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Újabb sportlétesítmény Tófejen

A tekepálya épületében kapott helyet az edzőrészleg.

Tófej sport- és közösségi
életének útján újabb hófehér
mérföldkő került elhelyezésre,
hiszen 2021 áprilisától már
saját edzőteremmel is büszkélkedhet a település. A régóta
tervezett beruházás részleteiről
és a jövőbeni tervekről Tóth
Gábor, a Kerámia SE elnöke és
Tófej képviselő-testületének tagja számolt be lapunknak.
Mátay Károly korábbi elnököt váltó Tóth Gábor kérdésünkre elmondta, a tervek már
évek óta formálódnak és több
alternatíva is született már. Főként a vírushoz köthető biztonsági intézkedések miatt az
eredeti tervektől eltérően, a
helyi általános iskola helyett a
futballpálya melletti tekepálya
épületében kapott helyet az

edzőterem. Ehhez a korábbi
tekepálya egy részét szüntették
meg, ám a tekézni vágyóknak
így is marad lehetőségük levenni a bábukat a „lábukról”.
– Önkormányzatunk már a
tavalyi esztendőben egy komoly összeget különített el a
konditerem létrehozására, így
teljes mértékben önerőből valósítottuk meg az elképzelést.
Jelenleg a kondigépek lettek
elhelyezve a teremben, illetve
bordásfalak,
húzódszkodók,
egykezes súlyzók és különböző
mai „kínzóeszközök” – meséli
kellő humorral Gábor, majd
folytatja.
– A kondigépek alá vásároltunk erre a célra alkalmas
gumilapokat, illetve a világítást
is korszerűsítettük. Felszerelés-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

re került egy kamerarendszer
is, ami a nap 24 órájában figyeli a termet. Beszállításra vár
még a hölgyek részére futópad,
taposógép és elliptikus tréner is.
A konditerem üzemeltetése
és nyitva tartása még kidolgozás alatt áll a testület részéről.
A jelenlegi járványügyi intézkedések miatt csak védettségi igazolvány birtokában lehetne használni a termet, ami
nem könnyíti meg a helyzetünket, mivel a fiatalabb korosztály nagy része még nem
kapta meg, vagy nem is igényelte az oltást. Viszont a terem
nyitva áll az idősebb korosztály
számára is, reméljük ők is átmozgatják magukat, mivel a
mozgás nem korhoz kötött tevékenység.
Tóth Gábor a távlati tervek
kapcsán elmondta, a termet ünnepélyes keretek között tervezik a közösség szolgálatába állítani és a nyitó napra egy hivatásos edzőt szeretnének meg-

hívni, aki a gépek helyes használatát mutatná be az érdeklődőknek.
Telepítésre vár továbbá egy
fix, kültéri pingpong-asztal, egy
25 méter hosszú drótköteles
csúszdapálya és a szülők számára asztalt és padot helyeznek
ki, ahol egy kis társasági élet
folyhat, míg a gyermekek játszanak. Tervben van továbbá
egy teqball asztal kihelyezése
és ledes szolár lámpák telepítése is.
Amint azt Gábor kiemelte,
hisz abban, hogy az újabb lehetőség még több helyit mozdít
majd ki és járul hozzá az egészséges és egyben közösségi
élethez.
– Mivel én lettem Mátay
Karcsi bácsi után a sportelnök,
szeretnék egy kicsit neki,
illetve a falu lakosságának is
megfelelni, mindig egy kicsit
több lehetőséget biztosítani a
mozgásra, sportolásra – zárja
gondolatait Tóth Gábor, a Kerámia SE elnöke.
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Tavaszi Szomszédoló Túra

Első alkalommal került megrendezésre a Tavaszi Szomszédoló Túra, szervezői 2021.
április 17-én várták a túrázást,
természetjárást kedvelőit Petrikeresztúrra az újonnan épült
közösségi pajtába.
A szervezők nagy gondossággal jártak el, hogy a túra
résztvevői mindig biztonságban
legyenek, mindenhol fertőtlenítőszerek, maszkok és távolságtartás volt az elvárt. A három
táv – 8-16-24 km – különböző
felkészültségű túrázókat vonzott. A nyolc kilométeres, Győrfiszeget, Gombosszeget érintő
távra többségében gyerekes
családok és kezdő túrázók érkeztek. Az egyéni túrát mindenki önállóan teljesítette a
menetlevelek, a kijelölések és a
letölthető GPS térkép alapján.
A közepes táv a gyakorlottabb
túrázók számára volt kihívás, a
16 km Győrfiszeg, Barlahida
községet érintette, és Becsvölgye erdeit. A 24 km-es távon a
résztvevők áthaladtak Győrfiszegen, Pálfiszegen, Milejszegen, Dobronhegyen és Gombosszegen is, majd újra Petrikeresztúrra érkeztek.
Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület több alkalommal szervezett már teljesítménytúrát, mégsem tudták,
hogy hány résztvevőre számíthatnak a vírushelyzet miatt.
185 fő teljesítette a három távot, a legfiatalabb túrázó 1 éves
volt a legidősebb 86 éves.
A túra szervezésében Petrikeresztúr Község Önkormányzata, a TuttuMikka-Makka Egyesület és számos önkéntes segítő
vett részt Petrikeresztúron. A
szervezők és a résztvevők egy-

aránt nagyon hálásak voltak
más települések vezetőinek és
az állomásokon dolgozóknak,
akik idejüket nem sajnálva segítették a természetjárókat.
Gombosszegen egész nap szeretettel és finom pálinkával fogadták a 8-24 kilométeres távot
teljesítőket. Pálfiszegen az önkormányzat ízletes langallóval
vendégelte meg a 24 kilométeres távra érkezőket. Balázsfán,
a Sümegi Pincében gyönyörködtek a mesés kilátásban, hálásak voltak a pazar vendéglátásért a túrázók. A nap folyamán összesen 53-an jártak a Sümegi-család birtokán, akik a 24
kilométeres távot teljesítették.
Túrázók érkeztek a környékbeli településekről, de a
távolról érkezők számára is
vonzó szabadtéri program volt,

jöttek Kaposvárról, Dombóvárról, Győrből, Dunavarsányból
és Székesfehérvárról is kirándulók.
Pálfi Tibor, a Közösségfejlesztő Egyesület elnöke, elmondta, hogy a program célja
az volt, hogy a résztvevők
megismerjék a gyönyörű göcseji tájat, felfedezzék az erdő,
a környék szépségeit. A Covid
19 nagyon sok ember számára
felismerést jelentett, újra felfedezték a kirándulás, a túrázás
élményét. Ezért, bár sok elővigyázatosságot igényelt és
nagy odafigyelést a Tavaszi
Szomszédoló Túra megszervezése, bízunk benne, hogy ez is
hagyománnyá válik és jövőre
még többen jönnek, hogy megismerjék Göcsej szépségét és
Petrikeresztúr község vendégszeretetét.

2021. május

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mindig történik valami …
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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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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* Múltidézés Flam rajzaival
Népszerűségi csúszdán
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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

(2013.07.18.)
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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!
– Ez az Orbán nem bír magával! Pénz az egészségügynek,
pénz a katonáknak, pénz a pedagógusoknak… Ki fog így a
szocikra szavazni?!
(2013.07.18.)

Pszichiáternél

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

www.zalatajkiado.hu

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a férjem
csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy Mesterházy,
és mi legyen Gyurcsánnyal!...
(2013.07.18.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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A zalai megyeszékhelyen egyezettek
Még több vállalkozáshoz kell elérnie a gazdaságfejlesztési programoknak

A fórum résztvevői.

A következő másfél évben
legalább annyi vállalkozáshoz
kell eljutnia a kormány gazdaságfejlesztési programjainak,
mint az elmúlt harminc évben
összesen – jelentette ki az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára minap Zalaegerszegen.
György László az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónában működő

kamarák fórumát követő sajtótájékoztatón azt mondta: a gazdaságfejlesztési
intézményrendszer és a kamarák is felkészültek a programok kiteljesítésére. Az egyik kamarai vezetőt
idézve hozzátette: a kamarák
feladata az, hogy ezeket a kormányzati fejlesztési programokat most eljuttassák a vállalkozóknak.
Pölöskei Gáborné, az ITM
szakképzésért felelős helyettes
államtitkára arról beszélt, hogy

egy-egy térség fejlődéséhez, a
vállalkozások
pályázatainak
eredményes megvalósításához
és továbblépéséhez jól képzett
minőségi munkaerőre van szükség, ezt pedig a szakképzés és a
felnőttképzés tudja biztosítani.
Az új szakképzési rendszer már
elindult, a jelentkezési arányok
is jelentősen növekedtek, de a
kamarák tudnak abban segíteni,
hogy a duális képzés kiteljesedjen, egyre több vállalkozó
kapcsolódjon be.
Navracsics Tibor, a régió
fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: a térség gazdaságfejlesztési programja már a kormány előtt van,
napokon belül el is fogadhatják
azt. Arra készülnek, hogy a
megnyíló európai uniós forrásokat minél hatékonyabban, a
régió specialitásaira minél érzékenyebben költsék majd el.

Jelezte, hogy a kamarai fórum jelentős eredménye az az
itt aláírt megállapodás, amely a
hat területi kamara együttműködését szolgálja, ezek a szervezetek ugyanis felismerték,
hogy szükség van egy olyan
nagytérségi szintű összefogásra, ami a megyék és a megyei
jogú városok egymástól eddig
elszigetelt vagy párhuzamosan
futó fejlesztési elképzeléseit
összehangolja.
Vigh László, Zalaegerszeg
és térségének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta:
a pandémia hatása érintette a
vidéki településeket, de a kormány jelentős támogatási forrásokat biztosít az újraindításhoz.
A gazdaságban, az oktatásban
és a területfejlesztésben ebben
a fejlesztési zónában „sikerre
vagyunk ítélve” – vélekedett.
(Forrás: MTI)

Gránit, márvány síremlékek

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

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
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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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Kis lépés az adózónak, hatalmas segítség a támogatottnak
Gyermekek gyógyítására és
állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1 százalékát.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az
adóforintok, a felajánlók évről
évre milliárdok sorsáról dönthetnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján közzétette azon civil szervezetek
adószámát, valamint a vallási
közösségek és a Nemzeti Tehetség Program technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető.

Idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója
1+1 százalékáról. Az egyik 1
százalék felajánlható egy civil
szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a benyújtható a NAV-hoz a „20EGYSZA” lapon május 20-áig.
Az szja 1+1 százalékáról
rendelkezni legegyszerűbben

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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KAÜ azonosítóval, a NAV
webes kitöltő programjában
lehet.
A vallási közösség technikai számára szóló, korábban tett
formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a
felajánló újabb nyilatkozattal
nem jelöl meg másik technikai
számos kedvezményezettet vagy
a korábbi nyilatkozatát nem
vonja vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont

- a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
Az adózók az 1+1 százalékról rendelkező nyilatkozaton
jelezhetik, hogy a nevüket és
elérhetőségüket a megjelölt civil
kedvezményezettel közölheti a
NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a
rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Közép-Zala
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Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
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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.

