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„Tisztítsuk meg az országot!”
Sikerrel zárult Kispáliban a pályázat megvalósítása

A 30 köbméternyi illegális hulladék egy része.

Az önkéntesek példamutató
módon hívták fel a figyelmet a
környezettudatosságra. Mintegy
30 köbméternyi hulladékot gyűjtöttek össze Kispáli környékén,
amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított forrásból került elszállításra és deponálásra. Több

külterületi erdős terület mellett
két belterületi helyszínt is sikerült megtisztítani, ahol zömében építési törmelék, gumiabroncs és műanyag hulladék
halmozódott fel.
Az illegális hulladék nem
csak a településképet rontja, de
az egészségre is kifejezetten ár-

www.zalatajkiado.hu
Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

talmas. Fontos, hogy a lakosság
fokozottan figyeljen a háztartásokban keletkező hulladék
megfelelő elhelyezésére. Ne
dobjuk el, és ne égessük el a
szemetet, mert amellett, hogy
jogszabályban tiltott, a környezetet is súlyosan szennyezi. A
háztartásokban összegyűjtött
papír hulladékot, valamint a
műanyag- és fém csomagolóanyagokat a hulladékgazdálkodási szolgáltató négyhetente
keddenként díjmentesen elszállítja a házhoz menő szelektív
gyűjtés keretében. Ezen kívül
szelektív hulladékgyűjtő sziget
is rendelkezésre áll a buszfordulónál. Évente egy alkalommal pedig a nagydarabos lomhulladékot is elszállítják a településről. A lomtalanításra idén
várhatóan októberben kerül sor.

Szintén a projekt támogatásával kamerarendszerek kiépítése is megvalósult Kispáli
középületein. Az újabb hulladék lerakásának megakadályozása érdekében ezentúl a községháza és az ifjúsági ház környékét is térfigyelő kamerák
védik. Bízunk abban, hogy a
megtisztított területek a megelőző intézkedéseknek köszönhetően hosszú távon is mentesülnek az illegálisan elhelyezett
hulladéktól. A környezettudatossághoz kapcsolódóan még egy
projekt fut a településen a Kispáli Kertbarát Egyesület koordinálásával, aminek célja a családi
kiskertek művelésének elősegítése. A programhoz még lehet csatlakozni Böde-Tóth Zsanettnél, a
06-20-3349557-es telefonszámon.
Böde-Tóth Zsanett
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Ünnepi programok Egerváron
A közösségi felhíváshoz,
hogy díszítsük fel együtt Egervár tojásfáját rengetegen csatlakoztak. Egy-egy tojással járultak hozzá, hogy díszbe öltözzön a központ egy kijelölt
fája. Aktívak voltak a település
lakói, hiszen több mint 60 tojás
került fel a fára. A Közösségi
Ház Facebook oldalára nagyon
sok fotót töltöttek fel a díszítésről a résztvevők.
Egervár idén csatlakozott
először a húsvéti fészekrablás
országos programhoz. Nagyszombaton 14 órától 17 óráig
tartott a keresés. 20-an jelentkeztetek fészekrakónak, de sajnos Covid-fertőzés miatt egy
család kiesett, így 19 fészek
készülhetett el. A fészekrakók
összefogásának hála, nem maradtak ki ők sem. A jelentkezők
lelkesen készültek, nagyon

kreatív dekorációkat és fészkeket alkottak a házuk elé. A
fészkekben ötletes saját készítésű ajándékok, csokik, édességek, könyvjelzők, plüssök várták a rablókat. Volt olyan helyszín, ahol egy hatalmas házinyulat is megsimogathattak a
gyerekek. Természetesen mindenki csak egyet vehetett el a
kihelyezett ajándékokból.
Jó kis sétában vehettek
részt, akik a térkép segítségével
minden fészket felkerestek. Közel 50 gyerek arcára sikerült
mosolyt csalni az ajándékok
megkeresésével és begyűjtésével. A fészkekről és a fészekrablókról rengeteg fotót töltöttek fel a résztvevők a Közösségi Ház Facebook oldalára,
amikből válogatva egy kis videó is készült.
B.K.V.

Versekbe „öltöztetett” fák…
Az Egervári Közösségi Ház
Verset a fákra! című felhívásához több mint húszan csatlakoztak, és nem csak a településről. A Magyar Költészet
Napjára (április 11.) versbe öltöztettük az épület mögötti
négy fát.
A kinyomtatott, valamint a
kézzel írt kedvenc verseket,
idézeteket a résztvevők a nevükkel ellátva a fák támasztékaira kötötték vagy rajzszög-

gel odatűzték. A gyerekek szép
színes rajzokkal is díszítették a
lapokat.
A Föld napjához (április
22.) is kapcsolódva hívtuk fel a
figyelmet a fák fontosságára.
Aki elsétált ide, április 11-től
22-ig olvasgathatta a fákon
lévő verseket, idézeteket. A
Közösségi ház Facebook oldalára számos fénykép felkerült a
programról.
B.K.V.

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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete
Magyarország nagy léptekkel halad előre az oltási programban. A magyar lakosság átoltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai oltási eredmények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű
teljesítményre,
összehangolt munkára képes.
Ebben a megfeszített munkában a Zala Megyei Kormányhivatal is aktívan közreműködik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja részletesen tájékoztatta lapunkat.
Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében
– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covideset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátterében a megye lakosságának
védelme, egészségének megóvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószínűleg még sokáig velünk marad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munkával, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzésén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló háttérmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr szavai is alátámasztják, aki az oltási programot az ország történetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként definiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hétvégén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szervezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.
A helyi adottságok ismerete nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel januárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Megyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátáshoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontosságára.
Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe leosztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport elosztási terve alapján a kormányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, amelyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kórházakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtandó oltási feladatokról. A munkát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina esetében külön elosztási tervet kell
kidolgozni.
– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvosi körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekapcsolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxisokban felhasználandó, hivatalunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gondoskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a feladatok kiosztásában, hiszen arról – a naprakész információk
begyűjtését követően – visszacsatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacsoport és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok tervezhetősége érdekében – mutatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. Ennek, mint hangsúlyozza, rendkívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzésről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szervezés eredménye
– A munka az előkészítéssel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szakszemélyzet, valamint a háziorvosok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának eredményeként fejeződik be. Ehhez az emberfeletti teljesítményhez valóban az szükséges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.
Magyarországon ötféle vakcinával oltanak, ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság átoltottsága. Zalában is valamennyi, Magyarországon engedélyezett vakcinával oltottunk már – összegzett a kormánymegbízott.
– Az elmúlt hónapban jelentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók aránya. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala megyében is folyamatosan emelkedik. Mivel az oltásokkal tartósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.
Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alapján haladtunk az immunizálással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért arra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási időpontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztrációval rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számára rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvasható az időpontfoglaló rendszer működéséről.
Védekezés közben a gazdaság újraindítására is gondolni kell
– Az emberek életének védelme mellett a gazdaság új-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott.

raindítása is életbevágó – szögezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy prioritást jelent, hiszen a kormányhivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági szereplők, vállalkozások, munkavállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali határidővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.
A gazdaságvédelmi intézkedések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 munkavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű munkabér-támogatásban. Ennek jelentős részét előlegként, a többit utólagos elszámolást követően fizették vagy fizetik ki.
– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése megvalósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhelyek teraszai és a kijárási korlátozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek életbe, amely a védettségi igazolvánnyal rendelkezők előtt megnyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatérhetett a már régóta vágyott
normális medrébe.
Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az oltásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állampolgárok is minél előbb hozzájuthassanak a vakcinához – zárta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Nem csak az eső ért aranyat
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mxm lakberendezés rovata

Hasznos gépekkel gazdagodott Nemesapáti
A Magyar Falu Program változatlanul nagy népszerűségnek
örvend. Május hetedikén Nemesapátiban került sor ünnepségre,
ahol a pályázaton nyert traktort
és tartozékait adta át Manninger Jenő országgyűlési képviselő Mérnyei Sándor polgármesternek.
Nem csak a májusi eső jelentett aznap aranyat a korábbi
száraz időjárás miatt szomjazó
földnek, hanem a közel 14 millió forintot kóstáló traktor fűnyíróval, utánfutóval, ágdarálóval, s a télen igencsak hasznos
hótolóval Nemesapátinak. Nagy
segítséget jelent majd a falu
zöldterületeinek karbantartásában a sikeres pályázat.

Fõzni jó!
Mindig történik valami …

Az átadási ünnepség résztvevői.

Munka, erő és kitartás

Az ünnepelt a köszöntők körében.

A Vasboldogasszony településen élő Keresztes Józsefné, Manci néni a napokban töltötte be
90. életévét.
Nem sok kistelepülés büszkélkedhet azzal, hogy az idei évben már második 90 éves lakóját köszöntheti a település vezetése. Születésnapja alkalmából az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot virágcsokor és ajándék kíséretében adta át Németh Zsolt polgármester.
Manci néni 1931. április 23án született Nagypáliban és
1959 óta él Vasboldogasszonyban. Két becsületes fiúgyerme-

ket nevelt fel, de sajnos egyik
gyermekét már eltemette. Már
30 éve, férje halála óta egyedül
él, de a magányos perceket feledteti az, hogy gyermekei 4
unokával és 4 dédunokával örvendeztették meg. Manci néni

16 éves kora óta dolgozott, és
azt vallja, hogy a hosszú élet
titka a sok munka, erő és kitartás. Fiatal korában nem volt
ritka az, hogy hajnalban korán
kelt, azért hogy finom sült házi
kenyér illatára keljen a család,
majd ezután indult a gazdaságba dolgozni. Manci néni szellemileg és fizikailag is nagyon
fitt és a mai napig mindent megtermel magának a saját veteményes kertjében. Elmondása szerint legnehezebben az egyedüllétet viseli, annak ellenére, hogy
fia minden héten meglátogatja.
Napi rutinná váltak az esti telefonhívások, amiket nagyon vár,
hiszen, mint édesanya a mai
napig kíváncsi arra, mi történik
nap mint nap gyermekével.
Vasboldogasszony Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog
születésnapot, és jó egészséget
a szép kort megélt Manci néninek.

A napokban összefutottam Péterrel.
–Jól vagytok?
–Igen, attól eltekintve, hogy
mindennap történik valami.
A legváratlanabb pillanatban,
és persze azonnal megoldást
kell rá találni. Elég stresszes,
de már kezdem megszokni.
– Igen, 2021 ilyen év.
– Sebaj – tette hozzá Péter. – Ezért elkezdtem főzni.
Így a nap végén mindig történik valami jó és ennek a
család is örül. Érdekes, hogy
a konyhában nincsenek váratlan helyzetek, minden úgy
működik, ahogy kell. A főzőlap alatti fiókrendszer tényleg jó. Nincs időt rabló keresgélés, csak kihúzom és kiveszem, amire szükségem van.
Használat közben jöttem rá,
hogy tényleg ez a legjobb elrendezés főzéshez, amit terveztél és legyártottatok. Múltkor chef késekről láttam egy
videót. Rá kellett jönnöm a
konyhai eszközökből jobbak
kellenek. Először egy spéci japán kést rendeltem zöldségekhez. Szívtam a fogam, mert
nem volt olcsó, de sokkal
jobb, mint ami előtte volt.
Azóta ilyeneket rendelek és
élvezem a konyhát. Tegnap,
amikor hazaértem, büszkén
kérdeztem a családtól:
– Na, mi történt ma, mit
rendeltem?
– Kést, vagy a konyhába
valamit…
– Ezt honnan tudjátok?
– De apa, te mostanában
csak ilyeneket rendelsz!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Gránit, márvány síremlékek
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Darálékként hasznosítják

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
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.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

A Zalából kiszedett hulladékfák Pethőhenyén darálásra várva.

Korábban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a hódgátak
milyen problémát okoznak a folyókon, patakokon, így a Zalán is.
Mivel a hódok védett állatok, a szükséges intézkedések –
a károkozás elhárításánál – kellő körültekintést igényelnek.

Az elmúlt hónapokban a
hódgátak elbontása során rengeteg fahulladékot „termeltek”
ki a folyóból a szakemberek.
Az összegyűjtött fahulladékot darálékként hasznosítják.
z.t.
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„Sikeres volt az előzés a kanyarban”
Fontos gazdaságfejlesztési bejelentések Zalaegerszegen
Jelentős nap a zalai megyeszékhely számára 2021 május negyedike, hiszen ekkor jelentettek be két olyan fejlesztést, ami tovább javítja az amúgy is dinamikusan fejlődő Zalaegerszeg gazdasági potenciálját.
Időrendi sorrendben haladva Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a gépipari Mould Tech Kft. félmilliárd forintos
fejlesztéséhez nyújtott állami támogatás bejelentésekor beszélt
arról, hogy míg tavaly a világon 42 százalékkal csökkent a közvetlen külföldi tőkebefektetések mértéke, addig Magyarországon
140 százalékkal nőtt, és ma csaknem annyian dolgoznak, mint a
járvány előtt.
„Nem voltunk hajlandóak ideológiai vagy geopolitikai" véleményekre hallgatni, így lehetett mostanáig 3,9 millió keleti vakcinát beszerezni, amelyhez májusban további 3,1 millió érkezik,
várhatóan határidő előtt. Magyarország Európában a legsikeresebb választ adta a járványra egészségügyi és gazdasági szempontból. Sikeres volt az előzés a kanyarban – hangsúlyozta a
miniszter.
Még 11 évvel ezelőtt egy, a maihoz hasonló válság elsöpörte
volna a magyarországi középvállalatokat, amelyek ma jelentős
szerepet játszanak a magyar gazdaság sikerében. Zala megyében
jelenleg 21 vállalati beruházás 18 milliárd forint értékű fejlesztéséhez 7 milliárd forintos versenyképesség-növelő támogatást
nyújt a kormány, amely így 5600 munkahely megmentését segítette – sorolta Szijjártó Péter.
Kitért arra is, hogy a zalaegerszegi Mould Tech Kft. 490
millió forintos fejlesztéséhez 245 millió forint támogatást ad a
kormány 77 munkahely megőrzését is segítve. A ma már egyre
nagyobb piaci részesedést szerző vállalkozás a nemrég beszerzett fémmegmunkáló berendezésekhez vásárol új szerszámokat,
előrébb léphet a robotizációban és az automatizációban, továbbá
új üzemcsarnokot is épít.
A 20 éve alapított cég az autóipar, az orvosi műszerek, az
elektronikai és a védelmi ipar beszállítója, amely mindig nagy
figyelmet fordított a kutatás-fejlesztésre és az oktatási intézményekkel való együttműködésre. Tevékenysége nagy mértékben
hozzájárul a Magyarországon 122 ezer embernek munkát adó
fémipar sikeréhez, amely az idei első négy hónapban 8 százalékos növekedést ért el – mondta el a külgazdasági és külügyminiszter.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz)
Zalaegerszeg fejlődésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a
MouldTech szomszédságában már mintegy 85 százalékos készültségen áll a 45 milliárd forintból épülő járműipari tesztpálya,
amely az év végére elkészülhet. Egyedülálló lehetőséget biztosítva ide kapcsolódik majd az ugyancsak épülő M76-os gyorsforgalmi út, amelynek egy 10 kilométeres szakasza tesztszakasz lesz.
Említést tett a szintén itt épülő Rheinmetall harcjárműgyárról, amelyhez ugyancsak önálló tesztpálya is épül, továbbá Európa egyik vezető szállítmányozási cége, a Metrans nemrég bejelentett új zalaegerszegi logisztikai központjának beruházásáról.

Fotó: MTI/Varga György
Molnár Gábor (b), Szijjártó Péter (b2), Vigh László (j2) és
Balaicz Zoltán (j) felkötik a nemzeti színű szalagokat a bokrétát jelképező fenyőfára a MouldTech Systems Kft. támogatói
okiratának ünnepélyes átadásán.

Fotó: MTI/Varga György
Szijjártó Péter beszédet mond a Flextronics Hungary Kft. támogatói okiratának ünnepélyes átadásán.

Molnár Gábor, a Mould Tech igazgatója kifejtette: cégük a
folyamatos előrelépést, a gyártókapacitás legmodernebb technológiával történő fejlesztését választotta a válság kihívásaira
válaszul, ahelyett, hogy leépítettek vagy leálltak volna.
Közel 9 milliárd forintos beruházással – ebből 3,6 milliárdos
állami támogatással –, 120 új munkahelyet teremtve, hosszú távú
stabilitást biztosító autóipari beruházást valósít meg Zalaegerszegen és Sárváron a Flextronics International Kft. (Flex) – ezt
már a Flex-nél jelentette be Szijjártó Péter.
Sikeres volt az autóiparban az elektromobilitásra való átállás,
ami ahhoz is szükséges, hogy a tradicionális autóipar után is az
egyik európai fellegvár lehessen az ország. Ehhez a beszállítói
háttér folyamatos fejlesztésére is szükség van, továbbá megfelelő alapanyagra és alkatrészre.
Az amerikai Flex Magyarországon alkalmazza a legtöbb
munkavállalót, 9 ezer embert az európai és a közel-keleti régióban, a zalaegerszegi és a sárvári fejlesztéssel pedig nemcsak
stabilabbá válik, de tovább is bővül a létszám.
Az amerikai vállalatok beruházási közössége a második legnagyobb az országban, 1700 cég 105 ezer magyarnak ad munkát.
A világválság ellenére tavaly is növelni tudta Magyarország a
kereskedelmi forgalmat közel 6 milliárd dollárra, sőt idén eddig
további 12 százalékos növekedést ért el – emelte ki Szijjártó Péter.
Vigh László azt mondta: a Flex és a város kapcsolata kiváló,
akárcsak az épülő, de már elemeiben használatban lévő járműipari tesztpályával való együttműködése. Önvezető autókhoz
szükséges elektronikai alkatrészeket is gyártanak, márpedig a
tesztpályán az irányításelmélet, a kibernetika, a digitalizáció és a
mesterséges intelligencia találkozik, hogy felépülhessen a jövő
közlekedési kultúrája, és ez a létesítmény mágnesként vonzza a
további befektetőket.
Jean-Francois Zoeller, a Flex európai és közel-keleti térségért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a cég Magyarországon
25 év alatt 162 ezer négyzetméterrel növelte termelési területét.
Az öt városban 9 ezer embert foglalkoztató vállalat az ország
első tíz legnagyobb munkaadója közé tartozik, a tavalyi 2,7
milliárd eurós árbevételével pedig az első öt cég egyike.
Péter Ágota, a Flextronics International Kft. alelnöke hozzátette: világszínvonalú a magyar termelés, amelybe az utóbbi
három év alatt 42 milliárd forintot fektettek be, az összeg felét a
sárvári és a zalaegerszegi autóipari szektorba, amitől 32 százalékos árbevétel-növekedésre számítanak. Csúcstechnológiai
autóipari terméket gyártanak majd, ami nemcsak adatokat fogad
és dolgoz fel, de támogatja a negyedik szintű, csaknem teljesen
autonóm járműveket is – ismertette.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a terméket Budapesten tervezték, Zalaegerszegen készül a prototípusa és 2023-tól indulhat el
a tömeggyártása, vagyis a teljes folyamat Magyarországon zajlik.
Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere lapunknak
elmondta, hogy Zalaegerszegen jelenleg 3 százalék a regisztrált
álláskeresők aránya. A következő években ezres nagyságrendben
jönnek létre újabb munkahelyek (pl. Rheinmetall gyár, Metrans
konténerterminál és logisztikai központ, MouldTech Systems,
Flex, tesztpálya körüli cégek, beszállítók, északi és déli ipari
park, stb.). Mindezt segíti az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése, a szakképzés és az egyetemi képzés erősítése,
valamint a városban zajló számos egyéb beruházás. (Forrás:
MTI, Zalatáj)
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A takarékosságot helyezték előtérbe
Sajtóközlemény a Zala Megyei Közgyűlés elnökének 2021. május 7-én hozott döntéseiről
A koronavírus járvány következtében a 27/2021. (I. 29.)
Kormányrendelettel 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 munkaterv szerinti harmadik 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. Az
előterjesztésekkel kapcsolatban
a képviselők a közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
A közgyűlés elnöke a napirendet alkotó mind a hat előterjesztés tekintetében meghozta
döntését.
Összeállításra került az elnöki beszámoló, amelyet a Zala
Megyei Önkormányzati Hivatal
2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadása követett. A

testület 61/2019. (XII.12.) KH
számú határozatával jóváhagyott ellenőrzési munkatervben
szereplő ellenőrzésekről szóló
éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig szükséges jóváhagyás céljából a képviselő-testület elé terjeszteni. Ennek az önkormányzat eleget tett a következő napirendi pontként szereplő zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásával. A rendelet rögzíti,
hogy a 2020. év során előirányzat szinten a költségvetés
főösszege 1.082.033 e Ft-ra
módosult, a bevételek 967.984
e Ft-ra, a kiadások 444.193 e
Ft-ra teljesültek. A Zala Megyei
Önkormányzatnak 2020. december 31-én nem volt adósságállománya, tekintettel a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyletet nem vett igénybe. A
Zala Megyei Önkormányzat
2020. évben a rendelkezésre
álló forrásokból a takarékosság
elvét előtérbe helyezve a törvény által előírt feladatokat
teljesítette.
A zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását követően a

www.zalatajkiado.hu
A Zala-Cereália Kft. TÜSKESZENTPÉTERI MALOMBA
MOLNÁR szakmunkást vagy betanított munkást keres.
Három mûszakos munkarendben.
Elõnyt jelent:
lakatos tapasztalat, vagy
bármilyen szakmunkában eltöltött idõ!
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal az alábbi
elérhetõségen lehet: titkarsag@zala-cerealia.hu
Érdeklõdni: Kertész László tel.: 30/375-3030
Zala-Cereália Kft.
8790 Zalaszentgrót, Nyár út 1.

Dr. Pál Attila

megyei önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosítása szerepelt a napirendi pontok
között. A legutóbbi költségvetési rendelet-módosítás az önkormányzat és a hivatal 2021.
évi bevétel-kiadási főösszegét
919.210 e Ft-ban határozta meg.
Az azóta eltelt időszakban a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása, a
capCROSSplan, a CO-EMEP,
valamint az ATHU116 WomEnPuls című pályázat vonatkozásában is többlettámogatás került
megállapításra, amelynek átvezetésével az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének bevételkiadási főösszege 930.247 e Ftra módosul.
A pénzügyi témájú napirendi pontok után a Zala Megyei
Önkormányzat tulajdonosi jogkörébe tartozó Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2020. évi működéséről szóló beszámolójának, majd a Zala Me-

gyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadására került sor.
Az alapítvány vezetője beszámolójában hangsúlyozta, hogy
az alapítvány a 2020-as üzleti esztendőben az évközben kialakult
és azóta is tartó vírushelyzet
vállalkozásokat érintő negatív
hatásait megérezte: a tervezett
hitelügylet szám 15%-kal csökkent, a hitel moratórium miatti
kamatbevételek csökkentek, a
Széchenyi Kártya program népszerűsége ugyanakkor nőtt, 2020ban 108 ügyletnél, 1.8 milliárd
forint hitelkérelemnél működtek közre. A pályázati programok sikeresen futottak, az inkubátorházakban a bérlők maradtak, bérleti díj kiesés nem volt.
Az alapítvány nyereséges működése és stabil pénzügyi háttere
biztosítja a fenntartható működést.
A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. beszámolója kitért a társaság Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében futó kerékpárútfejlesztési és paktum pályázatok
lebonyolításában betöltött szerepére, valamint a Duna Transznacionális Programban megvalósuló DREAMROAD projektben való projektpartnerként elvégzett tevékenységére. Ezzel
egyidejűleg az irányadó jogszabályi határidőben elfogadásra
került a Kft. közhasznúsági melléklete is.
Zalaegerszeg, 2021. május 7.
dr. Pál Attila
elnök
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Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei
Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a zalaszentgróti önkormányzat és a Két
Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 8-10. szám
alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.
Hosszú hallgatás után a szentgróti önkormányzat által kiadott
lap, a Szentgróti Hírek is foglalkozott az esettel. A kétoldalas cikkben Medvéssy független tollforgató csendes brummogására Baracskai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más a
véleménye a Batthyány utca 8-10. szám alatti ingatlanvásárlásivisszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitattuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első
lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó
felé. Ami azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.
A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív
sajtóról van szó. Még akkor is, ha ilyen nem létezik a világon.
Szentgróton persze ez a csoda is megeshet. Pedig olyan – a sajtó
esetében is – nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.
Valakitől, vagy valamitől mindenki függ. Ha mástól nem, hát
saját lelkiismeretétől. Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint
például jónéhány ellenzéki politikusnak –, akkor valóban függetlenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.
Medvessy „kolléga” hosszú dörmögéséből kiderül, hogy a város érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy
Csabával, hanem dr. Fodor Tímeával kötött szerződést.
Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos,
ha dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda tagja,
akkor valami köze lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához.
Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül, hogy házastársak. S
vajon miért nem kérdezte meg Medvéssy „kolléga”, hogy miért
dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a
kivitelező cég képviselőjével?
S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében – ha
már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó erre nem volt
alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna az önkormányzatot a kérdéses ügyben?
Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány
Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor kölcsönért
fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségemmel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss csodát! Czeglédy
megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő előre látta – látnoki képességei miatt –, hogy Czeglédynek az ügyvédi kamara felfüggeszti majd az ügyvédi működését, s ezért hivatkozik dr. Fodor Tímeára. Miközben a szerződést a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötötte. A fideszes lakájmédiával
nem egy szinten említhető, Pulitzer-díjra esélyes mértéktartó,
kiegyensúlyozott Medvéssy nevezetű tollforgató azonban erre
nem kérdezett rá. A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre
nem említi a szakirodalom az emlékezetkiesést.

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.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az ingatlanüggyel.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az irodát képviseli.

Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is, hogy
kedvenc filmem, A tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az
sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi a szentgróti polgárok
jelentős részét.
Azért jó lenne megérni, hogy Baracskai József – igazi férfira
jellemzően – őszinte lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámadnának áljogi szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Hanem a korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.
Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok
arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsértéséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy és
Társai Ügyvédi Iroda között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben az áll, hogy a megbízás díja óránként 20.000 Ft + ÁFA, a
havi elszámolás utáni fizetési határidő pedig 5 nap. (Zalaszentgrót idei
költségvetése egyébként valamivel több, mint 2 milliárd forint).
E.E.

