktározása
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is,
több települést is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Országos tizedik az
egervári iskola

Rendhagyó elv alapján állítottak rangsort az általános
iskolák között. A kérdés nem
az, melyik iskola teljesít a legjobban, hanem az, hogy melyik
iskola tudja legjobban felzárkóztatni a hátrányos helyzetű
gyermekeket.
Az iskolák egymáshoz való
viszonyítása alapvetően a hatodik, nyolcadik és tizedik osztályosok által megírt évi országos kompetenciamérés, amelynek
„elsődleges célja, hogy minden
iskola számára biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és lehetővé teszik,
hogy az intézmény vezetői, a
fenntartó és nem utolsósorban a
szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely
alapján össze tudják hasonlítani
az iskolák teljesítményét” – írja
az Oktatási Hivatal.
Az Oktatási Hivatal ugyanakkor hozzáteszi: „Magyarországon nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi
státusza és iskolai teljesítménye
között, olyannyira, hogy egy
tanulócsoport átlagos családi
háttere alapján »megjósolható«,
pontosabban
megbecsülhető
annak a csoportnak a várható
tanulmányi teljesítménye”.

Tehát elmondható, hogy az
országos
kompetenciamérés
eredményei nem teljes egészében mutatják meg az iskolák
egymáshoz viszonyított színvonalát. Ahhoz, hogy pontosan
meg lehessen határozni egy
releváns rangsort bele kell
venni a képletbe azt a szempontot is, hogy a kompetenciamérést megírt diákok közül
mennyien érkeznek hátrányos
helyzetből.
Az így kapott eredményeket
publikálta az Eduline a 2019-es
kompetenciamérésre vonatkozó
adatok alapján. (A vírushelyzetre való tekintettel a 2020ban elmaradt az országos kompetenciamérés, a 2021-es eredményeket pedig még nem publikálták.)
Az Oktatási Hivatal rangsorából az Eduline kiválasztotta
azokat az iskolákat, melyek a
nyolcadikosok matekeredményei alapján jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkeznek. A
listát az Abdai Zrínyi Ilona
Általános Iskola vezeti. Tizedik
helyen áll az Egerváron lévő
Egervári László Általános Iskola. Következő számunkban
bemutatjuk az intézményben
zajló oktató-nevelő tevékenységet.

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Egy kis zalai falu példamutatása
Közel negyven menekültet fogadott be Pethőhenye
Korábbi számunkban számoltunk be arról, hogy az ukrajnai háború kitörése után
szinte azonnal 21, elsősorban
kárpátaljai menekültet, döntő
többségben gyermekeket és
édesanyákat fogadott be Pethőhenye. Ez azért is dicséretes,
mert a zalai falu a magyar-ukrán határtól messze, az ország
legtávolabbi felében fekszik.

Azóta tovább nőtt a menekültek száma a községben, a rendelkezésre álló három ingatlanban – lapzártakor
– harmincheten leltek otthonra.
Deák István polgármester
lapunknak elmondta, hogy a
létszám nőhet, mert az egyik
épületben egy vagy két család
számára még van hely.

Egészségügyi előadás Egerváron
A Mozgássérültek és Fogyatékkal élők Egyesülete a
Tesco - Ön választ, mi segítünk
– közösségi pályázatán támogatást nyert egy egészségügyi
előadás megrendezésére. A felsorolt lehetőségek közül egyértelmű volt a témaválasztásuk –
Egészségünk megőrzése a COVID árnyékában.
A téma meglepően sok érdeklődőt vonzott az Egervári
Közösségi Házba. Dr. Czett
András, községünk háziorvosa
nagyon érdekes tájékoztatást
nyújtott a prevenciós rendelésről, a hányás, a hasmenés, a
lázcsillapítás kezeléséről, és a
szükséges terápiákról.
Nagyon fontos a lakosság
hiteles tájékoztatása a megelőzésekről és a járványhelyzetről
egyaránt. Nagyon sok új és
hasznos információ hangzott el,
amit alkalmazni lehet az átlag-

embernek is az elhangzott témákkal kapcsolatban.
A támogatásból sikerült beszerezni egy ózongenerátort, higiéniai szereket, és minden résztvevő kapott egy egészségügyi
csomagot az előadás végén.
„A prevenciós rendelésen a
hangsúly az egyéni felelősségen van. Nagyon fontos, hogy
18 éves kor felett is megtörténjenek a jogszabályban meghatározott
szűrővizsgálatok,
ezekre Önöknek kell időpontot
foglalniuk. Ha az elindult folyamatok sikerre vezetnek, 10
év múlva a rendelési idő túlnyomó része prevenciós rendelés lehet, hazánkban pedig jelentősen növekedhet a születéskor várható élettartam, emelkedhet az életminőség. Rajtunk
múlik. Kérjük éljenek a lehetőségekkel.”
Tóth Ágnes

Az egykori Zalahús pethőhenyei vendégházában is sikerült
több menekültet elhelyezni.

A pethőhenyei faluház.

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Elérhetõségeink:

Dr. Czett András érdekes előadást tartott a prevenciós rendelésről.

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

2022. április

5

Észak-Nyugat Zala

Kispáli közösségszervezőjének díjazása
Böde-Tóth Zsanettet, Kispáli
közösségszervezőjét az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a 2021. évi Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap lebonyolításáért a „Legszorgosabb helyi szervező” díjban
részesített és egy kerékpárral jutalmazta. A díjat és az oklevelet
Mészáros Imre, az ITM Gépjármű-közlekedési és Vasút Szabályozási Főosztályának osztályvezetője adta át.
Böde-Tóth Zsanett az akció
kispáli eseményeiről folyamatosan tájékoztatta az Észak-Nyugat Zalát. A történések összefoglalója mellett most a tervekről is beszámolt lapunknak.
– Kispáli 2018-tól vesz részt
az akcióban, amit szeptember
16 és 22 között tartunk. A
2021-es esztendő jelmondata a
következő volt: Fenntartható közlekedés a biztonság és az egész-

ség jegyében. Ennek megfelelően egészségtudatos programokat szerveztünk valamennyi
korosztály számára. A gyermekeknél tesztek, játékos foglalkozások kerültek előtérbe, gondolva az óvodásokra is. A tornafoglalkozások rendkívül népszerűek voltak. Nem feledkeztünk
el a 70 éven felüliekről sem,
így nem csoda, hogy összesen
62 résztvevője volt a programnak, s ehhez csatlakozott az
autómentes nap 24 közreműködője. Ez imponáló szám egy
280 lelkes faluban. Természetesen idén is csatlakoztunk a
szeptemberben sorra kerülő akcióhoz – mondta Kispáli közönségszervezője.
Böde-Tóth Zsanett időközben
elvégezte a kerékpáros túravezetői tanfolyamot, így minden bizonnyal tovább bővül Kispáliban
a szabadidős programkínálat.

Böde-Tóth Zsanett átveszi a díjat.

Folytatódott a KönyvtárMozi
Előadás a bűnmegelőzésről
Az egervári könyvtárban márciusban két program is volt. Az
Internet Fiesta keretében KönyvtárMozin a Magyar népmesék
közül a Mátyás király aranyszőrű báránya című részt néztük
meg. Majd a kézműves foglalkozáson báránykát készítettünk
fa függönykarika, fonal és dekorgumi felhasználásával.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárnak köszönhe-

tően Tóth László rendőr őrnagy
tartott előadást az 5. és 6.
osztályos diákoknak. A téma a
bűnmegelőzés és az internet veszélyei volt. Szó esett többek
között a bűntethetőségről, a bűncselekményről, a testi és a lelki
bántalmazásról, az internetre felkerülő képekről, a közösségi médiában megfogalmazott hozzászólásokról is.
B.K.V.

Az oklevél tanúsítja, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Egy érdekes előadás…

Az információkat csodaszép fotók egészítették ki.

Paulovics Zoltán Liechtenstein és a liechtensteinek Európában című fényképes élménybeszámolóján vehettünk
részt Egerváron, a közösségi
házban. Érdekes információkat
és történeteket hallhattunk a csodaszép fotók mellé. A bemutatott helyek: Schaan, Etzel-hegy,

Vaduz, Maria-Enzers-dorf, Bécs,
Telc, Triesenberg, Malbun, Triesen, Prága, Berlin, Valtic,
Lednice, Budapest.
Az előadás utáni beszélgetéshez pedig finom hatlapost és
medvehagymás pogácsát kóstolhattunk.
B.K.V.
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Tovább fiatalodik az autóbusz-park a megyeszékhelyen
Tizenegy elektromos jármű érkezik Zalaegerszegre
2020-ban 800 millió forintos ráfordítással 6 új csuklós
Mercedes buszt vásárolt Zalaegerszegre az állami Volánbusz
Zrt., melynek köszönhetően
15,25-ről 11,83-ra csökkent az
autóbusz állományunk átlagéletkora.
A klímavédelmi elképzeléseknek megfelelően a Volánbusz Zrt. 2022-ben 11 új elektromos szóló (nem csuklós)
buszt szerez be a szükséges töltőkapacitás kiépítésével együtt.
A helyi autóbusz állomány
átlagéletkora ezzel 7,7 évre
csökken.
Időközben elkezdődött az
egyeztetés a vasútállomás és az
autóbusz állomás felújításának
előkészítéséről és tervezéséről
is a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, a Volánbusz
Zrt.-vel és a MÁV-al, hiszen a
NIF Zrt. 600 millió forintos
kormányzati támogatásban részesült a zalaegerszegi két
érintett állomás felújításának
előkészítésére és tervezésére. A
munkálatok 2023-ban indulhatnak el.
Az állami Volánbusz Zrt.
összesen 60 elektromos autóbuszt vásárolt hat megyeszékhelyre, ebből 11 kerül Zalaegerszegre (BYD Europe B.V.
BYD K9UD típusúak). A szerződést Zalaegerszegen, a Zala
ZONE Járműipari Tesztpálya
fogadóépületében írták alá április elsején. Jelen volt dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Steiner
Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár,
Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, dr. Sifter Rózsa Zala
megyei kormánymegbízott, dr.

Az egyeztetés résztvevői.

Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt.
elnök-vezérigazgatója, valamint
a gyártók képviselői.
A szóló kivitelű, alacsony
padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok
üléselrendezéstől függően 30
ülő és 45 álló utas egyidejű
szállítására alkalmasak, egy
feltöltéssel – az időjárási körülményektől, útviszonyoktól
függően – akár közel 300 kilométert is képesek megtenni. A
légkondicionált járművek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel,
felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítő kamerarendszerrel, valamint USB-töltővel biztosítják
az utasok színvonalas és biztonságos kiszolgálását. A 60
busz beszerzésének összértéke
8,59 milliárd forint.
– Zalaegerszegen – akárcsak a legtöbb magyar városban – az állami vállalat, a Volánbusz Zrt. működteti a helyi
tömegközlekedést – mondta
Balaicz Zoltán polgármester. –
A zalai megyeszékhelyen összesen 35 autóbusz végzi a szolgáltatást. Míg a 26 ezer zalaegerszegi családra 1998-ban még
csak 16 ezer gépjármű jutott
(tehát 10 ezer családnak autója
sem volt és ők mind buszon
utaztak), addig 2020-ban már
35 ezer gépjármű volt a
városban (tehát van több ezer
család, ahol két autó is van).
Ennek következtében radikálisan csökkent a helyi tömegközlekedést igénybe vevők aránya. A nyugdíjasok ingyen, a
diákok pedig kedvezményesen
utaznak. A koronavírus világ-

Tizenegy elektromos autóbusz érkezik Zalaegerszegre.

járvány miatt még kevesebben
utaztak az elmúlt két évben
tömegközlekedési eszközökkel.
A Volánbusz Zrt. bevétele csak
félig fedezi a szolgáltatás egész
éves költségét. A veszteséget az
önkormányzat finanszírozza, ez
10-15 évvel ezelőtt 125 millió Ft
volt, 2020-ban már 509 millió Ft
(a Volánbusz Zrt. a teljes helyi
tömegközlekedést 996 millió
Ft-ból működtette, ennek fedezete 487 millió Ft saját bevétel
volt, a maradék 509 millió Ft-ot
pedig az önkormányzat tette
hozzá – ez a teljes éves 4 milliárdos iparűzési adóbevételünk
12,7 százaléka, ennyi a tömegközlekedés biztosítására megy

el) – tájékoztatott Balaicz Zoltán, majd így folytatta: – Bízunk benne, hogy a következő
években újabb autóbuszokat is
beállít majd a Volánbusz Zrt. a
helyi tömegközlekedésbe, hiszen városunk önkormányzata
igen jelentős, sőt, évente növekvő anyagi terhet vállal magára a helyi tömegközlekedés
veszteségének finanszírozásával, ezért cserébe jogos elvárás
a járműpark modernizálása. Ezt
megérdemli Zalaegerszeg és
megérdemlik a helyi tömegközlekedést igénybe vevő zalaegerszegi és a városban munkát
vállaló vagy tanuló környékbeli
polgárok is!
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„Legyetek Gyurcsányok!”
Április 9-én a választási
eredményeket értékelve politikai tanácskozást tartott Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus
Koalíció elnöke. Kihangsúlyozta: amíg van esély megfordítani
a történelem kerekét, addig
küzdeni kell.
Furcsa ezt hallani egy volt
KISZ-vezértől, MSZP-főnöktől, hiszen a marxista tanszékeken, a „foxi-maxi” egyetemeken azt tanították, hogy a történelem kerekét nem lehet
visszaforgatni. Gyurcsány számára úgy látszik ez sem jelenthet problémát. Még a négyszeri kétharmados pofon ellenére sem.
Hogy ez ötödször ne ismétlődjön meg, küzdeni kell. Ám
ehhez egyedül kevés. Mint
mondta a politikai ülésen,

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

www.titzala.hu

ehhez sok Gyurcsány kell!
Merjenek párttársai Gyurcsányok lenni.
Sok-sok Gyurcsányra van
tehát szükség. Hogyan oldható
ez meg? Szerencséjükre a nemzetközi munkásmozgalom erre
is ad receptet. Sztálinnak, a
baloldal nagy tanítómesterének
tulajdonítják a mondást: „Különös emberek vagyunk mi,
kommunisták. Különös anyagból vagyunk gyúrva.”
A feladat adott. Sok Gyurcsányt kell gyúrni. Márcsak a
recept kérdéses, bár a minta
tanulmányozása után ennek
összeállítása gyerekjáték lesz.
Vegyünk egy nem túlságosan kedvező körülmények között nevelkedő, de rendkívül
becsvágyó, ám nem túl szerény
fiatalembert.

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

Fotó: Mandiner.hu
A megoldás egyszerű: még több Gyurcsány kell…

Ő az „alapanyag”, hozzá
kell „gyúrni” néhány további
személyiségjegyet.
Lehetőleg sodorja a sors a
baloldali ifjúsági szervezetek
közelébe, ahol kapjon részletes
tájékoztatást arról, hogyan történt az egykori KISZ-vagyon
lenyúlása. Az se riassza el, ha
ez a kincsesbánya már bezárult.
Mire való a háztűznéző? A leendő feleség kedves édesanyja
legyen befolyásos személy, aki
kellő hátszéllel elindíthatja a
kikötőből a vállalkozók igencsak viharos tengerén. Amikor
már mindezt összegyúrták a
leendő Gyurcsánnyal, körül kell
nézni a politikai halpiacon. Ha
kellően ügyes, rövidesen megpuccsolhatja főnökét, jótevőjét.

Majd elfelejtettem: az alanyok kiválasztásánál kötelezni
kell a leendő Gyurcsányokat,
hogy aktív pályafutásuk során
egyszer el kell menniük Balatonőszödre, ahol szenvedélyes, önmarcangoló stílusban
be kell valami addigi hazugságaikat a zárt ülésen. Ne
zavarja az őket, hogy az ott
elhangzottakat majd kiszivárogtatják.
S arra is fel kell készíteni
őket – pontosabban hozzágyúrni a majdnem kész Gyurcsányszemélyiségükhöz –, hogy elérkezhet majd a bukás. Mert
lehet, hogy a sors nekik is
kioszt majd néhány kétharmados bukást…
Ekler Elemér

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.
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Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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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

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

8

Észak-Nyugat Zala

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

2022. április

