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Teskánd, tanuszoda

Hogy ne legyen hiába való eleink áldozata

Megkoszorúzták az emlékművet.

Május utolsó vasárnapján
az I. és II. világháborús hősökre emlékezünk országszerte.
Teskándon a szent mise után

került sor az emlékműnél az
ünnepségre. A Himnusz után a
helyi általános iskola diákja;
Molnár Anna szavalt el két

verset. Az ünnepi beszédet Németh Ágnes polgármester előadásában hallgatta meg a közönség. Beszédében felidézte a
történelmi hátterét eme emlékünnepünknek. Szó esett arról
is, hogy a háborúk nem a lakosságé, a szegényeké, hanem
a nagypolitikáé. Hiába tudjuk
ezt, mégsem tanulunk belőle
semmit. Ugyanúgy háborúzunk, gyűlölködünk és félünk.
Megemlítette a civil lakosságot
is, akik ugyanúgy szenvedtek
és részesei voltak a világégéseknek is. A hősök napján
őket se felejtsük ki az emlékezésből.
„De nézzünk csak az emlékműre… Olvassuk el a neveket. Nem volt hiába való az ő
áldozatuk, mert mi már békében nőhettünk fel. S bár a betűket újjá varázsolhatjuk az

emlékműveken, a lelkekben
nem tudunk újragravírozni
semmit… S bár évről évre egyre kevesebben vagyunk, akik
emlékezünk, azért fontos és talán éppen ezért még fontosabb,
hogy emlékezzünk. Mert, ha
nem emlékezünk, akkor az
unokáink, a dédunokáink sem
fognak emlékezni, de még hinni sem fogják, mindazt a borzalmat, melyet nagyszüleik,
dédszüleik átéltek” – idézte fel
beszédében a polgármester,
hogy miért is kell és szükséges
emlékezni eleink hősi cselekedeteire, áldozataira.
A beszédet követően a teskándi képviselő-testület nevében Simon Viktória, Sipos László képviselők és Németh Ágnes polgármester helyezték
el a megemlékezés koszorúját.
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu
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Teskándra is elért a Peace Run fáklyája

Teskánd – egy kis pont a
térképen, a világtérképen nem
is látszik… A kapott emléklapon sincs rajta, csak Zalaegerszeg, de mi azért büszkék vagyunk rá, hogy egyik állomása
voltunk a Peace Run nevű kezdeményezésnek.
De mi is ez a Peace Run Békefutás? Az Egységszív Alapítvány csapata Sri Chinmoy
álmát folytatja vagy váltja va-

lóra, hogy a világon körbehordják a futók a békét jelképező
fáklyát. A Békefutás Fáklyája
elérte tehát Teskándot, útja során 150 országon halad át,
nemzetközi futók és kísérőik
viszik a lángot. Útja során a
láng a béke, a megértés és a
barátság üzenetét terjeszti.
A futókat és a lángot Teskándon a Fitt parkban a helyi
iskolások, óvodások és a pol-

gármester várta. Teskánd határát jelző táblától a lángot Németh Ágnes polgármester hozta
a parkig. A nemzetközi futókat
Zalaegerszegtől az andráshidai
iskolások kisérték el Teskándig.
A Fitt-parkban az ovisok és
az iskolások hallhattak a Békefutás történetéről, lényegéről. A
résztvevők mindannyian közösen tettek egy lépést a közös
álmok, a szebb és teljesíthetőbb
holnap irányába. A közös éneklés, a játék, a gyerekek nyelvére lefordított, érthetővé tett
béke fogalom valóban egységgé kovácsolta a résztvevőket.
Orosz, szerb, német, amerikai,
angol és guatemalai futók

anyanyelvükön szóltak a gyerekekhez, hogy játékos formában kitalálják ki melyik országból érkezett. Talán a legnagyobb élmény az volt, hogy a
békét jelképező fáklyát a gyerekek körbeadták egymásnak és
a kézről kézre „járó” lánggal
maguk is részesei válhattak a
békefutásnak.
A teskándi Fittparkban a
futók és a gyerekek némi frissítőt vehettek magukhoz, majd
a közös teskándi ovisokkal és
iskolásokkal egészen a település határig kisérték a futókat. A
láng Csonkahegyhátot, Becsvölgyét, Csesztreget érintette, s
Rédicsnél hagyta el hazánkat.

Pancser csalók…
A Telekom nevében érkezett szerkesztőségünkbe egy elektronikus levél. Nyilvánvalóan szélhámosságról van szó, bizonyára nem csak nálunk próbálkoznak ilyen módon.
Első ránézésre hivatalosnak tűnik, de aztán kiderül, hogy
ócska, primitív trükkről van szó. Még akkor is, ha belevágtak a
levélbe egy olyan szövegrészt, ami lehetséges, hogy a Telekomtól származik.
De ha elolvassuk a számlaösszeg (ami már önmagában is
gyanús) alatti szöveget, láthatjuk, hogy rendkívül pofátlanok az
elkövetők. Még annyi fáradságot sem vettek, hogy felkérjenek
valakit – mondjuk egy általános iskolást –, hogy írja le magyarul a „számlán” szereplő következő szöveget:
„Remeljuk, hogy a szamla kifizeteset a megadott hataridon
belul. Vagy az elofizetes velunk automatikusan kikapcsol.
Kerjuk, kovesse az alabbi linket a folyamat befejezesehez .”
Aztán a „Befizetem” ablakra kellene kattintani. Hogy azután mi következik, azt csak sejtem.
Egyébként a zina.ksoft@gmail.com-ról jött a levél, nem ártana, ha az illetékes hatóság ennek utána nézne.
E.E.

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

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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Gyermek és ifjúsági nap Petrikeresztúron
Június 2-án ünnepelték a gyerekeket és a fiatalokat Petrikeresztúron. A remek idő lehetőséget teremtett, hogy az egész

napot a sportpályán tudják tölteni a résztvevők.
A délelőtt pingpong bajnokság keretében gyerek és felnőtt

Kalandozás Pécsett

Nagy sikere volt a Pulcinella kertészkedik című bábjátéknak.

A MecsExtrémben…

A Tuttu Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület szervezésében május 17-én kora
reggel egy 30 fős lelkes csapat
indult Pécs irányába Petrikeresztúrról. Az első állomás Horvátországban a Majláth kastélyban volt, a hosszas határellenőrzés után a csapatot egy kevéssé rendben tartott park fogadta, de a tudor stílusú kastély
igazán impozáns volt.
Pécsett ebédelt a csapat, majd
vezetett városséta következett.
Megnézték a Széchenyi teret, a
dzsámit, a Király utcát, a székesegyházat, a lakatos falakat. Gyönyörködtek a város csodás épületeiben, élvezték a mediterrán
város magával ragadó hangulatát. A vezetett túrát az eső szakította félbe, mindenki egy bevásároló központba menekült.
Ott megvárta az elvonuló vihart,

Sikondán…

majd a Zsolnay negyed szépségeivel ismerkedtek meg. A sikondai táborban játszottak, s dolgozták fel a nap élményeit közösen.
Vasárnap a kalandozásról, a
kihívásokról szólt. Busszal érkeztek a MecsExtrémbe, ahol a
magas kötélpálya, csúszkapályák, bobpálya, játszóház, kültéri játékok várták a gyerekeket
és felnőtteket egész nap. Késő
este lett mire a csapat hazaérkezett, hátizsákjukat sok izgalommal megpakolva.
Az EFOP-1.3.5-16-201600928 azonosító számú „Társadalmi szerepvállalás erősítése
és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka Gyermek és
Ifjúsági Egyesület szervezésében”
című pályázat a Széchényi 2020
Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében valósult meg.

kategóriában 30 fő játszott körmérkőzéseket. A felnőtt kategória első helyezettje Németh
Zsombor lett, a gyermek kategória győztese Csizy Áron. A jó
hangulatú meccseken 7-60 év
közötti versenyzők játszottak,
így joggal mondható a sportos
program igazi családi eseménynek, melyen unoka és nagymama egyaránt játszott, közösen
sportolt, tett az egészségesebb
életért. A sportos csapatot ebéddel várták a szervezők, finom
paprikás krumpli főtt a kondérban.
Délután a programok a gyerekekről szóltak. Az ugrálóvár,

s az akadálylabirintus nagyon
népszerű volt. A csillámtetováláson mindenféle motívum készült, a fiúk a denevéreket, a lányok a cicákat, pillangókat szerették leginkább. Az arcfestésen
állatok, nonfiguratív virágok,
félelmetes arcok készültek.
Az est fénypontja a Zirano
Bábszínház előadása volt, a
Pulcinella kertészkedik című
darabba a gyerekek is bekapcsolódtak, bíztatták a szereplőket.
Ajándékot vehetett át minden ünnepelt, s a gyerekek és a
lélekben gyerekek hot dogot és
fagyit kaptak az est zárásaként.

Anyák napján

Az idei évben is hagyományosan május 6-án köszöntötték
a petrikeresztúri kultúrházban az
anyukákat, nagymamákat, dédikéket. A helyi gyerekek, felnőttek

megható műsorral készültek az
édesanyák köszöntésére.
Az előadást közös fényképezés, uzsonna és sütemények
zárták.
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* Múltidézés Flam rajzaival Nemeshetés szépkorú lakosait köszöntöttük
EU-mellékhatás

Méltó módon köszöntötték az időseket.

– Már a nyolcadik páciens, aki örömében félholtra zabálta
magát mákos gubából…
(2003.04.10.)

Május-nosztalgia

– Énekeljük most el pianó-suttyomban az Internacionálét,
mert anélkül a sörnek sincs semmi íze!...
(2003.05.01.)

Milyen egyszerű!...

Hagyományainknak megfelelően május 12-én szombaton,
ezen a szép Pünkösdhöz közeli
délutánon köszöntöttük Nemeshetés Község Önkormányzata
és az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány nevében községünk szépkorú lakóit. Tisztem kettős volt, hiszen önkormányzatunk polgármestereként
és meghívottként is szólhattam
úgy, mint aki saját tapasztalásaként is tudja: a szépkor
megéléséhez életünk folyamán
nagyon sok szerencsére, hitre,
szeretetre és normális életvitelre, békés környezetre van
szükség. Hogy ez így is lehessen, komoly feladat hárul az
önkormányzatunkra és a közösség erejére, összefogására egyaránt: ismerjük az idős korral
járó gondokat és megkülönböztetett figyelemmel törődünk
mindenkivel.
A tiszteletbeli vendégként
jelenlévő Tódor Szabolcs plé-

bános áldásos szavai után Nemeshetés legidősebb polgárait
köszöntöttük: a 94 esztendős
Németh Ferdinándnét, a 91
éves Ujj Józsefnét, a 91 éves
Balázsy Zoltánnét, valamint
községünk legkorosabb férfi
polgárát, a május 21. napján 81.
életévét betöltő Sali Sándort.
Óvodásaink és iskolás gyermekeink produkciója meghitt,
örömteli pillanatokat okozott a
jelenlévőknek, melyért külön
köszönet illet minden szereplőt
és betanításukban közreműködőt. A Búcsúszentlászlói Népdalkör zalai és somogyi nótacsokor összeállítása tovább fokozta a jó hangulatot, hiszen
velük együtt nótázva, táncolva
fejeződött be a szép délután
ünnepi vacsorával, melyet községünk mintegy 50 nyugdíjas
lakosa tisztelt meg jelenlétével.
Magyar Kálmán
Nemeshetés község
polgármestere

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

– Ez már tulajdonképpen családi gazdaság. A teljes menedzsment a mi famíliánk!...
(2003.05.15.)
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, 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.

2018. május
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Közösségi felmérés Teskándon
A Teskándi Önkormányzat
kezdeményezésére indult egy
közösségi program a településen, amelynek megvalósítását
a Zalai Falvakért Egyesület és
a Teskándért Egyesület segíti.
A munka elsődleges célja
olyan közösségi együttműködések kialakítása, mely a település életét hosszú távon segítheti. Az együttműködés kialakításához és annak sikeres működéséhez kértük a lakosság közreműködését, támogatását.
A közösségi felmérés első
részeként április hónapban a Zalai Falvakért Egyesület önkéntesei 42 családot kerestek fel
személyesen, hogy beszélgetést
kezdeményezzenek a faluról, a
helyi közösségek állapotáról,
az itt élőket érintő fejlesztésekről, együttműködésekről.
A beszélgetést követően április végén úgynevezett falu-

fórumra, beszélgetésre invitáltak minden falubelit.
A közösségi beszélgetés alkalmával beszámoltak a tapasztalatokról, nyilvános párbeszédben vették sorra az interjúsorozat által feltárt helyzetet,
amelyet kiegészítettek a helyszínen elhangzottakkal – hiszen
minden családhoz a kérdezők
nem tudnak eljutni, ugyanakkor
fontos, hogy sok véleményt
„csatornázzanak”
Az interjúk során olyan kérdésekről beszélgettek a felkeresett családokkal, mint hogy
miért jó Teskándon lakni, illetve miért nem jó itt élni, mi az
ami jó, mi az ami nem, min
változtatna, illetve mi az amivel ő maga hozzá tudna járulni
a település fejlődéséhez, közösségi életéhez.
Sokaktól elhangzott, hogy
javítani kellene az információ

Gyereknap Tófejen

Báthory Gábor bohócműsora szórakoztatta a tófeji gyerekeket.

Május 26-én, szombaton 15
órakor kezdődött az idei gyereknapi program Tófejen. A kis
lurkók gyorsan birtokba vették
a hatalmas, ugrálóvárat, amely
a nap végéig teljes teltházzal
üzemelt. Akik elfáradtak, azok
sem maradtak program nélkül,
hisz az arcfestők szorgos keze
által különböző vidám mintákkal díszíthették az arcukat,
vagy épp lufiból készült állatfigurákkal szórakozhattak. A
Tófeji Ifjúsági Kör tagjai különböző játékos feladatokkal
mozgatták meg a gyerekeket. A
legügyesebbek bicajjal teljesít-

hették a kijelölt akadálypályát,
de többek közt szerepelt a
programban célba dobás, kapura rúgás, lajhármászás, kötélhúzás, hullahopp karikázás és
kötélhajtás is.
15.30 perctől Báthory Gábor bohócműsora szegezte a
színpad elé – korosztálytól függetlenül – a jelenlévőket.
A műsor után fagyi és
uzsonna várta a fáradt és éhes
csapatot, majd új erőre kapva
folytatódott a játék, ami egy
helyben szerveződött 4 csapatos grundfoci bajnoksággal
zárult.

Falufórum keretében ismertették a tapasztalatokat.

áramláson, szükség lenne esetleg egy internetes hírlevélre,
tenni kellene a településen a
környezetrombolást okozó égetések ellen. Felmerült, hogy
nincs a településnek hagyományos faluközpontja, kevés a
parkolóhely az iskola és az
óvoda környékén, ez főként az
iskolai, óvodai ünnepek, évzáró
évnyitó kapcsán okoz gondot.
A fiatalok helyzete sem könynyű, nincs igazán szórakozásra
alkalmas helyiségük, felújításra
szorulna kosárpálya, meg kellene oldani a belvíz elvezetést,
fel kellene újítani a járdát. A
településen élő vállalkozókat
jobban be kellene vonni a falu

életébe, a fejlesztésekbe, érdemi párbeszédre lenne szükség. Bővíteni kellene a sportolási lehetőségeket, vissza
kellene hozni a régi utcabajnokságokat.
A közösségi összefogás közelmúlti szép példái a teskándi
Fitt-park létrehozása, a szülői
kezdeményezések az óvodában
a sószoba, a kresszpark, az
árnyékoló megépítése, a játszótér felújítása mind azt mutatja
hogy van az emberekben igény
a közösségi cselekvésre.
Az „ügyek mentén” elinduló közösségi beszélgetések
remélhetően még tovább segítik a település életét.

A Zalai Falvakért Egyesület
EFOP-1.3.5-16-2016-00885 „Te
is lehetsz önkéntes - a zalai falvakban” című projektjéhez csatlakozott
mint résztvevő partner a Teskándért
Egyesület. Ennek kapcsán valósulhat meg
Teskándon a közösségi felmérés.
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Fergeteges gyermeknap Babosdöbrétén
műsoruk végén megtáncoltatták a közönséget is.
Borka bohóc vette át a stafétát, a gyerekekkel közösen,
nagy odaadással hajtották végre
a kincskeresést.
A mellékelt képeken is láthatja mindenki, hogy egy igazi,
pörgős, de mégis bensőséges
hangulatú délutánt sikerült a
gyerekek kedvére szerveznünk!
Babosdöbréte Község
Önkormányzata

Gyermekeink örömére és
tiszteletére idén is nagy örömmel készültünk a gyermeknapi
rendezvényünkre.
Szerencsére minden körülmény kedvező volt, gyönyörű
napos időben, nagy jókedvvel
telt a délután. Már délelőtt
elkészült a rendezvénysátor,
kialakítottuk a helyszínt. Kora
délután megérkeztek az asszo-

nyok, előkészültek a gofri sütéséhez, ami aztán mind egy
szálig elfogyott.
A Tihanyi Színjátszótársulat
Csodahegedű című gyerekdarabjával indult a program. Nagyon színvonalas, még a felnőttek figyelmét is magára vonó darabot adtak elő.
Utánuk a Körtánc fiatal táncosai és zenészei léptek föl,
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Fejlesztés a jelenben, befektetés a jövőbe
„Zalaegerszeg sok tekintetben élen jár”
A II. Mobil Járműipari és
Logisztikai Szakkiállítás és
Konferencia 2018. május 2425-én került megrendezésre a
megyeszékhelyi Zalakerámia
Sport-és Rendezvénycsarnokban.
Az első nap programjaként
szakemberek, üzletemberek részvételével járműipari és infokommunikációs
konferencia
zajlott, melyet Balaicz Zoltán
polgármester nyitott meg. Beszédében utalt a járműipari
tesztpálya kezdeti időszakára,
felelevenítve a 2016-os bejelentést és a 2017. május 19-én
történt alapkőletételt, melyeket
a „Modern Városok Program”
keretében aláírt megállapodás
előzött meg. A 250 hektáros
területen, 45 milliárd forintból
megvalósuló, európai szinten
egyedül álló beruházás a hagyományos mellett elektromos
és önvezető gépjárművek tesztelésére lesz alkalmas. A polgármester kitért a megyét és a
várost érintő egyéb nagymérvű
innovatív fejlesztésekre, a 76os okos gyorsforgalmi útra, az
5G adatátvitel technológia teszt-

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

városra, valamint a logisztikai
központra és konténerterminálra. Tájékoztatott arról is, hogy
2014-2018 között 4000 álláshely jött létre a város és az
idetelepült cégek közötti együttműködés eredményeként.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, a
tesztpálya építésének miniszteri
biztosa említést tett többek
között a létesítményben az év
során felépülő fogadóépületről,
amelyben konferenciaterem fog
működni és az egyedülállóan,
az aszfaltba épített napelemekről, melyek az autók töltésére
szolgálnak majd. Jelezte, hogy
egy német cég már az ősz
folyamán tesztelni szeretne a
pályán. A tervek szerint ez év
végéig 60%-ban, 2019-re pedig
a pálya minden eleme használható lesz.
A kormányzat részéről Kara Ákos infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár előadásában hangsúlyozta a 2010 utáni időszakban végbement, az országot
érintő folyamatokat, így az

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

www.zalatajkiado.hu

Balaicz Zoltán köszöntötte a hazai és nemzetközi vendégeket.

adósságból való kikerülést,
majd a bérek növekedését.
Mint mondta, a jövőt tekintve
megfelelő innovációval a versenyképesség megőrzése fontos
kihívás. Kiemelte, hogy mindezek elérésében a kormány elsőrangú partnerei az önkormányzatok, így Zalaegerszeg
városa is, amely sok tekintetben élen jár. Az államtitkár
beszélt a digitalizáció fontosságáról, valamint a kormány
idei terveiről, amelyekben szerepel a szupergyors internethasználat is, amely 2018 végére
igény szerint minden háztartásban elérhető lesz. Rávilágított, hogy a végbemenő pozitív
változások – mint a világ
legmodernebb digitális hálózatának kiépítése a zalaegerszegi
tesztpályán – a város és a
térség érdekein túl az ország, a
V4-ek és Európa javát is szolgálják majd a jövőben.
Folytatásként a V4 országok képviselőinek részvételével, panelbeszélgetés következett, melynek témáját az autonóm járműfejlesztési stratégia
és elektromobilitás képezte. A
hazai, cseh, lengyel és szlovák
kormányzati, intézményi és
vállalati szereplők elmondták,
hogy a fejlesztések mellett az
emberi tényezők, így a képzések, valamint az országok közötti együttműködés is nagyon
fontos.
A kiállítás második napja a
logisztika jegyében telt, ahol a
kormányt Mosóczi László köz-

lekedéspolitikáért felelős államtitkár képviselte. Beszédében rávilágított arra a tényre,
hogy Zalaegerszeg kedvező
földrajzi
elhelyezkedésének
köszönhetően az Adria közelségével, összeköttetésben van a
főbb tengeri kikötőkkel, ezért
szükséges egy logisztikai központ kiépítése, amely a térség
gazdasági fejlődését szolgálja.
Tájékoztatta a konferencia
résztvevőit, hogy a kormány
2022-ig közel 4000 milliárd
forintot szán országos szinten a
közlekedési hálózat modernizálására.
Fibrás György, a logisztikai
központ és konténerterminál
projektvezetője főként a jövő
szakembereihez, mérnökeihez
szólt, amely során a múlt, a
jelen érintésével a jövőbe való
befektetés feltételeit vázolta
fel.
A távolból érkezett üzletemberek, valamint a városban
és a környéken élő fiatalok
számára nagy jelentőséggel bírt
Horváth Szilárd Zalaegerszegről és a járműipari tesztpályáról
készített filmjeinek levetítése.
A kétnapos rendezvényen
modern iparágakat és fejlesztéseket felvonultató cégek és
képzési intézmények, köztük
számos egyetem várta az érdeklődőket
pályaorientációs
programmal, robotok, makettek, elektromos autók, versenyautó-szimulátorok bemutatásával.
Török Irén
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Gyermeknapi forgatag Nagylengyelben

2018. május

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Gábor bohóc műsora szórakoztatta az ifjú társaságot.

Május utolsó vasárnapján a
gyerekeké és a gyermeklelkű
felnőtteké volt a főszerep Nagylengyelben. A gyereknapi forgatagban számos hagyományos
fajátékot lehetett kipróbálni,
némelyikhez nem csak leleményességre, de precizitásra is
szükség volt. Az ügyes kezű
kicsik és nagyok kézműves
játszóházban is tesztelhették
kreativitásukat Pozvai Szilvia
segítségével, aki szívesen vállal
önkéntes tevékenységet a településen. Azok pedig, akik inkább más képzelőerejére bízták
magukat, szebbnél szebb csillámtetoválásokat kaptak Németh-Lucz Anita, a zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ munkatársa jóvoltából. Az elmaradhatatlan ugrálóvár és a trambulin idén is nagy
népszerűségnek örvendett, egyetlen percre sem hagyták üresen
őket a gyerekek.
Délután egy mini Nagylengyel-túrára is sor került, amelynek során az érdeklődők kis
csapata jobban megismerhette a
Szent Domonkos templom történetét és bepillantást nyert a
helyi cipészműhely rejtelmeibe.
A csoport egy százéves épület
átalakulásának és megújulásának folyamatáról is érdekes
információkat kapott. A mini
kirándulással a szervezők célja
az volt, hogy árnyaltabb képet
közvetítsenek a település egyes
részeiről azoknak is, akiknek
egyébként kevésbé adódik lehetőségük ezek megismerésre.
Köszönet Scheiberné Kerkai
Editnek és Nagy Ernőnek, hogy
lehetővé tették a látogatást a
százéves portán és a suszterműhelyben.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

A gyerekek többféle hagyományos fajátékot is kipróbálhattak.

Zárásként Báthory Gábor
bohóc interaktív műsora szórakoztatta a gyerekeket, amelyet
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatott a
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer keretében. A vidám
program után ízletes palacsintával lepték meg a résztvevőket a
Faluház dolgozói, valamint
Scheiberné Horváth Magdolna,
aki ha sütés-főzésről van szó,
állandó segítője a helyi munkatársaknak.
Továbbá minden gyermek
egy 2 gombócos fagyikupont is
kapott az önkormányzattól,
amit a nagy hőségben gyorsan
fel is használtak a helyben működő élelmiszerüzletben. A
szervezők ezúton is szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a
gyermeknapi program létrejöttéhez.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.
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Kirándultak a nemeshetésiek
Hosszú évek kihagyása után
idén újra falukirándulást szerveztek Nemeshetésen. A kezdeményezés létjogosultságát ez
alkalommal is igazolta, hogy
teli autóbusszal startolt a kirándulás, május 26.-án szombaton.
Reggel nyolc órakor gördült
ki Nemeshetés központjából a
busz, melyet a sofőr az első
úticél, Fertőrákos felé kormányozott. Jó magyar szokás szerint már az út elején előkerültek
az alufóliába csomagolt házi
útravalók, melynek fogyasztása
közben még az útitársakkal
való csevegés is élvezetesebb.
Fertőrákosra érve elő ízben
egy 90 perces hajókázásra nyílott lehetősége a nemeshetési
csapatnak, mely elviselhetőbbé
tette az időközben kialakult
hőséget. Miközben a hajó rendületlenül szelte ketté a sós víz
tükrét, mindenki kedvére válogathatott a tengernyi látnivaló
közt, hiszen a tó sajátságos
színétől kezdve a vízi színházon át, az egyedi növény- és
állatvilágig, minden a Fertő-tó
sajátossága és csak itt látható.
A vízi túrát komolyabb barangolás követte a fertőrákosi
kőfejtőben, ahol ismét szép
számmal akad csodálni való. A
számos védett és hazánkban
kizárólag a kőfejtő felszínén
előforduló növények a természet barátainak okoztak mara-

A Fertő-tónál…

dandó pillanatokat. A zene és
színház kedvelői is ámulhattak,
hiszen a kőfejtő egy barlangszínháznak is otthont ad, mely
egy barlang gyomrában igazán
különleges látványt nyújt.
Sopronban folytatták útjukat
a barangolók, méghozzá a Károly-kilátónál. A kőépítmény csúcsára feljutva a legfáradtabbak
is kárpótolva érezhették magukat az egyedülálló látvány által.
Estebéd következett szintén
Sopronban, egy kellemes környezetben megbúvó étteremben, ahol az immáron kissé
elfáradt kirándulók erőre kaphattak. A jó hangulatú közös

étkezés hasonlóan kellemes beszélgetéssel folytatódott a buszon, immár hazafelé tartva.
Sárváron rövid időre még egy
közös fagylaltozással, újabb élményeket szerzett a vidám
csapat.
Legközelebb már csak Nemeshetésre visszatérve nyíltak
ki a busz ajtói, ahol a faluközpont néhány búcsúszó erejéig
újra megtelt a lakókkal, akik
aztán kellemes élményekkel
hazatértek.
A kirándulás anyagi hátteréről Weidinger Andrea, a település jegyzője számolt be lapunknak. Mint megtudtuk, Ne-

meshetés Község Önkormányzata 500.000 Ft összegű pályázati támogatási kérelmet
nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért
Felelős Államtitkárságához az
1000 fő alatti kistelepülések
kulturális alapellátásának támogatására. A pályázat keretében
egy közösségépítő kulturális
kirándulás megvalósítását tűzték ki, melynek úti célja Sopron és a Fertő-tó környéke volt.
A minisztériumtól végül 300 ezer
Ft támogatást kapott Nemeshetés, a mindösszesen 592 ezer
Ft összköltségű kiránduláshoz.
Gellén Szilárd

Pusztaedericsiek a csíksomlyói búcsún
Sikeres pályázat segítségével jutottunk el az idei évben
Erdélybe. Testvértelepülésünk,
Csíkszentlélek a Somlyó-hegy
tövében fekszik, festői környezetben, így mi más lehetett
volna az egyik legfontosabb
program, mint a búcsúi zarándoklat, szentmise a nyeregben,
többszázezer magyarral együtt.
Felemelő érzés volt ezen részt
venni, torokszorító a felhangzó
himnuszokat élőben hallgatni...
bekapcsolódni nehéz, mert az
embernek folyton elcsuklik a
hangja...
Örömteli volt a régi ismerős
családokkal a találkozás és
újakkal az ismerkedés, barátság. A 18 évre visszanyúló testvértelepülési kapcsolatot szeretnénk felfrissíteni, megújítani, a régi szálakat megerősíteni. Köszönjük Keresztes Ba-

lázs jelenlegi és Pál Péter korábbi polgármestereknek a segítséget, feleségeiknek, Jolánkának és Zsuzsának a közreműködést. Külön köszönjük –
Krézsek Erika alpolgármesterasszonynak a folyamatos kapcsolattartást, együttműködést és
a mindennapos együttlétet, a
nála alvók nevében mindemellett a szíveslátást. Nem hagyhatom ki a felsorolásból a Molnár-családot – Gizit és Győzőt,
Dánieléket – Etelkát és Gábort,
valamint Málnási Gyulát és
Terikét, és természetesen Imolát! Köszönjük a szíveslátást, a
szeretetet és a barátságot. Szívünkben őrizzük őket és augusztusban várjuk szerettettel a
szentlélekieket Pusztaedericsre.
A program része volt a
Gyilkos-tó és a Békás-szoros,
melyre különösen a most elő-

Feledhetetlen élmény volt.

ször ott járók csodálkoztak rá.
Sétálhattunk egy kicsit Csíkszeredán, megnéztük a kegytemplomot, hazafelé pedig az
elmaradhatatlan „shoppingolás” volt Korondon. Nagyon

szép, értékes napokat tudunk
magunk mögött, hála és köszönet mindenkinek, aki a szép
úthoz bármivel is hozzájárult
(pályázatírás, sofőrök, sütemény, stb...).
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Dolgozó diákok
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt
munka kivételével – ugyanolyan
szabályok vonatkoznak, mint más
munkavállalók esetében.
A diákok szülői engedéllyel
16 éves koruktól dolgozhatnak,
de szünidőben már a 15 éves
nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános
iskolába, szak- vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem
rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt
a NAV-nál tudja igényelni a
18T34-es nyomtatványon.
A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV
honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem – néhány foglalkoztatási formát kivéve – is adóköteles. A személyi jövedelemadó
mértéke 15 százalék, amit a
munkaadó adóelőlegként von le
a diák bruttó jövedelméből. Ha
munkaviszonyban, vagy bizto-

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ
nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes,
kényes témájú cikkekre kíváncsi.
Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon
meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

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

sítást eredményező megbízási
jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is
kell fizetnie, melyet szintén a
munkáltató von le. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania
2019. január 31-ig, amire a
diáknak jövőre szüksége lesz a
NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet
ellenőrzéséhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört,
munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét
tartalmazó – munkaszerződéshez, mely csak a törvényes
képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell
jelentenie a NAV-hoz. A mun-

Célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján.

kaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi
vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó
138000 forint.
Ha a diákok egyszerűsített
foglalkoztatás (alkalmi- vagy

idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben
nem kötelező a szerződést írásba foglalni.
A diákok foglalkoztatásáról
bővebb információ olvasható a
72. számú Információs füzetben, a www.nav.gov.hu oldalon.
Forrás: NAV Zala Megyei Adóés Vámigazgatósága
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Muravidéki együttműködés, nemzeti összetartozás

mxm lakberendezés rovata

Közel harminc éve minden esztendőben megerősítik a kapcsolatot

Az együttműködési megállapodás 2018-ra vonatkozó aláírásának pillanatai.

Immár több mint negyedszázados múltra tekint vissza a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és
a Zala Megyei Önkormányzat
között köttetett együttműködési
megállapodás, mely ez évben is
aláírásra került. A hosszú éveket felölelő értékes, nemes
munka folytatásának megerősítése a Nemzeti Összetartozás
Napján, június 4-én történt meg
Zalaegerszegen. E napon határokon átívelve megemlékezünk
nemzetünk tragédiájáról, a
nemzeti érzés egységét nyomatékosítva, lehetőséget kínálva a
magyarság összetartozásának
kinyilvánítására. Trianon 1920ban elszakította többek között
az előtte Zala és Vas megyéhez
tartozó magyar településeket.
E tények tükrében köszöntötte a Megyeházán dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke Horváth Ferencet, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
elnökét, Lendva alpolgármesterét, gratulálva a szlovén parlamenti választáson elért nagyarányú győzelméhez. Pál Attila
rávilágított, hogy a megállapodás előtt a határon túli magyarság és az anyaországiak
közötti határ fizikailag létezett
ugyan, de lelkükben és szívükben nem. Hangsúlyozta, hogy a
megye ismét 1 millió forintot
biztosít az együttműködés értelmében, amelynek jelentősége nem az összegben, hanem a
tartalmában lényeges. A hatékonyságát jelezve példaként
tett említést arról a megvalósít-

hatósági tanulmányról, amelynek értelmében, mintegy 100
millió forintból a ZalaegerszegLenti-Rédics-Lendva vasútvonal épül. A tanulmány ősszel
kerülhet a magyar kormány
elé, majd forrást biztosítva készülhetnek el az engedélyes tervek.
A kiépített kapcsolatok
eredményeként valósult meg a
Tenke-hegyi kerékpárút alapkőletétele a határmentén, azon
a helyen, ahonnét három országot lehet látni, a Tenke-hegy
és a szlovéniai Lendva-hegy
között.
Horváth Ferenc beszédében
kiemelte, hogy a muravidéki
nemzeti közösség számára
nagy jelentőséggel bír a Zala
megyével és településeivel való

egyre bővülő, jó kapcsolatok
ápolása, amely az ismeretszerzésen túl, a barátságok kötésében is megnyilvánul. Magyarország kormánya is jelentős támogatásban részesíti a
Muravidéken élőket. Mindezek
az általa képviselt magyarok
részére hatalmas lelki bíztatással és megerősítéssel bírnak a
megmaradás terén, melyekért
ez alkalommal is köszönetét
fejezte ki.
Az együttműködési megállapodás 2018-as évre megjelölt
céljai között szerepel, a Zala
György Emlékév kapcsán szervezett programok, drámatábor
iskolásoknak zalai szakemberek vezetésével, a Hevesi Sándor Színház vendégszereplése
Lendván, könyvkiadás, a Nemzeti Összetartozás Napjához
kapcsolódó rendezvény.
Közel harminc év történéseit átélve, megtapasztalva
mindkét fél kijelentette, hogy a
Szlovéniában élő magyarság
nemzeti kultúráját, hagyományainak, valamint nemzeti identitásának megőrzését felölelő
célok, programok megfogalmazása és kivitelezése hatékonynak bizonyultak.
Az együttműködési megállapodást az alelnökök és a sajtó
munkatársainak jelenlétében a
két elnök, dr. Pál Attila és Horváth Ferenc írta alá.
Török Irén

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00
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00

00

Fõzni jó!
Majd az apa…
Gyerekeknél, ahogy régen, ma is előfordul, hogy a
játék hevében valamelyik
kedvenc játékukat baleset
éri. Ilyenkor az ijedtségen és
néha a síráson túl az anyák
mindig elmondják a varázslatos mondatot:
– Nincs baj, majd apa
megjavítja!
Ez rendre megteszi a hatását, a gyerekek megnyugszanak.
Egy fárasztó nap után este hazaért László. Az íróasztalán, a számítógép mellett
talált egy játékot, amivel valami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben megesik az ilyesmi gondolta
László és bosszankodás helyett mosolyogva elővette a
fiókból az erre a célra beszerzett szerszámait és varázsolt. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadta a megjavított játékot. Az öröm
ilyenkor
nagyobb
volt,
mintha új játékot kapott
volna a gyerek. László az
ilyen pillanatokat többre becsülte, mint a munkája során
a főnökétől kapott elismerést, mert a főnök szeme
nem szokott úgy csillogni az
örömtől, mint a gyerekeké.
Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak lettek. A játékok meg egyre silányabb minőségűek. Lászlónak egyre nagyobb feladat
lett varázsolni. A felesége
észre is vette ezt. Ezért úgy
gondolta, hogy segít Lászlónak és egy új varázsmondatot talált ki ezeknek a játékbaleseteknek a kezelésére:
– Nincs baj, majd apa
vesz másikat!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Üzemcsarnokot avatott a Flex
Új autóipari üzemcsarnokot
épített a Flex Zalaegerszegen, a
beruházást 2,5 millió euróval
támogatta a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség.
A százfős létszámbővítést
lehetővé tévő, 2600 négyzetméteres csarnok május 31.-i
avatásán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt mondta: a technológiai változás gyorsulni fog, a
mesterséges intelligencia, a robotok és a digitalizáción alapuló negyedik ipari forradalom
fogja meghatározni az életet.
Azok a vállalatok lehetnek sikeresek, amelyek válaszokat
tudnak adni ezekre a kihívásokra – fogalmazott.
Hozzátette, hogy a kormány
éppen ezeknek a kihívásoknak
megfelelve döntött az új minisztérium létrehozásáról. Zalaegerszeg és a Flex együttműködését példaadónak nevezte, hiszen a duális képzés elindításában vagy a városban épülő járműipari tesztpálya adta lehetőségekben is több kapcsolódási pont van.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
(KKM) parlamenti államtitkára
azt hangsúlyozta, nem választási fogás, hanem maga a valóság az, hogy az elmúlt évben
minden korábbinál több befektetés érkezett Magyarországra.
A következő hónapokban, években egy sor olyan bejelentés
vagy beruházás indítása várható, amelyek a lehető legmodernebb gazdasági környezetet
teremtik meg Magyarországon,
komoly növekedési lehetőséget
biztosítva az itt működő cégeknek.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) felidézte, hogy az elmúlt
nyolc év alatt 800 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. A munkanélküliek aránya kevesebb mint 4 százalék,
ami Európában a 3-4. legjobb
eredmény, a gazdasági növekedés pedig 4 és 5 százalék
között várható idén.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról tett említést, hogy

A Flex autóipari cég új zalaegerszegi üzemcsarnoka az avatás
napján, 2018. május 31-én.

a Flex 1994 óta tevékenykedik
Zalaegerszegen, utoljára 2002ben avatott a vállalat új üzemegységet.
Harjinder Bajwa, a Flex
globális irányításért felelős alelnöke kifejtette: az autóipari
szektor a cégen belül 3,5 milliárd dolláros árbevétel hoz,
ami háromszorosa a 2010-11-es
időszak bevételének. Magyarországon Zalaegerszeg mellett
Sárváron, továbbá Mexikóban
és Kínában van jelen a cég az
autóipar területén. A fejlesztésekkel főként a német autógyárakat szolgálják ki, de jelentős amerikai járműgyártókkal is szoros az együttműködésük.
Uri Bechor, a Flex Európáért felelős alelnöke arra emlékeztetett, hogy a vállalat korábban csupán termékgyártó

volt, mára viszont a tervezéstől,
a fejlesztésen át a gyártásig
minden területen jelen van.
Radenko Prnja alelnök azt
mondta: Európában nagyon jó a
pozíciója a Flexnek, erőteljes a
növekedése a kontinensen. A
magyarországi gyáregységek
folyamatosan jól teljesítenek,
ennek is köszönhető hogy mára
a régió egyik legnagyobb munkáltatójává vált a cég.
Péter Ágota, a zalaegerszegi gyár vezetője kifejtette: a
2013-ban indult növekedésnek
köszönhetően mára 800-zal
nőtt és eléri a 2000-et a zalaegerszegi dolgozók létszáma.
Országszerte több mint 10 ezer
alkalmazottat foglalkoztat a
Flex, az autóipari szegmensben
Zala az éllovas, ahol több mint
70 millió eurót fektettek be az
elmúlt öt év alatt. (Forrás: MTI)
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