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ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGEK LENTIBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

Korszerûsített mentõállomások
A mentõszolgálat célja, hogy a riasztások 90 százalékában 15
percen belül a beteghez érjenek a mentõautók, ezt a célt is szolgálják a magyarországi mentõállomások jelentõs részét érintõ felújítások – mondta az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója Nagykanizsán.

A Lentiben és Nagykanizsán
korszerûsített mentõállomások átadásával kapcsolatban Burány
Béla, az Országos Mentõszolgálat
fõigazgatója kifejtette: több mint
tíz éve szinte változatlanul 78 százalékban teljesül a 15 percen belüli vonulás, de a mostani fejlesztések jóvoltából 90 százalékra javulhat ez az arány.
A mentõszolgálat 230 épületének átlagéletkora 70 év. A csaknem 11 milliárd forintos európai
uniós forrásból megvalósuló országos program jóvoltából 60 állomást újítanak fel országszerte, illetve 22 újat is építenek. A meglévõ mentõállomások fejlesztései
között szerepel a kapuk automatizálása, a vizesblokkok, pihenõhelyiségek felújítása, illetve az épületek energetikai korszerûsítése.
A korszerûsítések eredményeképpen idõt is megtakarítanak a

kivonuláskor, de az új mentésirányítási rendszer is azt szolgálja,
hogy „faragjunk a másodpercekbõl” – mondta a fõigazgató. Kitért
arra is, hogy az elmúlt öt évben
több száz mentõautót cseréltek
le, és a mostani korszerûsítési
program keretében további 178 új
érkezett már. További 22 mentõorvosi autó beszerzése folyik, de
kormányzati támogatással még
több mint 20 mentõautót vásárolnak.
Lórántfy Mária régiós orvosigazgató felidézte, hogy Nagykanizsán 1953 óta mûködik mentõállomás, de az eltelt 61 évben még
nem volt lehetõség jelentõsebb
felújításra.
A dél-zalai városban a meglévõ
három mentõautó mellett idén
helyeztek üzembe egy új esetkocsit. Az állomáson 31-en dolgoznak, és évente több mint ötezer

riasztáshoz vonulnak, mintegy
110 ezer kilométert megtéve.
Cseresnyés Péter polgármester
(Fidesz–KDNP) az avatáson egyebek
mellett
arról
beszélt
(képünkön jobbra), hogy a városhoz tartozó körzetben mintegy
100–120 ezer ember egészségügyi ellátását kell biztosítani.
Nagykanizsa megyei jogú város,
mégis nagyobb a kórháza mint sok
megyeszékhelynek, és a megyehatár közelsége miatt sok somogyi páciens is itt gyógyul.
A mentõszolgálat sajtóanyaga
szerint a Nagykanizsán elvégzett
korszerûsítés 24,6 millió forintba
került, míg Lentiben 25,5 millió
forintot fordítottak a munkálatokra.
MTI

Zalavári Történelmi Emlékpark millenniumi emléképületében tartott ünnepség keretében adta át Manninger
Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke azokat a kitüntetéseket, amelyeket az arra érdemesek eddigi kiemelkedõ munkájukkal kiérdemeltek. Az idei évben a megye díszpolgára elismerést Adorján József zenetanár, a Musica Antiqua együttes
alapítója vehette át.

Árvíz után fertõtlenítés A
Rigó Csaba, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnökének határozata értelmében a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági Állategészségügyi Igazgatóság munkatársainak és
eszközeinek bevonásával zajlik a levonuló árvizek után az utak,
közintézmények fertõtlenítése.
A Zala az elmúlt csütörtökön 335 centiméterrel, harmadfokú
készültség mellett tetõzött, azóta lassan apad. Pénteken 16 órakor 306 centimétert mutatott a vízmérce. Letenyén az 554 centiméteres új rekordvízállás után pénteken 16 órakor 363 centiméter volt a vízmagasság. Murakeresztúrnál az 584 centiméteres rekordszintet követõen péntek délutánra 443 centiméterre
apadt a Mura. A Principális-csatorna vasárnap 270 centiméteres
rekordon tetõzött Nagykanizsán, az elmúlt héten péntek délutánra csupán 15 centimétert süllyedt.

Fotó: Letenye Média
Kiöntött a Béci patak. Víz alatt az egyedutai városrész Letenyén.

MEGYE
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AKTUÁLIS

DR. PÁL ATTILA, A FIDESZ–KDNP MEGYEI LISTAVEZETÕJE:

ZALA ÉS MURAVIDÉK KÖZÖTT

Együttmûködés Erõsíteni a terület- és gazdaságfejlesztést
Dr. Pál Attila az elmúlt négy évben a megyei közgyûlés alelnökeként vett részt a megye feladatellátásának átalakításában. Az októberi önkormányzati választásokon a Fidesz–KDNP Zala megyei
listavezetõje és amennyiben a pártszövetség gyõzni fog, a megyei
közgyûlés elnöki posztját töltheti be.

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Zala
Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat elõször
1992-ben írt alá háromoldalú együttmûködési megállapodást. Az
elmúlt több mint húsz év tapasztalatai igazolták a megállapodásban megfogalmazott célok helyességét, a Muravidéken élõ magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományainak megõrzését.

A Zala Megyei Önkormányzat az
idei évben is támogatja az MMÖNK
munkáját, az együttmûködési
megállapodást Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és Horváth Ferenc, a muravidéki nemzeti közösség elnöke írta alá a sajtó
képviselõi elõtt.
Manninger Jenõ jelezte, a támogatás jelképes összegû – egymillió forint –, de segíti a muravidéki kulturális életet. Többek között drámatábor szervezését zalai
szakemberek segítségével, a Hevesi Sándor Színház vendégsze-

replését Lendván. Bence Lajos
„Írott szóval a megmaradásért” címû könyvének bõvített kiadásához is hozzájárulnak.
Horváth Ferenc megköszönte a
támogatást. Utalt arra, hogy Zala
megye és a Muravidék együttmûködése 30 éves múltra tekint viszsza, és mindig kiemelt jelentõségû
volt. Az anyaország támogatása
napjainkban is fontos, mert a szlovén költségvetési források csökkentek az elmúlt évek alatt. A muravidékiek így meg tudják õrizni
nemzeti identitásukat.

Mi a megyegyûlés feladata, mit
tesz, miért fontos a tevékenysége, különösen most, a 2014–2020as uniós források felhasználása
idején? Miért fontos, hogy a megye és a megyei jogú városok öszszefogjanak? Errõl beszélgettünk
dr. Pál Attilával.
– A megyei közgyûlés nem
más, mint a megye mini-parlamentje. A megyei jogú városok
kivételével (az ott élõk ebben a
szavazásban nem vesznek részt)
három szavazólapot kapnak a településeken élõk. A harmadikon
a pártok nevei szerepelnek,
amelyre szavazhatnak, és az õ
választásuk alapján áll majd öszsze a „megye parlamentje” –
mondja dr. Pál Attila. – Ha a Fidesz–KDNP többséget szerez Zalában ugyanúgy, mint az országban, akkor önállóan vezethetjük
a megyét.

– A szavazásnak tehát ez a politikai tétje, de van gazdasági-területfejlesztési tétje is. Hogyan
változott a megye szerepe az elmúlt években?
– Ma már nem egy, többségében intézményfenntartó szervezet. Terület- és gazdaságfejlesztéssel komolyan foglalkozó feladatot kaptunk a kormánytól és
számon is fogják kérni tõlünk a
megvalósításokat. Ezért az elmúlt
években elkészítettük Zala megye gazdaságfejlesztési programját. A partnerségi megállapodás
megköttetett Brüsszel és Magyarország között a következõ
hét évre, és akár októberben már
az elsõ pályázatokat ki is írhatják.
Ami a megyei területfejlesztési
programban benne van, az valószínûleg nagy többséggel zöld
utat kap. Az igények és a felmerült források, összehasonlításánál

www.zalamedia.hu

Dr. Pál Attila
kell okos sorrendet felállítani,
mert az igény nyilván többszöröse a rendelkezésre álló pénznek.
– Mennyi pénzrõl van szó?
– A források nagyságrendje a
következõ hét évben a területi
operatív program szerint 15 milliárd forint, ezen felül 11 milliárd a
kisvárosi keret és a megyei jogú
városok számára is biztosítanak
több milliárd forintot. Mindebbõl
adódik, hogy a megye a megyei
jogú városokkal – így Zalaegerszeggel – nagyon jó, harmonikus

és kiegyensúlyozott kapcsolatot
tartson fenn. Úgy látom, hogy a
Zalaegerszegen bekövetkezett
személyi változások, a polgármesterjelölt és a képviselõjelöltek személye garancia arra, hogy a megye és a város kapcsolata erõsödjön. Balaicz Zoltánt nagyon jó
munkatársnak ismertem meg alpolgármesterként az elmúlt négy
évben. A személyisége, a városban
betöltött szerepe alapján alkalmas
arra, hogy jó munkakapcsolatot
alakítsunk ki. Így semmi akadálya
annak, hogy egy olyan gazdasági
elképzelést tegyünk a kormány
asztalára, ami Zala megyének a
felemelkedését gyorsítja. A közös
gazdasági elképzelést – munkahelyteremtés, termelõ beruházások indítása, a fiatalok itthon tartása, a kis- és középvállalkozások
támogatása – erõsíteni kell, segíteni egymást a célok elérésében.
Tisztelettel kérem a választópolgárokat, minél többen vegyenek részt 2014. október 12-én az
önkormányzati választáson, és
szavazataikkal támogassák a Fidesz–KDNP valamennyi jelöltjét! –
fogalmazott dr. Pál Attila.

PÉLDAMUTATÓ KÖZSÉGFEJLESZTÉS

Páka polgárai szolgálatában

Iskolaavató

Az elmúlt években sokat fejlesztettük a viharos történelmi múltat megélt, majd 900 éves, gyönyörû természeti környezetben lévõ településünket, hogy a gazdasági fejlõdés révén, a turizmusra
csatlakozva Páka jövõje újból felíveljen – büszkélkedett Lukács
Tibor, a vendégszeretetérõl közismert község polgármestere.

„Az iskola népe elõtt fogadom, hogy figyelek a tanító néni
szavára, kedves leszek társaimmal, kutatom, megismerem a világot, szorgalmasan tanulok
örömet szerezve ezzel magamnak, szüleimnek, tanáraimnak és
az iskolának" – hangzott el az elsõsök fogadalma a felsõrajki
Szent Imre Általános Iskolában,
ahol az intézményfelújítás beruházásának átadásával nyitották
meg az új tanévet.

2011. februárban fölavatták a
bruttó 23 millió forintból fölújított Öveges professzor egykori
lakóházát, látogathatók a bunkerek, a déli határvédelmi erõdrendszer részei, a Dömeföldi Tájház, a „Háromszenteki”
kápolna, a római katolikus barokk mûemléktemplom, a barokk köztéri szobrok is. A polgármestert az elmúlt
négy év rövid számvetésére kértük.
– A nagy esõzések
miatt még 2011 nyarán
a dömeföldi településrész árkainak 70 százalékát kitisztítottuk és
májusban egy vis major
pályázat támogatásából elvégeztük a 2,5
millió forintba kerülõ Csokmaihegyi út rekonstrukciót, ároktisztítással, aszfaltozással. Még ennek az esztendõnek nyarán, önerõbõl másfél millió forintot költöttünk a 900 méter hosszú, 3,5
méter széles átkötõ út aszfaltozására.
Ez év októberében 7,5 millió
forintos óvodamodernizálást hajtottunk végre, ami nyílászárócserét, belsõ festést, hõszigetelést,
homlokzatfelújítást is magában
foglalt. Októberben önerõbõl és
pályázati forrás segítségével, 2
millió forintnál magasabb összeg
fölhasználásával átadtuk a bunkereket. A sportpálya mellett decemberben 2,5 millió forintba kerülõ szabadtéri színpadot avat-

Pácsonyi Imre köszöntõjével
vette kezdetét az ünnepség. A
tankerületi igazgató a helyben
mûködõ iskola fontosságát emelte ki a kisfalvak tekintetében.
Vigh László országgyûlési képviselõ, Felsõrajk polgármestere a
megvalósult beruházást méltatva
úgy fogalmazott, ez egy új kezdet, mert folytatni kívánják az intézmény rekonstrukcióját. A jövõrõl szólva az iskola fennmaradásának kívánalmáról is beszélt.
Arra kérte a gyerekeket, a szülõket és a pedagógusokat: nagyon
akarják, hogy továbbra is legyen
iskola a faluban. Mert ha lesz, akkor a falu élete is megmarad.
Pályázati támogatásból és önkormányzati önerõbõl több mint
50 millió forintból újították fel az
általános iskolát. Ezen belül Kövér
László, az Országgyûlés elnöke
500 ezer forint támogatást nyújtott, a szülõi munkaközösség 400
ezer forintot, a diákönkormányzat is odaadta összegyûjtött pénzét, valamint Vigh László mint
magánember jóval több mint 500
ezer forintot adott a munkálatok
elvégzéséhez.
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tunk. Tavalyelõtt a közigazgatási
területünkhöz tartozó 10 kilométernél is hosszabb hegyi utak és
vízelvezetõ árkok folyamatos karbantartására mintegy 6 millió forintot költöttünk. Szeptember-

ben a mûvelõdési házat újítottuk
meg önerõbõl és pályázati támogatásból.
Negyedmilliós saját forrásból
decemberben újítottuk föl a Petõfi utcában található Nepomuki
Szent János-szobrot. Tavaly a temetõi ravatalozó felújítására és a
sportegyesületünkön keresztül
egy játszótér kialakítására pályáztunk, sikerrel. Elõbbihez közel 3,8 milliós önerõt biztosítottunk, a nyártól látogatható játszótér felépítéséhez nem volt
szükség önrész hozzáadására. A
sportház renoválását 8,2 milliós
BM-pályázat segítette.
A dömeföldi falurészen a belvízelvezetést mederlapozással,
ároktisztítással, új átereszek be-
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építésével oldottuk meg. Háromszázegymillió forint értékû beruházás révén megújul az idén
október végén avatandó, hatékony mûködésûvé változtatott
szennyvízkezelõ telepünk.
Páka 20 millió forint vissza
nem térítendõ támogatásra lett
jogosult, mert nem tartozott a
hitelfelvétellel terhelt települések listájához. A pénzt a nappali
idõsek otthonának kifestésére, a
mennyezet szigetelésére, burkolására fordítottuk.
E forrás segítette
a Táncsics utca
teljes egészének
aszfaltozását, a
Béke és Petõfi utcai
úttorkolat
megerõsítését, a
patika elõtti járdaszakasz kiépítését. A belterületi
utak kátyúzására
az elõirányzottnál
egymillióval többet költöttünk.
Még tavaly év elején egy használt Ford Transit
buszt vásároltunk önerõbõl. Idén
pályázati támogatással közösségi
közlekedés céljára egy 9 személyes Volkswagen kisbuszt sikerült
beszerezni. Kiosztunk 280 komposztáló ládát is.
„Ha a következõ ciklusra is élvezem a lakosság bizalmát, akkor folytatódik az utak felújítása,
a Dózsa és Béke utcák árkainak
tisztítása, az önkormányzat épületének modernizálása, megújuló energiával történõ fûtéskorszerûsítése; a fogorvosi épület
megújítása” – ígérte Lukács Tibor, akinek az elmúlt ciklusban
mintegy 500 millió forint ráfordításával sikerült fejlesztenie szeretett községét.
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MEGYE

KRÓNIKA
Zala megye díszpolgári címmel tüntette ki a megyei önkormányzat Adorján József zenetanárt, a Musica Antiqua együttes
alapító tagját a Zalavári Történelmi Emlékpark millenniumi
emléképületében tartott megyenapi ünnepségen.

A díszközgyûlésen Manninger
Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a megjelent
vendégeket, köztük a díjazottakat. Beszédében úgy fogalmazott, a Zalaváron rendezett megyenappal tisztelegni kívánnak
Zala ezeréves hagyományai elõtt,
melynek kapcsán fontosnak tart-
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MEGYENAPI ÜNNEPSÉG ZALAVÁRON

Adorján József a megye díszpolgára
seken, ahogy továbbra is munkahelyteremtõ lehetõségeket látnak a turizmusfejlesztésben. A
megye gazdaságának fejlõdése
szempontjából azonban döntõ
tényezõ, hogy lesz-e elegendõ
képzett munkaerõ, és sikerül-e a
gazdaságfejlesztés forrásait is elérni. A 2014–2020-as idõszakban

konstrukcióját pedig megkezdték. Mindez a kulturális turizmus
fejlõdését szolgálja, ami húzóágazat Zalában.
Manninger Jenõ a kitüntetetteket méltatva azt hangsúlyozta,

a megye erõssége az itt élõk tehetsége, ezért köszönet illeti azokat, akik munkájukkal, szaktudásukkal, mûvészetükkel, versenyeredményeikkel hozzájárultak Zala fejlõdéséhez.

Beszéde végén szólt arról,
hogy hamarosan lejár elnöki
mandátuma, de a megyét továbbra is szolgálni kívánja. Megemlékezett a közelmúltban elhunyt dr. Bussay Lászlóról, Zala

megye díszpolgáráról. A nemzetközi hírû borász tevékenységével
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
a zalai borok ismertségre tettek
szert itthon és külföldön.
Ezt követõen átadta a megyei
önkormányzat kitüntetéseit az
arra érdemeseknek. Az állófogadáson Adorján József, Zala megye
díszpolgára hányatott sorsáról
beszélt, hogy a korábbi rendszer
sok mindent elvett tõle, de becsületét soha nem tudta. A kitüntetés kapcsán örömét fejezte ki,
hogy a megye is befogadta és elfogadta, amit nagyon köszön.

ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA kitüntetõ cím:

ZALA MEGYE IFJÚSÁGI SPORTJÁÉRT DÍJ

ADORJÁN JÓZSEF zenetanár
A Musica Antiqua együttes alapítója, aki tevékenysége révén több száz kisdiákkal ismertette és
szerettette meg a komolyzenét, a barokk és reneszánsz zenét, igényes, zeneértõ felnõtteket nevelve belõlük. Az együttessel számos színvonalas hazai és külföldi koncertet adtak, szakmai
munkájuk elismeréseként díjak és kitüntetések sokaságát nyerték el.
.

STÉGLI JÁNOS edzõ, szervezõ, Zalakaros. A fiatalok körében végtett több évtizedes kiemelkedõ
és sokrétû sportoktatói, edzõi és szervezõi munkájáért.

ZALA MEGYEI SAJTÓDÍJ
BAKONYI ERZSÉBET újságíró, Nagykanizsa. Több évtizedes kimagaslóan végzett újságírói, fotóriporteri és irodalmi alkotótevékenységéért.

ZALA MEGYE KÖZIGAZGATÁSÁÉRT DÍJ
ÓNODI JÓZSEFNÉ ügyintézõ, Lenti. Az adóügyi igazgatásban hivatástudattal végzett több
évtizedes példamutató, színvonalas munkájáért.

ZALA MEGYE KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
KOZMA ISTVÁN Zalaszentgrót Város Rendõrõrsének õrsparancsnoka. Hivatástudattal végzett,
magas színvonalú lelkiismeretes munkája elismeréséül.

ZALA MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ
Dr. DÖMÖTÖR KÁROLY háziorvos, Miklósfa–Liszó községekben több évtizedes önzetlen, lelkiismeretes gyógyító és egészségmegõrzõ munkájának elismeréséül.

ZALA MEGYE SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSÁÉRT DÍJ

KERTBARÁTKÖR-EGYESÜLET, TÓFEJ. A természet és a környezetvédelmi szempontú ismeretterjesztés és a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakításában végzett közösségformáló
tevékenységért.

HORVÁTH HAJNALKA intézményvezetõ-helyettes, Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége. A szociális ellátás területén hivatástudattal, szakmai hozzáértéssel végzett munkájért.

ZALA TURIZMUSÁÉRT DÍJ

ZALAI KÖZMÛVELÕDÉSÉRT DÍJ
ják az értékeket hordozó, közösségeket teremtõ megyei identitás erõsítését. Szólt arról, hogy a
megyei önkormányzat az elmúlt
években a regionális pályázatok
kezelése mellett a jövõre való felkészülésre koncentrált és elkészítette a megyei területfejlesztési
tervet. Ebben a kormányzat ajánlásával egyetértve legfontosabb
feladatuknak határozták meg a
közvetlen munkahelyteremtést.
E célt szolgálja az ipari parkok fejlesztése Keszthelyen, Lentiben,
Sármelléken, Zalaszentivánon,
Zalaszentgróton és más települé-

csaknem 12 ezer milliárd forint áll
rendelkezésre, melynek hatvan
százalékát közvetlenül munkahelyteremtésre, vállalkozásélénkítésre fordíthatják. Példaként
említette többek között, hogy az
élelmiszer-feldolgozó üzemek létesítését 300 milliárdos kerettel
fogják támogatni.
Az elnök kiemelte továbbá,
hogy az elmúlt években nagy
hangsúlyt fektettek a megye értékeinek megõrzésére. Városközpontok szépültek meg, felújították az egervári várkastélyt, a
keszthelyi Festetics-kastély re-

CSESZTREGI PÁVAKÖR
A zalai népi kultúra és népdalkincs ápolásáért, megismertetéséért, megõrzéséért végzett magas
színvonalú közmûvelõdési tevékenység elismeréséül.

ZALAI PEDAGÓGUS DÍJ
SZEMES BÉLA közoktatási-értékelési referens, Zala Megyei Kormányhivatal, Oktatási Fõosztály,
Zalaegerszeg. A több évtizedes áldozatos tanári munkásságáért és a magas színvonalú pedagógus szakmai tevékenységéért.

HORVÁTH ORSOLYA ügyvezetõ, Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Zala megye és a Hévíz-Balaton
turisztikai térség marketing munkájában végzett kiemelkedõ színvonalú tevékenysége elismeréséül.

ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ
GRÓF ÉS TÁRSAI KFT, Pacsa. Közép-Zala fejlesztéséért, foglalkoztatási helyzetének javításáért
végzett eredményes munkájáért.
ZALA MEGYE ÉPÍTÉSZETÉÉRT DÍJ
nh. PELÉNYI GYULA építész, Zalaegerszeg. Több évtizedes színvonalas építészeti tevékenységéért. 2014 áprilisában hunyt el, a 70-80-as évek korszakának kiemelkedõ építésze volt.

AZ ÉV ZALAI DIÁKJA DÍJ
FONYÓ VIKTÓRIA gimnáziumi tanuló, Vajda János Gimnázium, Keszthely. Kiemelkedõ tanulmányi és versenyeredményei elismeréséül.

ZÖLD ZALÁÉRT DÍJ
FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET, Gyenesdiás. A környezettudatos szemlélet megalapozásáért, terjesztéséért, a hagyományõrzõ tevékenységért.

ZALA MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ
TUNKEL NÁNDOR parasportoló, Zalaigrice. Zala megye parasport életében játszott meghatározó
szerepéért, a kimagasló országos és nemzetközi sikerekért, amelyeket fekvenyomásban elért.

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTFESZTIVÁL LENTIBEN
SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ
EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM
Tegyél az egészségedért! – ez volt a mottója az Egészséges
Közösségek Healthy SI-HU-2-2-0022 projekt keretében Lentiben
megtartott egészség- és sportfesztiválnak. Az egész napos program fiatalnak, idõsebbnek sok érdekességgel szolgált – természetesen szem elõtt tartva, hogy mindez egészségük megtartása érdekében történik. Dr. Viski József helyettes államtitkár Horváth
László polgármester társaságában nyitotta meg a szép számú érdeklõdõt – a határ mindkét oldaláról – vonzó rendezvényt.

ZALAI CIVIL TÁRSADALOMÉRT ÉS NEMZETISÉGEKÉRT DÍJ

Dr. Fekete Zoltán elmondta
még, hogy a helyi mûvelõdési
központban
szûrõvizsgálatok
széles palettáját kínálják: így vércukor- és koleszterinszint, testzsír és vérnyomás mérése,
csontsûrûségi és mozgásszervi
mérések, látásvizsgálatok, szájüregvizsgálatok, prosztataszûrés
A kézmûves utca, a játfolyik az intézményben.
szóház, a termékbemutaKiss Tamás, a rendeztók nagy népszerûségnek
vény sportfelelõse azt
örvendtek, csakúgy mint a
emelte ki, a sportbemutajátékos sportversenyek,
tók remélhetõen sok fiatal
amelyeken a legügyesebkedvét meghozzák a rendbek még nyereményeket is
szeres sportoláshoz, ami
kaptak. Az aerobic és
egészségük megõrzése
spinning edzéslehetõség
védelmében nagyon fontos
gyerekeket,
felnõtteket
lenne.
egyaránt vonzották.
Horváth László polgár– Kitûnõ kezdeményemester így foglalta össze
zésnek tartom ezt a projektömören
a
fesztivál
tet, hiszen nem csak majelentõségét:
gyarországi, hanem a ve– Nagyon nagy szükség
lünk határos szlovéniai tevan az ilyen projektekre,
A spinning minden korosztály számára vonzó volt.
lepülésekkel,
intézmémivel a határ mindkét oldanyekkel közösen hajthatunk vég- megyei közgyûlés tagja. – E fel- lán hasonló egészségügyi állapotre komplett egészségfejlesztési, mérések alapján egyértelmûsö- tal találkozhatunk. A fiatal koroszegészségre nevelési programo- dött például, hogy nagyon sok tálynál a káros szenvedélyek
kat, amelyeket természetesen ko- gyerek küzd mozgásszervi prob- megelõzésére, az egészséges
moly elõzetes felmérések alapján lémákkal. Éppen ezért számukra életmódra való nevelésre, míg az
állítottunk össze – mondja dr. Fe- gyógytorna, testnevelési foglalko- idõseknél az egészségmegõrzéskete Zoltán, az egyik szervezõ, a zásokat tartunk.
re kell fektetni a hangsúlyt.

VAJDA LAJOS DÍJ
FEHÉR ETELKA népi szõttes készítõ, a hetési szõttes hazai és határon túli megismertetéséért.
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FALUFEJLESZTÉS A HELYBEN LÉVÕ ÉRTÉKEKRE FIGYELVE

FALUKÉP

INTENZÍV KÖZSÉGFEJLESZTÉS A KISFALUBAN

Nagypáli a zöld jövõ útján Összefogással Kisrécsén

Bárhol jártak, de ilyen szépen rendben tartott, békés és nyugodt
falut nem láttak, mint Nagypálit – írta Darvasi Ilona, a Turay Ida Színház alapító igazgatója a szálló vendégkönyvébe a közelmúltban. A
társulat tagjai nem egyedüliek azok közül, akik rácsodálkoztak a zalai községre, a „Zöld út” falufejlesztési modell látványos eredményeire, többek között a napelem-szirmokból álló „Napraforgóra”. A megújuló energiák terén sem a Nap az egyetlen, melynek erejét kamatoztatták, hiszen energetikai hasznosítás céljából smaragdfa-ültetvényt hoztak létre a közelmúltban.

– Nagypáli több mint tíz éve
indult el a zöld úton. Látva a
megújuló energiák felhasználásának számos módját a faluban,
kijelenthetjük-e, hogy mostanra
megérkeztek.
– Úgy vélem, joggal mondhatjuk, hogy megérkeztünk – mondja
Köcse Tibor polgármester –, mert
eredményeinkre a média mellett
más szervezetek is felkapták fejüket. Több egyetemen és településen, a Széchenyi Programiroda
rendezvényein tartottam már elõadást „Zöld út” falufejlesztés modellünkrõl, legutóbb a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben, ami
egy kiadványukban is megjelent.
Törekvéseinket elismerésekkel jutalmazták. 2011-ben a napenergia
felhasználásában élenjáró településként a Napkorona Bajnokságban, és ennek európai szintû versenyében, a RES Champions
League-ben is második helyezést
kaptunk, 2012-ben pedig bajnokok lettünk. 2013-ban pedig Magyarországi Falumegújítási Díjat
kaptuk.
– Milyen együttmûködéseket
alakítottak ki falufejlesztési modelljük révén?
– Több településsel mûködünk
együtt, közülük kiemelném a falufejlesztési mozgalomban díjazott
Újszilvást és Komlóskát. Létrehoztuk a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületét, melynek közel harminc település a tagja. A közvilágítás energiatakarékos korszerûsítéséhez
nyújtunk segítséget LED és napelemes technológiával. Ilyen beruházást
elsõként
Fóton
és
Nagypáliban végzünk el még az
idén. A Rurener hálózatban, mely-

nek alelnöke vagyok, tizenegy országgal mûködünk együtt az intelligens energiák megismertetése,
alkalmazása területén. E kapcsolat
révén lett testvértelepülésünk a
görögországi Keratea, ahol a kutatásfejlesztés zajlik. A közelmúltban
smaragdfa-mozgalmat indítottunk. Az országos akció keretében
az energianövényt kívánjuk népszerûsíteni, amelybõl 150 tövet elültettünk a lakópark köré.
– Az intelligens energiák jelenléte visszaköszön a falu fejlõdését szolgáló beruházásokban is.
Melyek voltak ezek a mostani önkormányzati ciklusban?
– Nonprofit kft.-nk sikeres pályázati tevékenységének köszönhetõen újult meg teljesen faluközpontunk, ahol 1100 négyzetméteren térkövezett parkolót és gyalogosúttestet hoztunk létre, valamint megújítottuk a növényzetet.
Korszerûsítettük a közvilágítást

– Az önkormányzat és egy
nonprofit szervezet együttmûködésében megkezdtük az idegenforgalmi központ létesítését a lakóparkban. Ennek szomszédságában kétezer négyzetméteres rózsakertet alakítunk ki jelenleg,
amely génbankként is szolgál
majd. Márk Gergely rózsanemesítõ
rózsáiból összesen 6500 tövet és
650-félét ültetünk ki két év alatt.

Köcse Tibor elõadását tartja a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben.

helyben kifejlesztett LED technológiával. A napraforgó növényre
hasonlító kandeláberek az energiaparkban álló négy kilowattos,
napkövetõ rendszerû „Napraforgó" napelemteleprõl kapják a villamos energiát. A megújuló energiák felhasználását a lakosság számára is biztosítani kívánjuk a lakópark határában lévõ napelemteleprõl. Aki vásárol itt egy egységet, innét láthatja el lakását villamos energiával.
Két utcát teljesen felújítottunk.
Folyókás csapadékvíz-elvezetõ
rendszert építettünk ki, térköveztük a járdát, és parkosítottunk.
Õsszel még egy utcát megújítunk
ilyen módon, a jövõ évben a még
hátralévõ utcákban és a lakóparkban végezzük el ezt a munkát.
– A helyi gazdaságot erõsítendõen milyen fejlesztéseken dolgoznak?
– Újszerû kezdeményezésként
önkormányzatunk közös projekte-

ket valósít meg civil és nonprofit
szervezetekkel. Ennek jó példája
az innovációs központ melletti
dombban épülõ, föld alá süllyesztett helyitermék-kiállítótér, ahol
ezt a szolgáltatást fényterápiás és
sóterápiás funkcióval egészítjük ki
a késõbbiekben.
A helyitermék-fejlesztést szolgálja az az együttmûködés, melynek révén a közeljövõben egy üzemet létesítünk. Itt Észak-Magyarországon és Zalában termõ sötét
színû bogyós gyümölcsöket (fekete ribizli, fekete szõlõ, szeder stb.)
dolgozunk majd fel, flavonoid kivonatokat elõállítva. Az üzem,
melynek
energiaszükségletét
megújuló energiákkal biztosítják –
várhatóan hét embernek ad munkát, és értékesítési lehetõséget a
termelõknek.
– Hasonló fontos cél a település turisztikai vonzerejének növelése.

A rózsakertet nemcsak turisztikai
attrakciónak szánjuk, a látványos
és illatos rózsaszirmokat feldolgozni is kívánjuk. A létesítendõ
üzemekben többféle terméket
szeretnénk elõállítani, hiszen a rózsaszirmokból nemcsak olaj, hanem gasztronómiai díszítõelem illetve lekvár is készülhet. A fejlesztés jó példája lesz annak, miként
lehet egy turisztikai elképzelést
összekapcsolni a helyi gazdaság
erõsítésével, a helyi foglalkoztatás, valamint a kereset-kiegészítési lehetõségek növelésével az itt
élõk érdekében.
– Milyen további fejlesztéseket terveznek a jövõben?
– A falu régi iskolaépületét szeretnénk átépíteni pályázatból. Tekintettel arra, hogy Kisfaludi
Strobl Zsigmond idejárt iskolába,
egy mûvészeti központot kívánunk kialakítani, mely képzéseknek, alkotótáboroknak és kiállításoknak adna helyet. Itt is lennének
szálláshelyek, de vendégeket tudunk már fogadni a korszerû
apartman-szállónkban. Létesítettünk egy színvonalas vendéglátó
egységet is, mely az ellátást biztosítja. Örömünkre szolgál, hogy az
egervári nyári színház mûvészei
nálunk szálltak meg. Szállónkban
önkormányzati vendégeket és vállalati csoportokat is fogadunk. Látogatásuk fõ célja, hogy megismerjék Nagypálit és falufejlesztési
programunk vívmányait.
Helyi szabadidõs programlehetõségnek az ökovölgyben kialakított Vitalitas Park nyújtotta lehetõségeket, a boronapincéket, mini
állatkertünket és intenzív gyümölcsösünket ajánljuk. Szeretnénk
egy sportcentrumot létesíteni jövõre, ahol pályázati támogatással
mûfüves futballpályát hozunk létre. Késõbb kézi- és kosárlabda-,
teke- és montenbike-pályát tervezünk létesíteni öltözõvel, konditeremmel – mondta Köcse Tibor.
Írásunkban csak a teljesség igénye nélkül tudtuk bemutatni azt a
lendületes fejlõdést, mely végbement az elmúlt években, mint
ahogy a jövõ elképzeléseit is,
melybõl bõven van a tarsolyban.
Nagypáliban a fejlesztéseknek
rendszere van, hiszen kapcsolódnak egymáshoz, s amelyek megvalósításához pályázati forrást is
tudnak rendelni – derült ki a polgármesterrel való beszélgetésünkbõl. A „Zöld út” program ennélfogva továbbra is sokféleséget
ígér, látványos és szokatlan beruházásoknak lehetünk tanúi a következõ önkormányzati ciklusban.
Antal Lívia

Dél-Zala jellegzetes dombvidékén található Kisrécse. A turizmusban betöltött szerepe miatt egyre gyarapszik a turisták száma, a lovas- és falusi turizmus szerelmeseinek pedig már nem cseng teljesen idegenül az aprócska falu neve, a völgyben vagy dombon kanyargó utcáival, a híres Kendlimajorral. Ki ne ismerné a Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep, vagy a Czinki Nosztalgia Parasztudvar nevét,
az itt megrendezésre kerülõ programokat, akár alkotómûhelyrõl,
akár Pünkösdölésrõl beszélünk.

Tóth Lucia Krisztina, Kisrécse
független polgármestere immár
nyolc éve irányítja a jóban-rosszban összefogásra képes községet.
A polgármester településen végzett aktív, lelkes és önfeláldozó
munkáját szûkebb és tágabb körben is elismerik. Kisrécse bekerült
a köztudatba. Õ tölti be a
zalakarosi kistérség egyik alelnöki
posztját, az 1656 községet tömörítõ TÖOSZ Zala megyei képviselõje, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsnoka, valamint a Zala Megyei
Nõtagozat elnökeként is tisztelik.
Elvégezte a Polgármester Akadémiát, majd több képzést is, hogy
teendõit minél hatékonyabban
tudja végezni. Polgármesterként
több alkalommal folytatott erõs
lobbitevékenységet országgyûlési
képviselõkkel, miniszternél, államtitkároknál, helyettes államtitkároknál, mert úgy látja, a problémák
egy része Budapesten oldható
meg hatékonyan.
Tóth Lucia Krisztinát elöljáróban a szeptember közepén történt természeti kár bekövetkezésérõl kérdeztük:
– Szeptember 11-rõl 12-re virradóra a környezõ dombokról alázúduló víz és sár elárasztott bennünket. Az áradás miatt egy idõre
megközelíthetetlenné vált a falu.
A katasztrófavédõk, a vízügyi
szakemberek és tûzoltók segítségével a helyiek egész éjjel talpon
voltak, és védtük, ami védhetõ.
Elõrelátásunknak köszönhetõen
senkit nem kellett kitelepíteni, hiszen a meder tiszta volt, a felszíni
csapadék elvezetését folyamatosan oldjuk meg és homokot is tartottunk készenlétben, baj esetére. A pusztítás nyomait, a hordalékkal teli áradat okozta károkat
sok fáradtsággal, összefogással sikerült viszonylag gyorsan felszámolni. A kárfelmérést már reggel
7 órakor szakemberek bevonásával megkezdtük.
– Milyen fejlõdésen ment keresztül a falu?
– Az elmúlt nyolc év, a forrásszegény esztendõk is hihetetlen
fejlõdést hoztak a falu életébe.
2006-ban inkasszóval, pénzügyi
hiánnyal, munkaügyi perekkel,
jegyzõ nélkül vettük át a hivatalt,
a települési körjegyzõséget. Azóta stabil pénzügyi helyzetet teremtettünk, a gazdaságtalan mûködést felszámoltuk. A hivatali apparátus megújult, komoly szakemberek dolgoznak nálunk. Nap,
mint nap sokat teszünk a község
boldogulásáért, elõbbre jutásáért.
Most már egy jól mûködõ, stabil
körjegyzõség részei vagyunk. A
környezõ településekkel jó az
együttmûködésünk, segítjük egymást. A zárt rendszerben kiépített
vezetékes szennyvíz beruházásunk elõtti idõszakban a talaj és a
kutak rendkívül szennyezettek
voltak. Az árkokban gyakran
szennyvíz hömpölygött, ami fertõzésveszély és bûz forrása volt.
Sokaknak pedig a talajvíz okozott
gondot. Ezzel a mintegy százmillió
forint összegû beruházással,
egészségesebb élettel gazdagítottuk szeretett községünket. A
fejlesztés révén az úthálózat is
megújult.
Igyekeztünk értelmes funkciót
adni az addig üresen álló hivatal
területének. Sikerült a rendezvé-

nyeket „behozni az udvarba” azzal, hogy a fedett kiülõt megépítettük. Éves szinten e megoldással több százezer forintot sikerült
megtakarítani, hisz sem sátrat,
sem színpadot nem kell bérelnünk
a rendezvényekre. Idén, egy százszázalékos intenzitású pályázat
keretében kulturált mosdókkal,
öltözõvel, biztonságos lépcsõkkel,
napkollektoros kandeláberekkel,
sütõ-fõzõ hellyel, kemencével és
sörpadgarnitúrákkal gazdagodott
a falu.
– A falu szépítésébõl a lakosság is kiveszi a részét.
– Játszóterünk is társadalmi
munkában készült el a gyerekek
és szülõk örömére. A volt Kanászlak és gaztenger helyén, a helybéliek anyagi, erkölcsi támogatásával, valamint az itt élõk sok társadalmi munkájával kápolnát építettünk. A kápolnaépítés közben a
Katolikus Egyházzal (Kaposvári
Püspökséggel) is jó kapcsolatot
építettünk ki. Itt elkészültek már

sikerrel a Települési Önkormányzatok
Országos
Szövetsége
(TÖOSZ) által kiírt „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjára”. Ehhez kapcsolódva szervezzük meg rendszeresen zenés-verses mûsorral egybekötött adventi
ünnepünket, amikor forralt borral, teával, sós és édes süteményekkel vendégeljük meg egymást a falu lakóival. Több országos megmérettetésen is részt
vettünk és két alkalommal is harmadik helyezést értünk el „jó gyakorlatainkkal”.
Egy testvértelepülésünkkel közös pályázaton Székelyszentkirályról lekvárokat, saját készítésû élelmiszereket, házi termékeket kaptunk, amiket egy bemutatón tettünk közszemlére. Közös
pályázati fõdíjunkat: az expón való bemutatkozás lehetõségét
Székelyszentkirálynak adtuk át.
Találkozóink immár több mint 10
éve folyamatosan zajlanak, bízunk
benne, hogy a fiatalabb generáció
viszi majd tovább és barátságunk
örökké fog tartani. Idén a kinti
óvodát ajándékoztuk meg hangszerekkel, játékokkal, könyvekkel.
Minden évben megtartjuk az idõsek napját, és a Mikulás ünnepséget. Tavaly a Magyarország, szeretlek! programban is részt vettünk, az idén is beadtuk pályázatunkat.

a freskók és a stációk is, de új székeket is vettünk. Testvértelepülésünktõl csodálatos székelykaput
kaptunk, mely méltó bejárata a
szépen ápolt kápolnakertnek. A
Zalaerdõ Zrt.-tõl 127 ezer forint
értékben fákat, bokrokat és cserjéket kaptunk, a többi növényt
pedig önerõbõl vásároltuk meg. A
növények ültetésében, öntözésében a közmunkásokat egyik képviselõnk kertész édesapja segítette. Ma már mindenkit jó érzéssel
tölt el, ha ott lehet, ha rátekint a
kápolnára, a kertjére, ami a községi összefogás jelképévé nõtte ki
magát.
A falunak, fekvése miatt sok
problémát jelent a csapadék. A
szakemberekkel felmértük a lehetõségeket és pályázat valamint
közmunkaprogram keretében elkezdtük a csapadékvíz-elvezetõ
árkok rendbetételét, újak kialakítását. Most szeptemberben ugyan
hatalmas kár ért bennünket, de
ha ezt a beruházást idõben nem
végezzük el, akkor a kárérték a jelenlegi többszörösére rúgott volna. A víz most három házat is veszélyeztetett, de szerencsére
egyikben sem esett kár. Pályáztunk az élelmiszerbankhoz, illetve
a tûzifaprogramhoz, hogy élelmiszersegélyt továbbá tüzelõt adhassunk a rászorulóknak.
– Milyen rendezvényeket tartanak?
– Minden évben megrendezzük a hagyománnyá vált falunapot és a lókötõ fesztivált, melyre
már nagy távolságból is érkeznek
vendégek. Többször pályáztunk

Hátrányos helyzetû kistérség
tagtelepüléseként a közmunkaprogramba kedvezményesen adhattuk be pályázatunkat. Motoros fûkaszákat, fûnyírót, hómarót,
kistraktort, motoros fûrészt, kerékpárt és egyéb használati eszközöket is beszerezhettünk több
nyertes pályázathoz kapcsolódóan. A két régi buszmegállónk tetejének megújítására, lefestésére
is volt idõnk, energiánk.
Nagyon figyelünk arra, hogy
minél kisebb önrészt kelljen hozzáadni a pályázatokhoz. Több,
100 százalékos intenzitású pályázatot sikerült megnyernünk és
olyan egyesület által beadott pályázaton is részt vettünk, ahol az
önrészt a jóakaratú falusi emberek, a barátaink, a támogatóink
fizikai ereje jelentette. Számtalanszor bizonyítottuk országnakvilágnak és persze saját magunknak, hogy lehet pénz nélkül, öszszefogással is olyan értéket teremteni, ami a közjó szolgálatába
állítható. Ily módon a falunak
több százezer forint értékû karácsonyi díszkivilágítást is sikerült
nyernie.
– Milyen tervek megvalósítása
válik valóra a közeljövõben?
– A temetõ urnafalának elkészítése folyamatban van, így a temetõ képe még rendezettebbé
válhat. Épül a kemence is. Több
elõkészített pályázat vár arra,
hogy beadhassuk, ha kiírásra kerül. A lezúduló csapadékvíz okozta
„vis major” kár fölmérése is megtörtént, a kármentesítés leggyorsabb módjáról is intézkedtünk.
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Immár hatodik alkalommal
rendezték meg a barlahidai falunapokat a közelmúltban. Évrõl
évre bizonyosságot nyer, hogy
komoly érdeklõdést ébreszt fel a
programsorozat, melyet elsõsorban a településen élõk és innen
elszármazottak részére indított
az önkormányzat. A falunapi
eseményekre, köztük a lovas bemutatóra kíváncsian mára sokan
érkeznek a környezõ települé- annyira sikeres lett, hogy a követsekrõl is.
kezõ évektõl már jelképévé vált a
rendezvényünknek. A sikert az is
bizonyítja, hogy azóta a lovas be– Minden évben igyekszünk mutatót cégek és magánszeméváltoztatni a programkínálaton, lyek is támogatják.
de vannak már hagyományõrzõ
Eltelt négy év és ilyenkor itt az
elemei is a rendezvénynek. A kez- ideje annak, hogy polgármesterdetektõl fogva reggel horgász- ként visszatekintsek és értékelversennyel indul a nap, amely jem az elmúlt idõszakot. Egy namindig nagy népszerûségnek ör- gyon mozgalmas ciklust tudhavend – mondja Hári Barnabás, tunk a hátunk mögött, amely
Barlahida polgármestere. – Három eredményekben is gazdag. Átalaévvel ezelõtt vetõdött fel a fogat- kulások és változások egész sokahajtó bemutatató ötlete. Egy he- sága várt ránk, amelyek közül a
lyi lótartó, Bedõ Zsolt tette fel a legfontosabb
talán,
hogy
kérdést, mi lenne, ha a falunapon Barlahida község a Csömödéri Köbelül egy lovas rendezvényt is zös Önkormányzati Hivatalhoz
szerveznénk. Az elsõ alkalom már csatlakozott.

50 millió forintból megkezdõdhetett a beruházás. A meglévõ kút
mellé arzén- és mangánmentesítõ berendezést telepítettek,
amely az ivóvíz tisztítását végzi
már fél éve. Ezzel egy húsz-harmincéves problémát sikerült
megoldanunk.
– Min dolgoznak jelenleg?
– A boltnak és a könyvtárnak
helyet adó önkormányzati épület
rekonstrukcióján
dolgozunk
most, ami szintén hosszú ideje

– Hogyan vélekedik a település jövõjérõl?
– Úgy vélem, kis falunk jövõjének záloga, hogy lesznek-e vállalkozó kedvû emberek és látnak-e
fantáziát településünkben. Az
utóbbi években bebizonyosodott,
hogy igen. Egy zöldmezõs beruházás keretében egy gépgyártó
üzem épült korábban, és egy jelentõs turisztikai szálláshelyfejlesztés is megvalósult, ami jelenleg zárul.
Úgy érzem, hogy az alapok
megvannak ahhoz, hogy további
komoly eredményeket érhessünk
el a jövõben. A legfontosabb célom lenne jelenleg a barlahidai
bekötõút helyreállítása, autózhatóvá és kerékpározhatóvá tétele,
így településünk is bekapcsolódhatna Göcsej turisztikai vérkeringésébe. Ezáltal a jövõben remélem egyre többen megismerik ezt

váratott magára. A jó gazdálkodásért illetve az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként a Belügyminisztériumtól kapott 2,9 millió forint
jutalomból végezzük el az épület
külsõ-belsõ felújítását. A bolt
mellett lévõ épületrész közösségi célokat szolgál majd, ide a
könyvtárat és az informatikai
termet költöztetjük be.

a csodálatos kis falut a maga páratlan szépségével, értékeivel és
az itt élõ emberek vendégszeretetével egyaránt.
A kitartás, az összefogás és a
bizalmon alapuló közös munka lehet a sikeres jövõ záloga. Ehhez
kérjük a lakosság támogatását és
bizalmát a következõ önkormányzati ciklusra – hangsúlyozta Hári
Barnabás polgármester.

ÖSSZEFOGÁS ÉS BIZALOM A JÖVÕ ZÁLOGA

Tiszta és egészséges ivóvíz Barlahidán

– A fejlesztéseket
tekintve minden bizonnyal jelentõséggel bír a falu életében a szennyvízberuházás és az arzénmentesítés megvalósítása.
– Komoly küzdelem árán valósítottuk
meg községünkben a
csatornahálózat kiépítését, amely napjainkban alapfeltétele a megfelelõ infrastruktúrának. Az
arzénmentesítési
projektünk a napokban záródik, amely
egy több évtizedes
problémát
oldott
meg a településen.
Tiszta és egészséges

XI. KISTÉRSÉGI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

ivóvizet tudunk biztosítani a település minden lakója számára.
A két projekt révén jelentõs
fejlesztési forráshoz jutott önkormányzatunk. A csatornaközmû létesítésére az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Programon 76 millió 522
ezer forintos támogatást nyertünk. A beruházás során csatornahálózat és egy önálló szennyvíztisztító-telep létesült, mellyel
teljessé vált a közmû-infrastruktúra.
Sajnos településünk is azon falvak között volt, ahol túl magasnak mérték az ivóvíz arzéntartalmát. Emiatt a lakosság ivóvízellátását egy éven át ideiglenes megoldásként más településekrõl való
szállítással kellett megoldani. Szerencsére pályázatunkat kedvezõen bírálták el, így az elnyert közel

FALUNAP, SZÜRET, FEJLÕDÉS

A felelõsen fiskális Felsõrajkon Isten éltesse Karmacsot!
Dísznövénykertész, méhész, fazekas, fatálkészítõ, üvegfestõ,
horgolás- és kézimunka-készítõ, lelkiségi irodalmat népszerûsítõ,
foltvarró, ékszerész, savanyúság-, befõtt-, szörp- és lekvárkészítõ,
kecskesajtárus, hentes-mészáros, régiségkereskedõ, pékmester, népiszõttes-készítõ, fafaragó, kegytárgykereskedõ kínálta egyedi kézmûves portékáját a XI. Felsõrajki Kistérségi Kiállítás és vásáron.

Fõ szervezõként a Közép-Zala
Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület nem csak a
mikrorégiós települések összetartozását erõsítette, de ráirányította
a figyelmet a helyben élõ kézmûvesek termékeire, helyszínt biztosított a kulturális csoportok fellépésének, és gasztronómiai élményeket is kínált.

A rendezvény házigazdájaként
Vigh László, Felsõrajk polgármestere, országgyûlési képviselõ köszöntõjében kiemelte: azért készítettek szívvel-lélekkel 300 liter húsos káposztát, 150 liter halászlét
és két mázsa vadpörköltet, hogy
senki ne távozzon üres gyomorral.
A kulturális seregszemlére és vásárra ezúttal 50 településrõl 35

termelõ, kiállító érkezett, ami rangot ad a rendezvénynek.
Megnyitójában dr. Viski József
vidékfejlesztési helyettes államtitkár méltatta azon erõfeszítéseket,
amelyekkel Felsõrajk életet igyekszik csiholni az aprófalvas térségbe. Mint mondta, a kormány azért
dolgozik, hogy a mezõgazdaságból élõk, a vidéki kis- és középvál-

lalkozások számára minél nagyobb
uniós források nyíljanak meg. A
magyar lakosságnak a helyben
megtermelt egészséges élelmiszereket kell elsõsorban fogyasztania a néha kétes eredetû áruházlánci termékek helyett.
Köszöntõjében
dr.
Göncz
László, Szlovénia magyar közösség országgyûlési képviselõje je-

lezte: a jövõben fontos lesz a nyitás Horvátország és Szlovénia felé, hogy a gazdasági kapcsolatok
tovább bõvüljenek. A vásár jó bizonyíték arra, hogy a nagyvárosoktól távol is meg lehet élni,
lehet együttmûködni, kiváló kapcsolatokat építeni.
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke szerint a mostanra
„kistérségi nagyvásár” rangot kiérdemelt rendezvényre szükség
van, mert a kistelepülés, a helyi
termelés és értékesítés mindenkor támogatásra érdemes. A szervezõk erõfeszítéseit dicsérve
kiemelte, hogy a jó példa és a kormány támogatása nyomán megyeszerte nõ a piacok száma.
Pál Attila, a megyei közgyûlés
alelnöke arra utalt, hogy fontos a
munkahelyteremtés, az aprófalvas
közösség megtartása, hogy a falu
és a vidék élni tudjon, hangsúlyozta, majd megköszönte Vigh László
több évtizedes példaértékû, értékteremtõ munkáját.
A felszólaló politikusok vörösbor-hébérezési meglepetés versenyét a házigazda, Vigh László
nyerte. A Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás polgármesterei által 2011-ben alapított
Gönczi Ferenc közmûvelõdési díjat idén a Zalaszentmihályi Nóta
és Dalkör kapta. Konczér Katalin,
a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodavezetõje jelenlétében Vigh László, Manninger Jenõ
és Viski József ujjlenyomatukat
helyezték el a Magyar Értékek
Vándortérképén s aláírták a szimbólum értékû kódexet, jelezve a
magyarság, a közösség, a család,
a haza értékei fontosak mindannyiuk számára.

A Zala megye keleti csücskében, a Keszthelyi-hegység lábánál található Karmacs manapság az idegenforgalomban próbál új utat keresni, amelynek hajtóereje a környék csendessége lehet. A nyugalmat ugyan szeptember elsõ hétvégéjén némiképp megzavarta a falunapi szüreti fesztivál, de a programot láthatóan mindenki örömére
sikerült megszervezni – mesélte Targuba Árpád polgármester, aki a
kisbíró szüreti rigmusait felhasználva adott számot a község elmúlt
évi fejlõdésérõl.

– Ne búsuljunk, a szüret a vígság
ideje. Csinos menyecskéknek köztünk van a helye. Forgassuk meg
õket a szüreti bálba, bál után meg
szépen, bújjunk be az ágyba. Hogyha jövõre sok baba születik, a mostani bált majdan megemlegetik. Falunap is megvolt, polgármesteri
szóra. Meg is volt szervezve pontosan, apróra. Szép lányok, ringlis, zene, tánc és nóta. Mi szem-szájnak
ingere: lángos, sör meg kóla. Jövõre majd talán újra lészen, ha a költségvetés lesz majd engedékeny.
Idén múlt tíz éve annak, hogy a
Hargitából barátaink vannak! Szeretetüket, magyarságukat senki sem
kérte, de a két polgármester sokat
tett érte. A konyha tetején napkollektor vagyon, neki köszönhetõ,
hogy zsebbe marad a vagyon.
Elkészült a falu közösségi háza,
hol a karmacsi nép a kultúrát megtalálja. Idejár a falu apraja és nagyja, aki a könyveket sokszor forgatgatja. Pályázat útján érkezett még
láda, hogy ki akarja, komposztját
megcsinálja. Tiszta lett a falu és virágos, nem kézi kasza kell, ez már
világos. Férjhez ment a Kucséberék
legkisebbik lánya, legyen a Lajosnak
sok, szép unokája. Idén új lett
óvónénink, de Isten áldja a régit,
köszönjük mit értünk tett, immár
negyven éve, kívánjuk, hogy le-

gyen még sok-sok boldog éve. Az
ifjak körében menõ lett a Peti Pizza,
szerteszét hever is az összesnek
doboza. De összeszedik szépen a

népnek mindent bemesélni. De
meglesz a választás újabb öt évre, s
eldönti a falu, mit is akar végre!
A szót komolyra fordítva Targuba Árpád kiemelte: a mindenkori
településvezetés fontos feladata a
helyi infrastruktúra folyamatos fejlesztése. A hegyi utak, a települési
gyalogjárdák egy része mindenképpen felújításra szorul, ezért a költségvetést úgy alakítják, hogy önerõ
mindig álljon rendelkezésre, ha
olyan pályázatot írnak ki, ami a község számára elõnyös.

közmunkások, kívánnak az ifjúságnak hasonló mulatságot. A Hivatal
értesíti most a falu összes lakóját,
hogy hiánytalanul fizesse be adóját.
Ha a fizetést valaki elmulasztja, azt
a Pisti holnap csekkel összeragasztja. Ha már adóznod kell, fizesd azt
Karmacsra, a többit úgyis elviszik
parancsra. Közeleg a napja a helyi
választásnak, lehet kampányolni az
összes választónak. Akad minálunk
szép számmal jelölt, kiben a tettvágy kellõképpen feltört. Lehet itten fût-fát megígérni, a karmacsi

A Kisfaludy utca térkõburkolatos járdája hamarosan elkészül
és a többi gyalogjárdát is elõbbutóbb felújítják. A falunapi ünnepség alkalmával a templom mellett
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ dicsérte a falufejlesztés eredményeit, Kiss László esperes-plébános pedig megáldotta a virágokból
és köztéri kopjafákból álló, újonnan
elkészült trianoni emlékparkot,
amelyik a történelmi nagy Magyarország határait és elhelyezkedését
méretarányosan jeleníti meg.
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TURIZMUS
Az idén harmincéves fennállását ünneplõ hévízi Danubius
Health Spa Resort Aqua-ban idén
júliusban mutatták be a szülõk és
gyermekeik önfeledt pihenését
segítõ Bubbles Club családbarát
szolgáltatásokat. A Danubius hévízi szállodáinak, a Danubius Health
Spa Resort Hévíz és Aqua életében
fontos változás az is, hogy vezetésüket Mácsai Péter vette át 2014.
augusztus 1-jétõl. A Budapestrõl
érkezõ, jelenleg Gyenesdiáson élõ
szakembertõl elsõként pályafutásáról, vezetõi elképzeléseirõl érdeklõdtünk.

– A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fõiskolán szereztem
vendéglátóipari szakközgazdász
diplomát. Az egykori Atrium Hyatt
Szállóban helyezkedtem el gyakornokként. Fél év után bankett-teremfõnöki, majd bankett-értékesítési feladatokat láttam el. Késõbb
az értékesítési osztályra kerültem;
feladván vendéglátós múltamat, innentõl kezdve lettem szállodás. Két
év után értékesítési igazgatónak
neveztek ki az akkor már Sofitel Budapest Hotelben. Négy év elteltével úgy éreztem, kipróbálnám magam ismét az üzemeltetés területén. Ekkor a francia anyacég Accor
Academy intézeténél egyéves menedzsmentképzésen vettem részt.
Vezetõi ambícióim akkor váltak valóra, amikor 2007-ben a Danubiusnál bizalmat kaptam. Négy éven keresztül a Danubius Health Spa
Resort Helia szállodaigazgató-helyettese, értékesítési és marketingigazgatója, majd 2011 végétõl az
elõbb említett szálloda és a két
margitszigeti szálloda szállodaigazgató-helyettese, értékesítési és
marketingigazgatója lettem. A Danubius Hotels csoport hévízi szállodáinak vezetésével 2014. augusztus 1-jével bíztak meg. Kinevezésem három évre, Nagy Rita távolléte idejére szól.
– Milyen vezetõi elképzelésekkel érkezett?
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BESZÉLGETÉS MÁCSAI PÉTERREL, A DANUBIUS HOTELS HÉVÍZI SZÁLLODÁINAK IGAZGATÓJÁVAL

Családbarát szolgáltatásokra fókuszálnak
– Megtiszteltetésnek éreztem a
feladatot, hiszen a Danubius hévízi
szállodáit Budapesttel ellentétben
keresleti piac jellemzi. Mint volt értékesítési szakember, nagyon örültem ennek. Ha röviden kell megfogalmaznom azt, mivel bízott meg
Deák Imre vezérigazgató, akkor az
a finomra hangolás. Ez az elvárás
nyilván abból ered, hogy elõdeim
nagyon sokat tettek a tulajdonosok
és a vendégek érdekeiért, mely
munkát kiegyensúlyozott jó csapatként a szállodák személyzete is segítette.
– Milyen területeken tervezi a
„finomra hangolást"?
– Az elmúlt években elindult egy
fejlesztési munka, frissítése a szállodáknak, amely a felújítások mellett a mai kor elvárásainak megfelelõ dizájn, dekoráció kialakítását is
szolgálja. Az értékesítés területén
olyan új csatornák felkutatását tervezem, amelyeket eddig nem találtunk meg. Fel kell készülnünk azokra a változásokra, melyek fõbb küldõ piacainkat érinthetik. Gondolok
az orosz vendégszám esetleges
csökkenésére, a kiesõ vendégforgalom pótlására. Vendéglátóipari
tapasztalataimból kiindulva pedig
szeretném felfrissíteni az éttermi
kínálatot mindkét házban.
– Beszéljünk a tradicionális
gyógyászati szolgáltatásairól híres
szállodák kínálatáról, melyek a
megyében és a régióban élõk érdeklõdését is felkelhetik.
– Örvendetes a hazai vendégszám növekedése mindkét hévízi
szállodában, ami a korábbi fejlesztéseknek és az Erzsébet-programnak tudható be. A Hotel Aqua-ban
Hévízen eddig elsõként vezették be

2008-ban az all inclusive szolgáltatást, majd 2010-ben a gyógyászati
részleget újították meg. Mindez
hozzájárult a belföldi vendégek számának gyarapodásához. Július elsõ
hétvégéjén debütált öt hazai Danubius szállodában, köztük a hévízi
Hotel Aqua-ban a kimondottan családokra koncentráló Bubbles Club.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÕKÖDÉSSEL

Erõsödik a hazai faipar
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA), a Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) valamint a Pannon
Fa- és Bútoripari Akkreditált Innovációs Klaszter
mûködik együtt az ID:WOOD elnevezésû projektben. Fõ cél, hogy a szervezeti és mûszaki szakmai tapasztalatok megosztásával elõsegítsék az
innovációt, a kis- és középvállalkozások versenyképességét a faipari szektorban a délkelet-európai országokban.

A

A ZMVA, mint az ID:WOOD hazai partnere és
egyúttal koordinátora korábban a PANFA munkaszervezeteként is mûködött, azóta pedig aktív tagja a klaszternek, így jelentõs rálátásuk van a nyugat-dunántúli régió faiparának helyzetére. A ZMVA
tagja hazánk két legjelentõsebb innováció szervezetének, az Enterprise Europe Networknek és a
Regionális Innovációs Ügynökségnek.
Az NymE Simonyi Károly Mûszaki, Faanyagtudományi és Mûvészeti Karának szerepe nem elsõsorban képzõ-, hanem kutatóközpont a projektben. Kiemelt fontosságú így a Kar gondozásában mûködõ Természeti Erõforrások Kutatóközpont (NRRC). A közel 4000 négyzetméteres,
mindössze kétéves épületben mintegy 80 laboratóriumi helyiség található a teljesen felújított tanüzem mellett. A nagyszámú, modern state-of-art
mûszer és kutatóeszköz hozzájárul az NRRC oktatási, kutatás-fejlesztési tevékenységéhez, valamint akkreditált vizsgálatok elvégzéséhez. Az
ID:WOOD projekt egyik eredményeként a ZMVA
külföldi szakértõk segítségével fejlesztési tervet
is kidolgozott a Természeti Erõforrások Kutatóközpont (NRRC) hatékonyabb mûködésére.
A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter jelenleg közel 50 tagja mûködési területük alapján a faipar

rendkívül széles palettáját fedi le. Az aktivitást, az
elhivatottságot a szakma iránt és az innovatív jelleget mi sem bizonyítja jobban, minthogy elnyerték
az Akkreditált Innovációs Klaszter címet, amellyel
elsõk voltak mind a hagyományos iparágban,
mind a nyugat-dunántúli régióban.
Az ID:WOOD keretein belül e három szervezet
közös rendezvényekkel támogatta a projekt által
kitûzött célokat. Ezek közül kiemelkedõ sikere
volt annak a workshopnak, amely témájában a
korszerû ipari informatikai eszközök és lehetõségek, illetve a bútorgyártásban is használható új
anyagok megismertetésére irányult.
Az infokommunikációs technológia és a faipar
lehetséges együttmûködését a Nyugat-magyarországi Egyetem és a Budapesti Mûszaki Egyetem
kutatói és oktatói ismertették a legújabb trendeken és általuk fejlesztett, faiparban is alkalmazható integrált rendszereken és szoftvermegoldásokon keresztül.
A program során bemutatkozott a Polyston
s.r.o. A szlovák cég az egyetlen az országában,
ahol a munkalapok és pultok gyártásához saját
fejlesztésû anyagokat használnak fel. A bemutató során a vendégek megismerhették a legújabb POLYSTON nevû innovatív anyagot, megtekinthették a PC Point berendezéseket és a
speciális felületkezeléssel és professzionális felszereléssel ellátott bútorokat, mosdókat, munkalapokat.
Szintén az ID:WOOD keretein belül kaptak lehetõséget a szervezetek tagjai, hogy ellátogassanak
Olaszországba, a Pordenoneban tartott SICAM
bútoripari beszállítói kiállításra és vásárra. A szakmai kapcsolati tõke bõvítése mellett az ID:WOOD
projektben résztvevõ többi tagállam képviselõit is
megismerhették a résztvevõk.

Szállodánkban
számos szórakoztató program
és
képzett
animátorok gondoskodtak a gyerekek szórakozásáról, mialatt a
szülõk pihenhet-

tek. A Hotel Aqua-ban rendelkezésre állnak mindazon feltételek, hogy
gyermekes családokat fogadjunk az
év bármely idõszakában. A Bubbles
Club szolgáltatások elindítása a Danubius csoport azon szándékát jelzi, hogy az idõsek mellett egyre
nagyobb számban jelenjen meg a
fiatal és a középkorosztály szállodáinkban.
– A Hotel Aqua harmincéves jubileumát ünnepelte idén nyáron.
– A szálloda eredményeit tükrözõ mutatószámok mellett számomra egy érdekes adat volt a leginkább meglepõ. Egy rendszeresen
visszatérõ vendégünk az eltelt harminc év alatt, összesen hét évet
töltött el a Hotel Aqua-ban. Úgy vélem, ennél jobban semmi sem fejezheti ki a belénk vetett bizalmat.

A harmincéves születésnapot partnertalálkozó keretében ünnepeltük
meg színes programok közepette.
Rendeztünk fogadást a sajtónak és
törzsvendégeinknek is. Az utóbbi
rendezvényen búcsúzott el Nagy
Rita igazgató, akitõl kedves gesztusként átvettem a szállodák jelképes kulcsát.
– Hogyan tekint megbízatására?
– Mindkét Danubius ház tevékenységét, szakmaiságát és tradícióit tekintve legkomolyabb eleme a
gyógyászati kínálatnak Hévízen.
Mindenképpen vezetõ szerepünk
van ebben, hiszen olyan tudás és
szakmai bázis van a kezünkben, és
olyan orvosi stábbal rendelkezünk,
ami óriási értéknek számít a városban és Danubius csoport szinten is.
A Hotel Hévízben is büszkélkedhetünk eredményekkel, ahol szintén
nagy hangsúlyt fektettek a magas
minõségû gyógyászati szolgáltatások kínálati palettájára, melyek között fontos szerepet tulajdonítunk
a rekreáció, az aktív pihenés vagy
éppen az egészségmegõrzés különféle lehetõségeinek is. Az idei
év jelentõs fejlesztése a Hotel Hévízben a jelen kor igényeinek megfelelõ elektroterápiás és masszázs
részleg átadása. Az Emporium
szépségszalonban pedig továbbra
is színvonalas kozmetikai, pihentetõ és lazító kezelések bõséges választéka áll rendelkezésre vendégeink számára.
2015-ben rekonstrukciós munkálatok kezdõdnek a Hotel Aquaban. Elõtte még az idén minden
szobában új Led-tévéket helyezünk
el új csatornacsomagokkal. A jövõ
évben egy emelet szobáit újítjuk fel,
ami a következõ évben még egy
emelet és a hall megújításával folytatódik. Igazgatóként az elõttem álló három évben azon kívánok dolgozni, hogy a Danubius Hotels csoport zászlóshajónak számító hévízi
szállodái megõrizzék és erõsítsék a
gyógyturizmusban betöltött vezetõ
szerepüket – zárta gondolatait
Mácsai Péter szállodaigazgató.

ZMVA-VOSZ PONT EGERSZEGEN
KÖZÖSEN

A ZALAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT

 Új információs iroda várja szeptember 1-tõl Zalaegerszegen
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodaházában a
mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány még júliusban állapodott meg egymással,
hogy hazánkban elõször szoros kapcsolatot építenek ki egymással a zalai vállalkozások érdekeinek védelmében, piacra jutásának elõsegítésében. A megállapodást a VOSZ részérõl Dávid Ferenc fõtitkár, a ZMVA részérõl Doucha Ferenc kuratóriumi elnök és Nagy András ügyvezetõ igazgató írta alá.
A ZMVA-VOSZ Pont ünnepélyes megnyitóján – amelyen az
alapítványt Doucha Ferenc és
Nagy András, a VOSZ-t Perlusz
László ügyvezetõ igazgató
képviselte
–
Balaicz Zoltán alpolgármester hangsúlyozta,
hogy a két szervezet
összefogása példaértékû, a város a jövõben
még erõsebb kapcsolatot kíván tartani velük,
hiszen érdekeik közösek. Azt is jelezte, hogy
a további intézkedésekkel tervezik segíteni
az együttmûködést a
helyi gazdaság fejlesztése érdekében.
Röviden az együttmûködés lehetõségeirõl, elõnyeirõl.
A VOSZ a hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására, piaci stabilitásának
megteremtésére kormányzati támogatással végzi a
Széchenyi Kártya Program termékei és szolgáltatásai iránti igények teljesítését. Folyamatosan
ellátja a vállalkozókat információkkal, gazdasági és pénzügyi
tanácsadást biztosít részükre.

A megyei ökormányzat által
alapított Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapvetõ célja a megyei kis és középvál-

kenység, az innováció és a megújuló energiák népszerûsítése
terén.
A ZMVA-VOSZ Pontban, azaz
egy helyen, mindkét szervezet –
amely eddig is segítette a vállalkozókat – szolgáltatásai elérhetõek, azonban a szorosabb kapcsolat lehetõséget nyújt, hogy jóval egyszerûbb legyen az ügyintézés, hatékonyabban védjék a
kis- és középvállalkozások érdekeit, vegyenek részt a Széchenyi
Kártya Program lehetõségeinek
kihasználásában, valamint a

lalkozások segítése, vállalkozásfejlesztõ eszközrendszer kialakítása és mûködtetése.
A ZMVA sok irányú tevékenységet végez többek között a
mikrohitelezés, a képzés, a rendezvényszervezés, a pályázatírás, a projektmenedzselés, az
információnyújtás, az inkubátorház-program, a klasztertevé-

ZMVA szolgáltatásainak népszerûsítésében, vállalkozásfejlesztési stratégia kialakításában, a vállalkozásindítás elõsegítésében,
piacteremtésben.
Együttesen
fejthetik ki erõfeszítéseiket az
EU-s támogatások területén, s
közös
kommunikációval
és
promócióval ajánlják egymás termékeit ügyfeleik számára.

RÉGIÓ
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Fogadóórákon, szórólapokon,
sajtótájékoztatókon, országos
vezetõk részvételével tartott lakossági fórumokon és piaci kitelepüléseken mutatja be közös
programját Az Együtt – A Korszakváltók Pártja valamint a Demokratikus Koalíció (DK) – jelentették be a közelmúltban a pártok szervezetei. Nyilvánosságra
hozták továbbá, hogy 1183 ajánlás leadásával a DK megyei közgyûlési listát is állított, melynek
elsõ öt helyére: Nagy Zoltán,
Lövei István, Rada Tamás, Kovács
Viktória és Varga László került.

Vadai Ágnes, a DK alelnöke a
párt zalai listájának bemutatása
kapcsán tartott sajtótájékoztatón
kiemelte, hogy pártjának minden
megyében sikerült az ajánlószelvényeket leadni és listát állítani.
Úgy fogalmazott: el akarják érni,
hogy olyanok üljenek a megyei
közgyûlésben, akik ismerik a helyi
problémákat és részei a helyi közéletnek. Ezért Zalában listavezetõnek Nagy Zoltánt jelölték, aki sikeres vendéglátóipari és turisztikai
vállalkozóként is bizonyított, és
„akit nem sikerült a jelenlegi közéleti körülmények között sem
tönkretenni”.
Nagy Zoltán rövid programismertetõjében arról szólt, hogy
Keszthely egykor tényleg a Balaton
fõvárosának számított, a vendéglátós képzés és a vendégforgalom
fellegváraként tekintettek rá. Ma
azonban nincs egyetlen négy-,
vagy ötcsillagos szálloda sem a városban, így nem vonzó a befektetõknek. A jelölt fontosnak látta,
hogy a megyébõl gyorsforgalmi út
épüljön végre Gyõr és Sopron irányába. Lényegesnek mondta egy
országos hírû turisztikai fesztivál
megszervezését. Zalaegerszeg jelenleg csak „a betanított munkások fellegvára” egyetlen nagy multinacionális vállalkozás beszállítójaként, ezért ezen a helyzeten mielõbb változtatni kell – fogalmazott a sajtótájékoztatón.

ZALAEGERSZEGEN,
a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség

KIADÓ vagy

ELADÓ
Ugyanitt kedvezménnyel
hatrészes köralakú
polcállvány és más bútorok

ELADÓK!
Érdeklõdni: 06-20/490-3009

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület 2013-ban
pályázati támogatást nyert el (TÁMOP-6.1.2 intézkedésre)
„Egészségesebb Zalaszentiván” címmel. A 12 hónapos
programsorozat 2014 augusztusában zárult a településen. A
támogatás teljes összege 8.556.056 Ft.
A program fõ célkitûzése olyan
életmódprogramok megvalósítása
volt, melyek lehetõvé tették a lakosság egészségi állapotának és
életminõségének javítását, ezzel
hozzájárulva az elkerülhetõ halálozások, megbetegedések, fogyatékosságok
megelõzéséhez,
csökkentéséhez. A
programok során 5
nagy fejlesztési területet jelöltünk meg.
Ezek:
dohányzás,
drog- és alkohol prevenciós, felvilágosító
elõadások tartása,
stresszkezelõ, lelki
egészség megõrzésére irányuló egész-

ségfejlesztési programok, egészséges táplálkozás, egészséges
életmód foglalkozások, rendszeres
sportfoglalkozások szervezése,
sportrendezvény megtartása, valamint sporteszközök beszerzése.

MOZAIK

ÖNKORMÁNYZAT 2014 - EGYÜTT – DK

Megyei listát is állítottak

A képen: Nagy Zoltán, Lövei István, Kovács Viktória,
Varga László, Németh László, Csillag Katalin,
Hoffmann Péter és Horváth Péter Jácint

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZALAAPÁTI ÉRTÉK-TÁR
Zalaapáti Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv
TÁMOP – „Építõ közösségek” 3. ütem – a közmûvelõdési
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák
fejlesztését elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában címû
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Zalaapáti Érték-Tár”
címmel. Az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 29 millió 988 ezer 052 forint.
2013. 01. 15. – 2014. 09. 30.
A megvalósító intézmény jelenlegi szerepvállalásának mennyiségi és minõségi növelése az informális tanulási formák elterjesztésében, mûködtetésében, ennek
keretei között olyan programok
mûködtetése, melyek az egész
életen át tartó tanuláshoz, valamint
a sikeres életvezetéshez elengedhetetlen kulcskompetenciák fejlesztésében segítik a közoktatási
intézményeket.
A projekt keretében megszerzett tudás több évig hasznosítható
tudás, hisz sokrétû tevékenységekbõl épül fel. A tanulók nemcsak
a kreatív ipar elméleti részével ismerkedtek meg, a produktív szakaszban a gyakorlati ismereteket,
fogásokat sajátítottak el. A kreatív
ipar helyi szereplõivel való találkozás nyomán az idõsebb generációk tapasztalataival is megismerkedtek a gyerekek.

A projektbe a helyi általános iskola tanulóit, illetve az onnét kikerülõ középiskolásokat vonták be.
Az elõadómûvészet keretében létrejövõ csoportok számára fellépési
lehetõséget, míg a tárgyalkotó mûvészeti csoportok által létrehozott
produktumokból jótékonysági vásárt, kiállítást szerveztek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Zalaapáti Község Önkormányzata
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Telefon: (06-83) 352-003. Fax: (06-83) 552-022
E-mail: zalaapati.onkormanyzat@t-online.hu
weblap: www.zalaapati.hu
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OKTATÁS
Miután a lenti önkormányzat
képviselõ-testületével áttekintettük a jelenlegi ciklusra tett négy
évvel ezelõtti ígéreteinket, a
programunkban
vállaltakat,
örömmel láttuk, hogy szinte mindent sikerült teljesíteni. Átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást folytattunk, hitelállományunk konszolidálásra került. Lenti városának a 2014. elsõ féléves
gazdálkodást érintõ beszámolójából is kiderült: tartozásunk, felvett hitelünk nincs. A korábban kibocsátott és okos céllal felhasznált kötvényünket pályázati önrészként használtuk fel a különféle fejlesztési beruházásokhoz –
összegzett Horváth László, Lenti
polgármestere, akit a legjelentõsebb városfejlesztési beruházások bemutatására kértünk.

– Összértékét tekintve, az elmúlt ciklusban mintegy 2,2 milliárd
forintnyi beruházással gazdagodtunk. Megtörtént a városközpont
funkcióbõvítõ megújítása, a Templom tér, a Mûvelõdési Központ és a
Könyvtár rekonstrukciója. Az önkormányzati intézmények korszerûsítése is egyértelmû siker. A dr.
Hetés Ferenc Rendelõintézet 665
millióból épült újjá. Kialakítottuk a
fogyatékkal élõk nappali ellátását
biztosító intézményt, felújítottuk
az I-es és II-es jelû orvosi rendelõt.
A polgármesteri hivatalban a belsõ
terek burkolásával együtt racionalizáltuk a fûtési és világítási energia
felhasználását. A Petõfi utcai óvoda felújítása, a fedett fürdõ bõvítése is sokak örömét hozta. Közösségfejlesztési célú pályázatainkra
több mint 320 millió forintot nyertünk. Jutott pénz oktatási eszközökre, könyvtári szolgáltatások fejlesztésére, ifjúsági, egészségmegõrzõ és egészségfejlesztõ projektekre, helyi termékekre építõ turizmusfejlesztésre. Közel 200 millió
forintot fordítottunk út, járda és

Hogyan tegyék érdekesebbé
a természettudományok tanítását a diákok körében? – témakörben rendeztek bemutatónapot a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol 305
millió forintos beruházásban
korszerû fizika- és biológialaboratóriumot alakítottak ki. A rendezvényen a projektben közremûködõ iskolák pedagógusai
elõadásokat hallgathattak meg
a természettudományos oktatás
új módszereirõl, és látványos kísérleti bemutatók segítségével
ismerhették meg az új eszközök
és berendezések használatát.

Pácsonyi Imre tankerületi igazgató köszöntõjében azt hangsúlyozta, hogy a Kölcsey-gimnáziumban kialakított modern, 21.

századi technika hozzájárul a szakmai megújuláshoz, melyhez garancia Zalaegerszeg városának
projektje, valamint az itt dolgozó
pedagógusok szakértelme. Kiemelte a szakmai mûhelyként való
mûködés, a társintézményekkel és
a hasonló projekteket gondozó intézményekkel való együttmûködés fontosságát, mert fontos cél,
hogy a fiatalok érdeklõdését
felkeltsék a természettudományos tanári pályák iránt.
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Lenti ökovárosként lép elõre

Horváth László
kerékpárút felújítására. A csapadékvíz-elvezetõ árkok és átereszek
tisztítását, karbantartását folyamatosan végeztük. Az ivóvíz- és csatornahálózat rekonstrukciót négy
helyen, közel 50 millió forint értékben végeztettük el.
– Mire büszke a település vezetése?
– Jelenleg a kistérségünkben a
munkanélküliség hétszázalékos, a
városban 220-230 álláskeresõt regisztráltak, ami az össznépességhez viszonyítva kifejezetten jó
arány. A tartós munkanélkülieket a
„Mesterségek Tere” 200 milliós
nyertes projektben átképzéssel segítettük. A városképen is érzékelhetõ, hogy mûködtetjük értékõrzõ-értékteremtõ közmunkaprogramunkat. A gazdasági válság és
recesszió ellenére Lentiben nem
voltunk tanúi üzembezárásnak,
gyármegszüntetésnek. A ciklus végére a kiemelt foglalkoztatóknál,
vállalkozásoknál még a korábbi lét-

számleépítési folyamatok is visszájára fordultak: lassú létszámbõvítést látunk.
Jó kapcsolatokat tartva, sikerrel
vettük az oktatást, gyermekétkeztetést és a közigazgatást érintõ
szerkezeti átalakításokat. Támogatási rendszerünket továbbra is
fenntartottuk: az általános iskola
elsõ hat osztályában ingyenes tankönyvcsomagot biztosítottunk, saját ösztöndíjkeretet különítettünk
el a felsõoktatás hallgatói számára.
A városrészekbõl autóbusszal bejáró gyermekek havi bérletét is fizettük. A költségvetésbõl és a Civil Kurázsi Közalapítványon keresztül
több mint 50 millióval támogattunk több mint félszáz civil szervezetet. Mind az öt városrészben sikerült közösségi célú épületekben,
valamint utakat, járdákat, közvilágítást érintve részleges vagy teljes
felújítást végezni.
– Milyen tervek megvalósítása
van napirenden?
– „Ökováros Lenti” címmel, kész
koncepcióval rendelkezünk a település komplex megújítására. A következõ idõszakban a már megvalósított városfejlesztési stratégiára
és akciótervre építve, osztrák
ökovárosok tapasztalatait felhasználva, a fenntarthatóság jegyében, ütemezett marketing stratégia bevezetésével folytatni szeretnénk a közlekedési infrastruktúra
modernizálását, a település centrumának átgondolt rehabilitációját. Az iparterületeink közútjainak,
kiszolgáló útjainak burkolatszélesítése, teherbíró képességének növelése, újraaszfaltozása, kerékpá-

rosközpont létesítése, a kerékpárút-hálózatunk összekapcsolása; a
központ és a déli városrész közötti
akcióterület fejlesztése is tervben
van. Elõre kívánunk lépni az E-mobilitás területén.
A termálvíz megújuló energiájának hasznosításával, költséghatékony megoldások bevezetésével tervezzük a fûtési rendszer
energiatakarékos átalakítását. A
környezetet kevésbé terhelõ,
megújuló energiaforrásokon alapuló hõenergia felhasználását az
önkormányzat által fönntartott, jelenleg központi fûtéssel üzemeltetett intézményekben kívánjuk elõször elterjeszteni. A saját tulajdo-

nú, hatemeletes, szociális bérlakásokat magában foglaló épület korszerûsítése, a vele szomszédos piac komplex rendezése, illetve a
buszállomás menti terület rendbe
tétele is hangsúlyos eleme a programnak. A gyógyfürdõ és energiapark területén az RFÜ által már jóváhagyott projekthez kapcsolódva,
egy turisztikai attrakciófejlesztés
keretében újabb két fedett medence létesítését készítettük elõ. A
termálfürdõ mellett egy négycsillagos, 94 +2 minõségi szálláshelyet
kínáló hotel épül: étteremmel,
konferenciateremmel, saját medencével, fitness–wellness szolgáltatásokkal. A nettó 3,3 milliárd forint bekerülési értékû projekt megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, a tervek készen állnak, a beruházás várhatóan október végén
startol, s a szálloda 2016 év végén
már vendégeket fogadhat. A jelenleg még magántulajdonban lévõ
vár és a saját tulajdonú laktanya
hasznosítására is kész tervekkel
rendelkezünk. Nagy tetszést ara-

VILÁGSZÍNVONALÚ FELTÉTELEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSHOZ

Bemutatónap a Kölcsey Ferenc Gimnázium laborjában
Szûcs Gergely projektasszisztens, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója reményét fejezte
ki, hogy az áprilisban átadott,
korszerû labor új lendület ad a
természettudományos képzésnek. Mint fogalmazott, a kollégák
eddig is lelkesen tanították e tantárgyakat, most a diákokon a sor,
hogy a labor eszközeinek használatával elmélyedjenek ezekben, s
ezáltal kedvet kapjanak a természettudományos tanári pályák-

hoz, illetve a tudományos kutatómunkához.
Ennek egyik eszköze a felfedeztetõ tanulás a természettudományokban, melyrõl Réti Mónika
biológia–kémia szakos tanár, az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet közoktatási vezetõje beszélt
elõadásában. A módszer lényege,
hogy a tanulókat igyekszik „helyzetbe hozni”: azaz olyan szituációkat kialakítani, ahol a tevékenység aktív részeseként mû-

ködnek közre. Kiss Albert biológia–kémia szakos tanár, a Zalabéri
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója az intézményükben alkalmazott kreatív
természettudományi pedagógia
módszerét ismertette. Bánfalvi
Péter, a Csukás István Nevelési és
Oktatási Központ igazgatója,
amatõr csillagász, a Vega Csillagászati Egyesület elnökségi tagja
elõadásában az égbolt legérdekesebb látnivalóiról beszélt.
Az elõadásokat követõen a jelenlévõk megtekintették az új labort. Pozsik Lajos laborvezetõ elmondta, a mobilfallal elválasztható illetve összenyitható biológiaés fizikalabor korszerû Navisrendszerrel van felszerelve. Minden olyan lehetõség megtalálható bennük (interaktív táblák,
projektorok, laptopok, mikroszkópok), melyek a kísérletezéshez szükségesek.
Schneider János laboráns,
igazgatóhelyettes hozzáfûzte, a
laborban 18–18 diák dolgozhat
egyszerre, akik minden egyes állomáshelyen párban végzik a kísérleteket. A Navis-rendszer
gombnyomásra ereszkedik le,
ami erõs- és gyengeáramú forrásokat, gáz- és vákuumos csatlakozást, valamint wifi alapú
internet-elérhetõséget tartalmaz. A gyerekeknek csak az eszköz áll rendelkezésre, ami éppen
az adott kísérlethez szükséges.
A biológialabort a kémia, a fizikalabort pedig a földrajz, csillagászat, informatika robotika területén is használni kívánják. A kihasználtság tekintetében a következõ célokat fogalmazták

meg. Az egyik célközönségük a
partnerintézményekbõl érkezõ
diákok, hogy az itt lévõ lehetõségekkel felkeltsék érdeklõdésüket
a természettudományok iránt. A
második célközönségük a saját
9–10.-es diákjaik, akik számára az
iskola pedagógiai programjában
is nevesített laboratóriumi gyakorlati órákat biztosítanak. A labor ezenfelül a 11. évfolyamtól
az érettségi elõtt álló diákok számára is rendelkezésre áll, segítve
továbbtanulási szándékaikat. Továbbá várják azokat a diákokat is,

akik szeretnének jobban elmélyülni a természettudomány valamelyik területén, vagy felkészülni tanulmányi versenyekre.
Az ötödik célcsoportban egy jövõbeni célt határoztak meg. Azt
szeretnék, hogy öt éven belül legyenek olyan diákjaik, akik akár
partnerként kutatómunkákban
vennének részt.
A Gárdonyi Géza és Szegi Suli
Általános Iskola diákjai már ellátogattak a laborba, és eltöltötték a pályázatban
elõírt harminc órát.

ZALAEGERSZEG Megyei Jogú Város

tott ingyenes, zenés nyári programjainkat jövõre is szeretnénk
megrendezni.
Továbbra is fontosnak tartjuk a
stabil gazdálkodást, szem elõtt
tartva a munkahelyteremtés lehetõségét minden, rendelkezésünkre
álló eszközzel, a vállalkozások segítését, a város mûködõképességének megõrzését. Az elmúlt idõszakban végrehajtott fejlesztéseknél érezhetõ volt az önkormányzat
és a polgári kormány kitûnõ kapcsolata. A képviselõ-testület nem
folytatott parttalan, politikai vitákat. Szerencsére a fejlesztésekre és
az elvégzendõ feladatokra tudtunk
koncentrálni, megnyerve a város
lakóinak többségét.
Bízom benne, hogy a Lentiben
élõ választópolgárok az elvégzett
munkát értékelve folytatásra adnak felhatalmazást, s töretlenül
bíznak a polgári oldal képviselõiben. Ez esetben a következõ ciklus
elegendõ lesz a tenni akarásunkat
láttató tervek kivitelezéséhez, céljaink véghezviteléhez.

Kustán Jenõ szaktanár érdeklõdésünkre elmondta, a Becsvölgyérõl
és Csonkahegyhátról érkezõ tanulók biológia és fizika laborgyakorlatokon különbözõ méréseket
és megfigyeléseket végeztek. Kiemelte, olyan kísérletekkel foglalkozhattak, melyekre kisiskolájukban nincs lehetõségük. Úgy vélte,
a látottak, tapasztaltak alapján a
diákok benyomást szerezhettek
arról is, milyen elvárásokkal találkoznak majd egy középiskolában.
A rendezvényen Vámosi László
laborvezetõ a kaposvári gimnáziumban kialakított Táncsics Természettudományos Labort mutatta be, ami a biológia, kémia, fizika és földrajz területén biztosít
kísérletezési lehetõségeket diákjaik, valamint a projektben közremûködõ más intézmények tanulói
számára.
A program zárásaként kísérleteket tekinthettek meg a jelenlévõ pedagógusok Farkas László és
Kocsis István szaktanárok közremûködésével a fizikalaborban.
Pozsik Lajos a biológialabor korszerû berendezéseit mutatta be.
Elmondta, molekuláris vizsgálóeszközök, ökológiai táskák, fényés digitális mikroszkópok, valamint boncfelszerelések használatával foglalkoztak. A kollégák állattani és növényi sejtekbõl különbözõ metszeteket néztek, és
megtekintettek olyan dokumentumfilmeket, melyek típusállatok
boncolását mutatták be. Szûcs
Klára szaktanár pedig az elszívófülke használatát szemléltette
különbözõ kísérletekkel.
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Zalaszentiván önkormányzata
mert nagyot álmodni és ezen elképzelései
megvalósításához
több mint 700 millió forint uniós
támogatást is tudott rendelni.
Bebizonyították, hogy kellõ elszántsággal és felkészültséggel
is képesek sikereket elérni. Nem
is akárhogyan, hiszen a térség
legnagyobb fejlesztéseit (többek
között a kerékpárút, a bölcsõde
és a plébániaház építését, a római katolikus templom külsõ-belsõ felújítását) hajtották végre –
összegzett Dormán Miklós, Zalaszentiván polgármestere.

– Természetesen ehhez szükség volt az eddigi páratlan választási sikerekre is. Ez teremtette
meg a lehetõségét annak, hogy
késedelem nélkül hozzuk meg
döntéseinket a település folyamatos fejlesztése érdekében. Új
munkamódszert vezettünk be, hiszen dinamikusan gondolkodó közösséget alakítottunk ki a polgármesteri és önkormányzati munka
segítésére.
–Lassan letelik a mostani ciklus. Hogyan tekint vissza az elmúlt idõszakra?
– Második ciklus óta vagyok a
település polgármestere. Az elmúlt nyolc évben sokat fejlõdött
Zalaszentiván; izgalmas, mozgal-

Közel 803 millió forint uniós támogatási összeget kötött le
Zalaapáti önkormányzata 2007 és
2013 között, megszerezve az elõkelõ elsõ helyet a Zala megyei falvak között. A nagyszerû eredményre és az általa létrejött beruházásokra joggal lehetnek büszkék az itt élõk, nemkülönben a település vezetõsége egy olyan
meghatározó idõszakban, amikor
egy önkormányzati ciklus lezárul,
és egy új veszi kezdetét. Ilyenkor
szokás visszatekinteni, mérleget
vonni, ahogy meghatározni a kívánt jövõképet is. Vincze Tibor
polgármesterrel beszélgettünk.

– Pályázataink sikerének hátterében kemény munka áll, hiszen
csak így teremthettük elõ a szükséges anyagi forrásokat elképzeléseink megvalósításához. Az eltelt
évekre visszatekintve kellõ tudást
és tapasztalatot szereztünk a projektek tervezésében és lebonyolításában, melyek hozzájárultak eredményeinkhez. Vágyaink, céljaink elérését képviselõ-testületünk közös
akarata is segítette, ezért haladhatunk elõre. Jelenleg is több nagyobb projekten dolgozunk, melyek különbözõ megvalósítási szakaszban vannak. Az iskola záruló
projektjével kezdeném. A Nyugatdunántúli Operatív Program által
támogatott korszerûsítés során
egy új épületrésszel, egy közel 300
négyzetméteres közösségi térrel
bõvítettük az oktatási intézményt,
ami nemcsak iskolai, hanem közmûvelõdési célokat is szolgál, fedett helyet biztosítva rendezvényeinknek. A megújult, megszépült
iskolánkat a szeptember 21-i Apáti
fesztiválon adtuk át ünnepélyesen
(alsó kép).
– Holt tart az óvoda felújítása?
– Félidejénél tartanak a munkálatok. A 120 millió forintos, százszázalékos támogatást élvezõ be-

TELEPÜLÉSKÉP

tunk biztosította. A templom
szomszédságában konferenciaterem és plébániahivatal épült önerõbõl és egyházi valamint lakossági összefogásból. A munka nagy
részét társadalmi munkában az
önkormányzat dolgozói, közmunkásai végezték. A lakosság is sokat
segített, akik közül sokan az anyagi támogatás mellett két kezük
munkáját is felajánlották.
A pályázati támogatásból két
urnafal készült el a temetõben,
ahol megnöveltük a ravatalozó kö-

– Ön ismét ringbe száll a választók bizalmáért.
– Az elmúlt évek értékteremtõ
munkáját mindenképpen szeretném folytatni. Munkahelyeket kell
teremtenünk, mert nem szakadhat el egy település fejlesztése és
a családok megélhetésének biztonsága egymástól. Ezt szolgálja a
logisztikai központ és ipari park kialakítása, amit tartalmaz a megyei
önkormányzat által kidolgozott
fejlesztési stratégia! A 2014–2020as idõszak Területfejlesztési Operatív Programjának kiírásai révén
lesz majd erre lehetõség. A helyi
gazdaság erõsítése mellett oktatási, nevelési intézményeink korszerûsítését is folytatjuk, elsõként az
óvodát szeretnénk megújítani.
Beruházásainkban egyre nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni a
megújuló energiaforrások felhasználására.

rüli, térburkolattal ellátott területet. Kandelábereket valamint kamerákat szeretünk fel, melyek a
biztonságot, az értékek védelmét
szolgálják. Településünkön zárt
rendszerû térfigyelõ hálózat mûködik. A lakosság biztonságérzetének fokozása érdekében 12
kamera és 3 sebességmérõ készülék figyeli a település legkritikusabb pontjait és az átmenõ forgalom sebességét.

Zalaszentiván nagy családjának
valamennyi tagjára számítunk,
hogy álmaink továbbra is valóra
váljanak. Bízunk az itt élõk támogatásában, közös akaratának megnyilvánulásában, ahogy türelemmel és segítõ kritikával támogattak bennünket az elmúlt idõszakban is. Kérjük, valamennyi
zalaszentiváni polgár támogatását
a 2014-es választások során is –
hangsúlyozta Dormán Miklós.

EGYÜTT, KÖZÖSEN MUNKÁLKODVA A TELEPÜLÉSÉRT

Zalaszentiván: Építkezzünk tovább!
mas, rengeteg munkával járó és
kétségkívül komoly eredményeket
hozó esztendõk állnak mögöttünk. Büszkék vagyunk arra, hogy
pályázataink révén összesen 706
millió forint Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított fejlesztési forrást „hoztunk” a településre, melyhez 196 millió forint saját
erõt kellett biztosítani. Ez még a
hasonló nagyságrendû településekhez viszonyítva is jelentõs öszszeg. Pályázati lehetõségeinket
igyekeztünk maximálisan kihasználni az uniós és hazai kiírásokhoz
igazítva. Beruházásaink során a
minõséget, a magas színvonalú és
fenntartható fejlesztést tekintettük elsõdleges célunknak.
– Az önerõ biztosításához fejlesztési hitelekkel is éltek. Az
adósságkonszolidáció során ezt
átvállalta az állam. Hogyan vélekedik minderrõl?
– 2012 decemberében az állam
átvállalta fejlesztési hiteleinket,
melyek 163 millió forintot tettek

Dormán Miklós
ki. Az uniós fejlesztések megvalósításához az elnyert támogatásokat kiegészítve önerõ is kellett,
melynek elõteremtését anyagi lehetõségeink nem tették lehetõvé.
Ezért döntöttünk a képviselõ-testülettel közösen a hitelfelvétel
mellett, amit négy beruházáshoz,
a Szent István utcai telkek kialakításához, a Civilek Háza felújításához, a kerékpárút valamint a bölcsõde építéséhez használtunk fel.
A hitelfelvétel során két hitelminõsítõ intézet is megvizsgált
bennünket. Ezek után jól átgondolt és kedvezõ, 3,6%-os teljes
THM mutatóval rendelkezõ hitelt
vettünk fel állami garanciavállalással, amit a hitelminõsítõk szerint a
2009-es gazdálkodási mutatóink
alapján vissza tudtunk volna fizetni! Nagyon kevés önkormányzat
van, amelytõl kizárólag fejlesztési
célú hitelt vállalt át az állam. Ezen
kevesek egyike Zalaszentiván. Önkormányzatunk minden évben
küszködött a mûködtetés finanszí-

rozásával, de megbirkóztunk a kihívással, mûködési célú hitelt egyszer sem vettünk fel!
– Milyen fejlesztésekkel gyarapodott a település?
– A bölcsõdét azért hoztuk létre, mert igény volt rá, hogy segítsük az édesanyák munkába való
visszaállását. Fontos érv volt az is,
hogy az alapfokú nevelés és oktatás lehetõségeit helyben biztosítsuk. Iskolánkra is igyekeztünk gondot fordítani, pályázati támogatással új tetõteret valamint tornaszobát alakítottunk ki. 2011-ben
uniós támogatásból hoztuk létre a
régi iskola helyén az Integrált Közösségi Szolgáltató Teret, mely helyet ad az önkormányzat és a település közösségi rendezvényeinek.
Új játszóteret építettünk sok játszóeszközzel, parkokat, sétányokat hoztunk létre, idén például a
„paptagi” részén az ott élõk kérésére tölgyes pihenõparkot, míg az
újtelepi részén a sportpályát újítottuk meg.
A településkép rendezettségéhez hozzájárul a napelemes közvilágítással rendelkezõ kerékpárút,
ami a pályázati kiírásnak megfelelõen Zalaszentiván közigazgatási
határáig épült meg. Községünkön
nagy forgalmú fõút halad keresztül, így a kerékpárút a szabadidõs
tevékenység mellett a biztonságos közlekedést is szolgálja.
– Az itt élõk akarata nyilvánul
meg a templom felújításában is.
– 2013 õszétõl régi pompájában fénylik újra a zalaszentiváni
Keresztelõ Szent János Római Katolikus Templom. A felújításra az
egyházközség nyert támogatást,
az önerõ egy részét önkormányza-

A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉVEL, POLGÁRAI MEGBECSÜLÉSÉVEL

Zalaapáti a jövõjét építi
ruházás során új csoportszoba,
tornaszoba és kiszolgálóhelyiségek létesülnek. A negyedik csoportszobában bölcsõdei elhelyezést is biztosítunk reményeink
szerint 2015. január elsejétõl, a
szükséges engedélyek beszerzését követõen. A kivitelezés október végére fejezõdik be.
– Egy újabb szakasszal bõvül a
kerékpárút is.
– A 2007 és 2013 közötti programozási idõszakban elnyert támogatásokból közel négykilométeres kerékpárutat hoztunk létre. Most egy
újabb nyertes pályázat közbeszerzési eljárása zajlik. A Béke utcában
mintegy 800 méteres új szakasz
épül, és kerékpároshíd létesül a Zala folyón. A 180 millió forintos,
százszázalékos támogatású beruházás turisztikai jelentõségû, hiszen a létesülõ kerékpároshíd
összeköt
majd bennünket a Zala
völgyi településekkel, a
Kis-Balatonnal és a balatoni régióval. Zalaapátit jelképesen is összekapcsolja
a zalacsányi nagyberuházásokkal, továbbá olyan
fontos turisztikai központokkal,
mint
Kehidakustány, Zalakaros, Hévíz
és Zalaszentgrót.
– Milyen projekteken
dolgoznak még?
– A házi komposztálást
népszerûsítjük egy KEOPprojektben. Összesen 280
komposztládát helyezünk
ki, melynek csupán az a
feltétele, hogy az igénylõ

részt vegyen egy tájékoztató elõadáson. Várjuk még a jelentkezéseket, hiszen önkormányzatunk egy
120 literes, kerekes kommunális
edényt is ad térítésmentesen. Egy
pályázati kiírás egyedüli megyei
nyerteseként térfigyelõ kamerarendszert építhetünk ki, melynek
kivitelezése most van folyamatban.
Az önkormányzat épületének energiaracionalizálását segíti az a gázmotoros kiserõmû, mely a fûtés
mellett áramot is termel, biztosítva
az egész éves szükségletet. A beruházásra egy német cég mintaprojektjeként került sor.
– Hogyan tekint vissza az elmúlt idõszakra?
– Mindenképpen büszkeséggel,
hiszen a 2007–2014-es idõszak
operatív programjaiból a megye

falvai között a legtöbb pályázati
pénzt, mintegy 803 millió forintot
sikerült lekötnünk. Emellett Leader
pályázati támogatásból 45 millió
forintot költhettünk templomunk
felújítására az egyházközséggel
közösen. A plébániahivatal 5,5 millió forintból egy koncertorgonát
szerezhetett be a közelmúltban.
Több mint harmincmillióból újítottuk fel helytörténeti múzeumunkat, valamint vásároltunk egy közösségi buszt. Az önkormányzat és
a közalapítvány közös projektmunkájának újabb eredménye pedig a
nyolcmillió forintból kialakított
rendezvénytér, amit júliusban adtunk át.
– Hogyan tovább? Milyen feladatokat határoztak meg az elkövetkezõ idõszakra?

– Mindenekelõtt a járdák felújításában gondolkodunk, mert kifejezetten erre a célra nem volt pályázati lehetõségünk. Mire megjelennek az új TOP (Területi Operatív
Program) kiírások, addigra a Magyar Közút tulajdonában és kezelésében lévõ járdákat szeretnénk átvenni. Már évek óta fáradozunk
ezért, bízunk benne, hogy megkaphatjuk ingyen. Emellett a csapadékvíz-elvezetõ rendszer teljes rekonstrukcióját is szeretnénk elvégezni. Egy nagyobb esõzéskor sártengerrel küzdünk, fõleg azokon a
helyeken, ahol kérésünk, tiltásunk
ellenére betemették az árkokat.
– A falu szépítése, fejlesztése
mellett fontos tényezõ a népesség megtartása, a fiatalok helyben tartása.
– Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy segítsük fiataljainkat az
önálló élet megkezdésében, családalapítási törekvéseikben. Ezért szeretnénk szociális bérlakásokat építeni. Még 2000-ben készültek tervek, melyeket aktualizálnánk, újra
engedélyeztetnénk, mert várhatóan lesznek ilyen támogatási célok
TOP-kiírások között. Nyolc-tíz szociális bérlakást alakítanánk ki zöldmezõs beruházásban, de barnamezõs is szóba jöhet, hiszen van egy

használaton kívüli épületünk. Hasonló a helyzet az idõsek bentlakásos otthona létrehozása szándékában. Tervek vannak, s ha ehhez támogatást kapunk, zöld- vagy barnaberuházásban is létre tudjuk
hozni az intézményt. Az a célunk,
hogy a rászoruló lakosainknak helyben biztosítsuk az idõsotthoni elhelyezést.
– „Iskoláskorúvá” vált idén a
babakötvény-program.
– A gyermekeket vállaló családok megbecsülése jegyében képviselõ-testületünk 2008-ban indította el a Zalaapáti Ifjú Polgára kötvényprogramot. Az elsõk közül,
akik akkor babakötvényt kaptak,
két kisfiú idén elsõ osztályos lett. A
közelmúltbeli ünnepségen õk ketten és tíz óvodába lépõ kisgyermek
vehette át a „Zalaapáti ifjú Polgára”
Óvodás és Iskolás kötvényt és vele
együtt a húsz- illetve harmincezer
forintos támogatást.
Zalaapáti önkormányzata a település minden polgárára odafigyel.
Éppen ezért tartják fontosnak a
meglévõ munkahelyek megtartását, valamint újak létesítését. A helyi foglalkoztatás bõvítését a maguk eszközeivel és befektetõk bevonásával kívánják elõsegíteni –
hangsúlyozta végül Vincze Tibor.
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ÉRTÉKÕRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS

Gyenesdiás a gyõztes!
A négyezer lelkes Gyenesdiás, Zala megye 8. legnépesebb települése, a Balaton legnagyobb lélekszámú községe, 24 éve hitel
nélküli, stabil pénzügyi gazdálkodást folytató, adóbevételeiben és
eszközállományában gyarapodó, helyi közösségi életében példamutató, turizmusgazdasága tekintetében, pedig a Balaton-parti
települések sorában végérvényesen méltó helyet elfoglaló nagyközség lett.

Fotó: Mészáros T. László

RUZSICS FERENC HARMADSZOR IS RINGBE SZÁLL

„Keszthelyt építjük tovább”
Ruzsics Ferenc két polgármesteri ciklusban állt a Balaton-parti város élén, és az októberi választáson ismét megméretteti magát, ringbe száll a választók bizalmáért. Az elmúlt nyolc évben látványos fejlesztésekkel gazdagodott Keszthely városa.

– Mérleget vontam magam is,
hiszen az elvégzett munka objektív
értékelésére mindig szükség van a
továbblépéshez. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül mondhatom,
hogy az önkormányzatiság történetének legeredményesebb éveit
tudhatjuk magunk mögött, és bízom abban, hogy nincs még vége a
sikereknek – mondta el Ruzsics Ferenc. – Ha csak címszavakban kellene felidéznem az elmúlt nyolc esztendõ fejlesztéseit, akkor a legjelentõsebbként a történelmi belváros megújítását említem. Kellemes,
európai léptékû városközponttal
gazdagodott Keszthely, mely méltó
a múltjához, örökségéhez, egyben
modern és élhetõ.
– Bár a legnagyobb, de korántsem az egyetlen fejlesztése volt
ez az önkormányzatnak az elmúlt
években…
– A belváros átalakításával szinte egy idõben szépítettük a keszthelyi Balaton-partot is, mint a város másik jelentõs központját. Ennek második üteme jelenleg is zajlik, nemrégiben adtuk át az új vízi
játékparkot a családok nagy örömére. A városfejlesztési beruházásainkhoz jelentõs, több mint hárommilliárd forintnyi európai uniós
támogatást sikerült lehívnunk az
elmúlt években. Ebbõl felújítottunk utakat, korszerûsítettünk nevelési-oktatási
intézményeket,
megvalósítottunk infrastrukturális
beruházásokat, szerveztünk rendezvényeket, építettünk játszóteret, sétányt, szociális bérlakásokat
és kerékpárutat. Fejlesztettük a
kórházi infrastruktúrát, az alap- és
középfokú oktatás feltételeit, a turisztikai marketingmunkát, és a városi piacot.
– Magasra tették a lécet. Ezek
után milyen tervei, elérendõ céljai
vannak polgármesterként?
– Tisztában vagyok azzal, hogy
még számos feladat áll elõttünk és
pontos elképzelésekkel rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani az elkövetkezõ
években. Jövõbe mutató törekvéseink egyaránt támogatják a munkahely- és otthonteremtést, a város fenntartható és költséghatékony mûködtetését, valamint
a befektetés-ösztönzés mellett a
nagyszabású önkormányzati fejlesztések pályázati segítséggel történõ megvalósítását. Fontosnak
tartom, hogy a városi fenntartás
költségeit minél alacsonyabb szintre szorítsuk vissza, ennek érdekében növeljük majd a megújuló

Ruzsics Ferenc
energia felhasználásának arányát
az intézményekben. A napokban
zajlik a város közvilágításának csaknem teljes korszerûsítése, melynek
során energiatakarékos lámpatestekre cseréljük a köztéri világítás
elavult elemeit. Nyertes pályázatokkal rendelkezünk egy biomassza-üzem létesítésére, valamint több önkormányzati intézményünknél napelemes rendszer kialakítására. Ezekkel a fejlesztésekkel jelentõs megtakarítást érhetünk el a költségvetésünkben,
mely összeget aztán a kultúra, a
sport vagy épp a helyi vállalkozások támogatására fordíthatjuk
majd.
– Ha már a költségvetést említi, mi a helyzet most a keszthelyi
büdzsével?
– Az anyagi biztonság megteremtéséért sok éven át küzdöttünk. Mindamellett, hogy az önkormányzat és intézményei is mértéktartó módon gazdálkodtak, tudtuk
azt, hogy spórolásból nem lehet
fejlõdni és elõrelépni, ezért a városfejlesztési projektek önrészére,
elõremutató beruházásokra a szükséges összeget mindig elõteremtettük. Az állami adósságátvállalásnak is köszönhetõen azonban jelenleg a keszthelyi önkormányzatnak nincs hitele, így megszûnt az
ebbõl adódó folyamatos fizetési
kötelezettségünk, könnyebben,
biztosabban tervezhetünk.
– Keszthely gazdaságát alapvetõen meghatározza a turizmus.
Milyen eredményei és tervei vannak e téren az önkormányzatnak?
– Az elmúlt években megvalósított városfejlesztõ nagyberuházások a helyi lakosság igényeinek kielégítésén túl az idegenforgalom
fejlesztését is szolgálják. Számos

turisztikai attrakcióval gazdagodott a város, és ebben az önkormányzat mellett a város intézményei, múzeumai is jeleskedtek. A
minõségi turizmus fejlesztése területén is vannak azonban még feladataink. Szeretnénk elérni, hogy
színvonalas szálláshelyek létesüljenek a városban; ez egyrészt Keszthely idegenforgalmára is kedvezõ
hatást gyakorol majd, másrészt
munkahelyeket teremt a képzett
keszthelyi vendéglátóipari szakemberek számára. Bár egy önkormányzatnak nem lehet feladata a
szállodaépítés és -fenntartás, mégis tehetünk lépéseket az idegenforgalmi befektetések elõsegítéséért. Ennek érdekében megkezdtük
a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosításának kidolgozását,
hogy olyan egységes turisztikai fejlesztési területek jöjjenek létre,
amelyeket aztán ki tudunk ajánlani
befektetõi köröknek. Szintén az
idegenforgalom fellendítéséhez járul hozzá majd az új városi sportcsarnok megépítése, hiszen az a
helyi sportélet támogatása mellett
színvonalas hazai és nemzetközi
rendezvények befogadására is alkalmas lesz.
– Az idegenforgalom azonban
csak egyik lába a keszthelyi gazdaságnak. Termelõüzemek és egyéb
vállalkozások letelepedését is támogatjuk, emellett a már mûködõ
kis- és középvállalkozásainkról sem
feledkezünk meg. A létrehozandó
inkubátorház mindkét réteg számára hathatós segítséget nyújt
piaci pozíciójának, versenyképességének javításában. A befektetõbarát környezet kialakításával így elõsegítjük új munkahelyek létrehozását a keszthelyi munkavállalók számára.
– Sok szó esik manapság a
romló demográfiai helyzetrõl. Milyen megoldási javaslataik vannak
a probléma megoldására?
– „Keszthely hazavár” címmel a
fiatalok letelepedését, otthonteremtését támogató programot indítunk a város demográfiai helyzetének javítására. Ez azért nagyon
fontos, hogy megakadályozzuk a
népesség elöregedését, és a keszthelyi kötõdésû, ám tanulmányaikat
esetleg az ország más részén végzõ fiataloknak megmutassuk, van
számukra jövõ, perspektíva a városban, érdemes a megszerzett tudásukat itt hasznosítaniuk, szülõvárosukban letelepedniük és családot alapítaniuk. Ha a keszthelyi választópolgárok harmadszor is bizalmat szavaznak nekem, akkor ezekért a célokért fogok dolgozni:
hogy Keszthely stabil gazdaságú,
adottságaival élni tudó, lakosait és
vállalkozóit támogató, a fiataloknak is vonzó perspektívát nyújtó
város legyen.

Az elmúlt 7 éves EU-s tervezési ciklus során önkormányzati, civil
és vállalkozói pályázatok útján, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen
keresztül több mint kétmilliárd
forint pályázati fejlesztés került itt
megvalósításra, sikeresen. Gyenesdiáson az egy fõre jutó becsült
GDP alakulása 2,6-szorosa az országos átlagnak! – büszkélkedett
Gál Lajos, aki immár két évtizede
alakítója a település jelenének és
jövõjének.
12 évig képviselõként, 8 évig
pedig a település polgármestereként mutatta be: milyen hasznos
a településvezetésben a menedzser típusú szemlélet, a családbarát önkormányzatiság és a józan közösségi értékrend tisztelete. Közéleti tevékenysége, valamint önkormányzati munkája adta a tapasztalatot és ismertséget,
hogy független, polgári gondolkodóként a továbbiakban is elvállalja a jelöltséget. A polgármestert
elöljáróban arra kértük, készítsen
számvetést arról, hogy mivel gyarapodott a nagyközség az elmúlt
években.
– A honismerettel a honszeretethez – hitvallás jegyében pártoskodástól, egyéni érdekek haj-

Új bölcsõde is épült a településen, de a strandok is minden évben tematikus fejlesztésben részesültek. Templomainkon kívül
megújult a Pásztorház, a Darnaypince és a diási emlékparkunk. Piac épült községünkben és új szórakoztató tér, de a vállalkozók jóvoltából nagyon komoly fejlõdés

szolásától mentesen, lokálpatrióta
és konszenzusra építkezõ, nyugodt racionális pénzügyi gazdálkodású
légkörben
sikerült
Gyenesdiás ismertségét fokozatosan növelni, a település ázsióját
gyarapítani.
Ismét elfoglaltuk méltó helyünket a Balaton-part kedvelt
üdülõhelyeinek sorában, hiszen az
elmúlt idõszakban négy alkalommal is a Balaton egyik legnépszerûbb strandja lett a Diási Játékstrandunk. Járdák és játszóterek
épültek, részben csapadékvíz-elvezetéssel együtt, utak újultak
meg közel tíz kilométer hosszon,
de az iskolánk, óvodánk és könyvtárunk is kibõvülhetett.

mutatkozik az iparterületen is. A
71-es közlekedési út feltételei javultak, valamint a közlekedésbiztonság és a bûnmegelõzés is.
Az új turisztikai iroda szintén
megépülhetett, valamint szebbek
lettek vasúti peronjaink, buszváróink, de kerékpártárolók is épülhettek intézményeink körül. Településünk kulturális és helytörténeti gyöngyszemeit egy turisztikai csokorba fûzhettük föl, és közel 30 civil szervezetünk révén folyamatosak a foglalkozások. Támogatott lovas és halas rendezvényeink nagy sikerûek és vonzóak a régióban. Vállalkozói fejlesztések révén 4 csillagos minõségi
szállodája és ökoturisztikai Láto-

Gál Lajos

gatóközpontja is lett településünknek.
– Maradt azért befejezetlen
munka…
– Igen. A folyamatban lévõ feladatok semmivel sem kisebbek,
mint amilyenek az elõzõekben
voltak. A következõ öt évben fontos megvalósítandó feladatként
tekintünk a jelenleg már
elnyert TAO és MLSZ típusú sportpályázatok megvalósítására (sportpályák
és iskolai mûfüves pálya
fejlesztése). Nem került
le a napirendrõl a települési sportcsarnok megépítésének ügye. Folytatjuk
az utcakialakításokat, aszfaltozásokat és járdaépítéseket. A napenergiát
felhasználó fejlesztések
mellett, iskolai és óvodai
energiahatékonysági pályázatokkal is számolunk.
Megoldjuk a helyi étkezde
és az orvosi rendelõk bõvítését, modernizálását.
Sort kerítünk a települési
fõutcaprogramra, valamint komplex közterületfelügyelõ kamerarendszer kiépítésére.
A strandok és partvédõmûveik
fejlesztésérõl sem mondhatunk
le. Jól felfogott érdekünk, hogy az
akadálymentes turisztikai szolgáltatásokat minél szélesebb körben
kínálhassuk. Támogatjuk az új Látogatóközpont körüli és erdeinket
is érintõ fejlesztéseket. Egy alkotóház jellegû, Malommúzeum
megvalósítása is tervben van. Fejlesztési cél: a kisstrandi új kapuzat
létesítése, a vállalkozók által történõ fejlesztések támogatása, egy
települési Tündérkert mozgalom
megteremtése, a honos és történelmi gyümölcsfajták és a szõlõkultúra további támogatása. Fontos gyerekeink, fiataljaink számára a biztonságos jövõ és a kiszámíthatóság megteremtése.
Környezetünk minõségének
megóvását és fejlesztését a mindenkori önkormányzatnak nagy
prioritással kell kezelnie, hiszen
nagyközségünk lakossága szépen
gyarapszik, és a gyermekvállalás is
jelentõs. Családbarát önkormányzatunknak támpillére, hogy a kertes, családias övezeti szabályozás
mellett megmaradjon a jó és öszszefogáson alapuló közösségi
szellem, a menedzser típusú fejlesztéspolitika.
Stratégiai fontosságú marad a
turizmus minõségi fejlesztése pályázatokkal, a szobakiadóknak és
más szolgáltatóknak nyújtott önkormányzati és hivatali gondoskodás, valamint a vállalkozóbarát
szemlélet fenntartása úgy, hogy
Gyenesdiás gazdaságilag és pénzügyileg is megalapozott, hosszútávon fenntartható fejlõdési pályán maradjon. Jelenleg egy 5 csillagos hotel tervezése zajlik a diási
strand melletti szállodahelyszínünkön, amely remélhetõleg a
horgászegyesülettel és más környékbeli tulajdonosokkal történõ
megállapodás után, konszenzussal megvalósul.
Ugyanekkora volumenû beruházások lennének az iparterületen
történõ tájhasználatú halas és lovas
fejlesztések megvalósításai is. Ezek
összesen közel 6–8 milliárdos beruházást hoznának, 80–100 munkahely megteremtése mellett, közel
30–50 milliós éves adóbevétellel
és a település turisztikai arculatának kiszélesítésével. Megválasztásom esetén továbbra is ígérem az
értékmegõrzést és értékteremtést, amelyre méltán büszke lehet
a jövõben Gyenesdiás!
Nemes Norbert
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Letenyén a több napos esõzés
és felhõszakadás következtében
szeptember 13-án elõször a Béci
patak öntötte a várost, majd a
Mura jelentetett veszélyt. A
gyors sodrású folyó hétfõ éjjel
tetõzött 554 centiméteren, jócskán meghaladva a valaha mért
legmagasabb vízállását, ami
1972-ben 514 centiméter volt.
Hogyan küzdöttek meg az évszá- kedd estig szinte egyfolytában
zad árvízével, elsõként errõl ér- talpon voltunk.
deklõdtünk Halmi Béla polgárA katasztrófavédelem átvette a
mestertõl.
parancsnokságot, õk irányították a
védekezést. Hétfõ kora délután
Kanizsán összeült a megyei védel– Hajnali háromkor riasztott mi bizottság Kossa György dandáregy lakó, hogy benn áll a házában tábornokkal, és döntöttek arról,
a víz. Aznap éjjeli felhõszakadás Letenyén logisztikai bázist hoznak
következtében a város észak fel- létre. Hatalmas gépjármûveket és
öli domboldalain fekvõ mezõgaz- nagy mennyiségû homokot hozdasági területekrõl lezúduló sár- tak, és délután ötkor megkezdõlavina elöntötte, a lakóházakat, az dött a homokzsákolás. Kétszáz önAdria piacot a benzinkutat és az kéntes helyi vett részt a munkáipari parkban lévõ cégeket. A Béci ban, akik 150 ezer zsákot töltöttek
patak teljesen elárasztotta alsó meg hajnali fél egyig. Ebbõl
Letenyét, a Kossuth, a Csányi és Tótszerdahelyre és Molnáriba is juaz Uzsoki utcát, Az egyedutai te- tott. A mozgósítás részeként szálmetõnél nem lehetett átmenni az láshelyeket alakítottunk ki a Budaúton, a város ezen részét csak pestrõl küldött mobilágyakból az
Tótszerdahely felöl lehetett iskolában, a mûvelõdési házban és
megközelíteni. A fõtér az óvodáig a Mura centerben. Érkezett egy

KITEKINTÕ

halotthûtõt. Lakossági és önkormányzati összefogásnak, valamint
adományoknak
köszönhetõen
mindkét temetõi kápolna eredeti
állapotban újulhatott meg.
– Egy turisztikai attrakció
megvalósításán is dolgoznak.
– Egy gyönyörû kilátót tervezünk építeni Boldog Buzád tornya
néven. Az építmény Zajk településen létesül, mert õk pályázhatnak
a Leader-programra. A megvalósítást mindkét testület jóváhagyta.

kerékpáros, a gyalogos és a vízi turizmus. Nem titkolt szándékunk,
hogy a Boldog Buzád torony
Letenye fontos jelképe legyen,
ami a Murát és a hármas határt is
szimbolizálja.
– Ön az októberi választáson
ismét megméretteti magát. Hogyan képzeli a város jövõjét?
– Továbbra is irány a turizmus
fejlesztése, terveinkhez ilyen értelemben is megszelídítenénk a Murát. Többek között olyan turisztikai
kínálattal élnénk, mely hosszabb
ideig marasztalná vendégeinket
városunkban és térségében. Fontos célom a helyi gazdaság további erõsítése az ipar mellett a mezõgazdaság területén. Elsõsorban
gyümölcsösöket és primõr áru
kertészeteket hoznánk létre. A táj,
a klíma alkalmas erre, nem beszélve arról, hogy jóval több ember-

A beruházás 45 millió forintba kerül. Ezt a költséget harmadolva állja a két település és dr. Buzády Tibor, mint magánszemély és kezdeményezõ. A kilátó különlegessége,
hogy a Makovecz-féle Makona tervezõiroda készítette a Zalában
egyedülálló épület terveit. A beruházás Letenye és térsége turisztikai vonzerejének növelését szolgálja, a szép természeti környezetünk, boraink népszerûsítését,
melyhez jól illeszkedik a vallás-, a

nek biztosít munkalehetõséget,
mint a mezõgazdasági nagyüzemek.
A beruházásokat tekintve ismert szándékunk, és dolgozunk
már azon, hogy városunkban kézilabda sportcsarnok és tanuszoda
létesüljön. Az itt élõk régi vágya
teljesülhet ezzel. A létesítmények
a térségben élõket is szolgálnák;
járási székhelyként ennek az elvárásnak is eleget tehetnénk – hangsúlyozta Halmi Béla.

SIKERES ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS UTÁN

Letenye megszelídíti a Murát

víz alatt állt, így a strand, a kemping, a nagymedencén kívül
mindhárom medencét betemette
a sárlavina. Aztán érkezett a hír,
hogy jön a Mura is. Az árvízi védekezés miatt szombat hajnaltól

Pacsán az elmúlt tizenkét évben 1 milliárd 200 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
költhettek el beruházásokra, miközben az önkormányzat sem
mûködési, sem pedig fejlesztési
hitelt nem vet fel. A hitelmentes
gazdálkodás jutalmául a kormányzat 40 millió forintos támogatásban részesítette Zala megye legfiatalabb városát. Ebbõl idén 20
milliót használhatnak fel, amit önerõvel kiegészítve a mûvelõdési
ház rekonstrukciójára fordítanak.
A munkát a külsõ felújítással
kezdték meg.

– Hogyan fejlõdött az elmúlt
három önkormányzati ciklusban
Pacsa? – kérdeztük Henczi Zoltán
polgármestertõl, aki leadta az
újabb jelöléshez szükséges ajánlóíveket.
– Az elmúlt tizenkét évben nem
volt olyan önkormányzati épület,
melynek felújításán ne dolgoztunk
volna. Emellett leaszfaltoztunk tíz
utcát, és majdnem minden utcában
legalább az egyik oldalon felújítottuk a járdát. Ha a teljesség igénye
nélkül számba vesszük az elvégzett
feladatokat, akkor elsõként az új ravatalozót említeném meg, melyet
2003-ban adtunk át. Abban az évben lecseréltük a 16 éves önkormányzati gépjármûvet, az Árpád, a
Petõfi utcában és a Bem közben
felújítottuk az úttestet, valamint a
cigány kisebbségi házat. Kiépítettük az infrastruktúrát az ipari parkban, és kifizettük az elõzõ ciklus
idején meghirdetett közbeszerzési
eljárásra kirótt egymillió forint büntetést.
Intézményi korszerûsítésekkel
folytatódott a munka, ennek során
megújult a kollégium és a korábbi
tornaterem vizesblokkja és orvosi
szobája. A következõ évben a
sportöltözõt és futballpályát újítottuk fel, és szigeteltük a víztorony
tetejét. A könyvtár rekonstrukció-

nagy uszály, a fõvárosi vöröskereszt mozgó étteremmel, az iskolai konyhánk dolgozói pedig századagos melegételt készítettek. A
katasztrófavédelem hétfõ délben
a Müller dolgozóit is kiköltöztette.

Ott hatméteres a Mura gátja, így a
víz nem veszélyeztette az üzemet.
Megelõzésként közmunkásainkkal
szivattyúházuk köré homokzsákot
rakattunk.
– Milyen kártérítésre számítanak a vis maior alapból?
– Mindenekelõtt megköszönöm a letenyei és a szomszédos
településekrõl érkezõ önkénteseknek és a hivatásos alakulatoknak,
hogy hatalmas erõfeszítések árán
megvédték a várost és térséségét
a nagyobb bajtól. A vis maior támogatásként az igényelt káröszszeg 70 százalékát kaphatjuk meg,
bízunk benne, hogy ez most száz
százalék is lehet. Ilyenkor minden
károsultban felmerül a felelõs keresése. Sajnos érzékeljük annak
következményét, hogy a mezõgazdasági vállalkozások beszántották a termõföldek melletti vízelvezetõ árkokat, ezért a sárlavina
akadálytalanul zúdul a lakott területekre.
– Az önkormányzat hogyan segít a károsultakon?
– Negyvenegy családnak összesen 3,5 millió forint összegben adtunk gyorssegélyt a bútorzatban,
ruhanemûben és az élelmiszerekben esett káraik enyhítésére, ez
folyamatos. A késõbbiekben felmérjük a lakóházakban keletkezett károkat is. Augusztus végén
módosítottuk lakáscélú támogatási rendeletünket, amely most kiterjed a felújításra is. Ennek révén
felújításra 150 ezer forint vissza
nem térítendõ támogatást illetve
300 ezer forint visszatérítendõ, de
kamatmentes támogatást igényelhetnek azok, akiknek lakóházaiban kár keletkezett az árvíz mi-

Halmi Béla
att. Továbbá gyûjtést is szerveztünk bútorzatból, háztartási gépekbõl és építõanyagokból.
– Térjünk át a településre. Milyen beruházásokkal folytatódott
idén a város fejlesztése?
– Az iskola és óvoda rekonstrukcióján dolgozunk. A 204 millió
forintos KEOP-pályázatunk az intézmények külsõ felújítását, hõszigetelését, nyílászárók cseréjét,
hõszivattyús fûtési rendszer kialakítását teszi lehetõvé. A beruházás
százszázalékos támogatottságú,
mert pluszforrást kaptunk az önerõ-alapból. Jövõre egy mûfüves
sportpálya is létesülhet az iskola
udvarán. Az NYDOP által támogatott járóbeteg-szakellátás fejlesztését szolgáló 230 millió forintos
költségû projektünkben egészségházunk újulhat meg kívül-belül. Most folytatjuk le a nyílt közbeszerzési eljárást, melyet követõen megkezdõdhet a kivitelezés.
Továbbá saját erõbõl három
buszvárót újítottunk fel, valamint
beszereztünk három temetõi

EREDMÉNYES GAZDÁLKODÁS, PÁLYÁZATI SIKEREK

Megújuló épületek Pacsán
ját a jelenlegi városháza újjáépítése
követte 2005-2006-ban, ekkor egy
játszóteret is létesítettünk. Mindeközben leaszfaltoztunk további
hét utcát, a felújításból a tûzoltószertár sem maradt ki.
– Jelentõs beruházásként valósult meg az iskola és az óvoda felújítása.
– 2012 májusában az ovisok egy
teljesen megújult intézménybe költözhettek vissza, az iskolások pedig
a tanév befejezése elõtt vehették
birtokba megszépült iskolájukat az
új tornateremmel. Sokat fáradoztunk ezért, hiszen többszöri próbálkozás után nyert pályázatunk, mely
lehetõvé tette a 320 milliós beruházás végrehajtását. Önkormányzatunk az összeg tíz százalékát saját
erõbõl biztosította. Nagyon sokat
áldoztunk az intézményre, 2003 és
2012 között mai értéken évi 50-60
millió forintot fordítottunk fenntartására (2003-ban például 22 millió forintot). Iskolánkat 2013. január elsejével vette át az állam.
Két idén átadott beruházásról
szeretnék még kiemelten szólni.
Ezek egyike az orvosi, a fogorvosi
valamint a védõnõi szolgálatnak
helyet adó épület külsõ felújítása,
melyre 27 millió forintot fordítottunk. A másik a mûfüves pálya,
melynek megépítéséhez az MLSZ
közel 25 millió forintos pályázati támogatást biztosított.
– A mûvelõdési ház külsõ felújítása is megvalósulhat a ciklus végére.
– A jó és felelõs gazdálkodásért,
illetve az adósságkonszolidációból
kimaradt önkormányzatként negy-

venmillió forint kapunk. Képviselõtestületünk úgy döntött, hogy ezt
az összeget a mûvelõdési ház rekonstrukciójára használja fel. Az
összegbõl már húszmillió forint
megérkezett, amit 15 millió forinttal egészítünk ki. Ebbõl az elsõ
ütemben az épület külsõ felújítását
tudjuk elvégezni. A másik húszmillió forint a mûvelõdési ház belsõ
felújítását hivatott szolgálni, mely
kiegészülhet azzal a 23–25 millió
forinttal, amit önkormányzatunk jó
gazda módjára, erre a célra gyûjtött össze az elmúlt években. Úgy
véljük, ebbõl a ráfordításból az
1964-ben átadott mûvelõdési ház
rekonstrukciója megvalósulhat,
mellyel elégedettek lehetünk.
Az épület állaga annyira leromlott, hogy 2002-ben életveszélyessé vált. Késõbb az utcafronti épületrészt rendbetettük, egy bank
költözött be, a másik helyiségben
pedig a pacsai kistérségi társulás

alakította ki elsõ irodáját 2007-ben.
Itt most egy húsbolt mûködik, a
másikban, amit átadtunk a járási hivatalnak, a kormányablak és az okmányiroda kap majd helyet.
– Mely területen érez hiányt,
ami nem úgy sikerült, ahogy szerették volna?
– Az 1975-ben alapított futballkollégium fenntartását az egyre fogyatkozó gyermeklétszám miatt
nem tudtuk vállalni. Nem tudtuk
pótolni a kiesõ normatívát, ezért
zártuk be 2011-ben. Rajtunk kívülálló okok miatt szûnt meg korábban a 24 órás orvosi ügyelet is két
és fél éves mûködése után. Sajnálattal tudok beszélni a többcélú kistérségi társulások, közte a jól mûködõ pacsai társulás megszüntetésérõl is.
– Mire büszke leginkább?
– Az elmúlt tizenkét évben
1 milliárd 200 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást költhet-

(korábbi felvétel)

Mészöly Kálmán és Henczi Zoltán a futballpálya átadásán.

A megújult iskola átadása
tünk el beruházásokra, melyek közül jó párat felsoroltam az imént.
Soha hitelt nem vettük fel, mind a
mûködtetés, mind pedig a beruházások területén hitel és túlvállalás
nélkül oldottuk meg feladatainkat.
Önkormányzatunk szívügyének tekintette a foglalkoztatás bõvítését.
A baromfi-feldolgozó létesítéséhez
közel 100 millió forinttal járultunk
hozzá, hiszen kiépítettük az üzemhez szükséges közmûveket. Idõközben bezárt, örvendetes azonban, hogy újból kinyitott, és most
140 embernek ad munkát. Továbbra is legfontosabb cél a munkahelyteremtés, mivel ennek pozitív hozadékaként erõsödne a város gazdasága és népességmegtartó ereje. Nemcsak gazdaságilag, hanem
létszámban is gyarapodnánk, ami
többek között új lakótelkek kialakítását, a helyi szolgáltatások bõvítését vonzaná magával. S nem utolsósorban növekedne a gyermeklétszám az iskolában és az óvodában,
ami a fenntartást, a kihasználtságot
tenné gazdaságosabbá.
– Büszkeségeikhez sorolható,
hogy Pacsa 2009-ben városi rangot kapott?
– Mindenképpen nagy eredménynek tartjuk. A várossá válás

(korábbi felvétel)

önmagában azonban nem gyógyír
mindenre, hiszen a városiasodás
folyamata nem az egyik napról a
másikra megy végbe. A várossá válás elmúlt öt évében megvalósult
beruházások, az önkormányzati
épületek és intézmények megújítása része ennek a folyamatnak. De
ahhoz, hogy a fõutca, a fõtér városiasabb jelleget kapjon, sok pénzre,
pályázati lehetõségekre lenne
szükség.
A fejlõdés emberi tényezõt is
megkíván, hiszen elengedhetetlen
a közösség ereje, elszántsága, hogy
kézbe vegye a saját és települése
sorsát. Úgy vélem, az elmúlt években ezen a területen is sikerült elõre lépnünk, a környéken mi rendeztünk elõször falunapot 2003-ban,
majd az idõsek napját. Elsõként hívtuk találkozóra a legtöbb iparûzési
adót fizetõ vállalkozások képviselõit. Ezek a rendezvények a közösség
megerõsítését szolgálták és szolgálják. Közösen kell gondolkodnunk
városunk jövõképérõl, mert csak
így tudunk átgondoltan fejlõdni.
Legyen erõnk és lehetõségünk
további terveink megvalósítására,
ezt kívánom magunknak és városunknak az elkövetkezõ években –
összegzett Henczi Zoltán.
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Sármellék nem sarat dobál Zalaszentbalázs lendületben
Az elmúlt négy év polgármesteri munkájának legfontosabbika és
legsikeresebb ténykedése Sármellék költségvetésének stabilizálása
volt. Még 2010-ben 60 millió forint mínusszal vettem át a község
irányítását, most viszont 12 millió plusszal tervezhettük a jövõ évi
költségvetésünket. Természetesen óriási segítséget jelentett az
adósságkonszolidáció, de sok erõt, energiát fejtettünk ki azért,
hogy a falu mindenkor mûködõképes maradhasson – foglalta öszsze büszkeséggel Horváth Tibor, a mintegy 1800 lelkes Sármellék
polgármestere, aki csokorba szedte a településfejlesztés legfontosabb beruházásait.

– A mostani ciklusban különféle
pályázatok útján 146 millió forinttal lettünk gazdagabbak. Végéhez
közeledik a kármentesítés a Sármellék és Zalavár között elterülõ
egykori volt szovjet katonai repülõtéren. A szakemberek a nagy
porral és hanggal járó földmunkákat decemberig elvégzik, s javarészt már megtisztították a légi
bázis területén a szennyezett talajt és a felszín alatti vizet. Az EU
által bruttó 4,4 milliárd forinttal
támogatott projekt jövõ májusban
fejezõdik be, és a kármentesítési
társulásunk befejezheti a vállalt
feladatát. Költséghatékonyság, takarékos gazdálkodás, odafigyelés
jellemezte a mindennapokat, de
fejlesztésekre is futotta.
– Melyek ezek?
– Uniós pályázaton nyert forrás
és önerõ segítségével fölavathattuk a 36,6 millió forintból fölépült,
a mai kor egészségvédelmi elvárásainak megfelelõ, kívül-belül megszépült Egészségügyi Központot.
A modern háziorvosi rendelõ alkalmassá vált a lakosság ellátásának
hosszú távú biztosítására, figyelve
a komplex akadálymentesítésre,
az informatikai rendszer fejlesztésére, illetve az eszköz- és mûszerbeszerzésre. A projekt keretében
megszépült az egészségház udvara, parkolókat építettünk. A közüzemi díjakra fordított kiadások
mértékét is sikerült csökkenteni a
fûtéskorszerûsítéssel, a nyílászárócserékkel, a hõszigeteléssel.
A napköziotthonos óvoda és
bölcsõde ugyanilyen modernizáláson ment keresztül. A stabil gyermeklétszám újabb foglalkoztató
helyiség kiépítését teszi szükségessé. Az iskola épületének felújítását is megpályázzuk, jövõre pedig a polgármesteri hivatal teljes
rekonstrukcióját vettük tervbe. Ha
minden elgondolásaink szerint zajlik, akkor jövõre mindegyik intézményünk friss megújításon átesve
mûködhet. Nem csupán az épületeinkre, de az önkormányzat mûködõképességének megõrzésére
és fejlesztésére is sikerült közel
200 millió forint forrást találni a
BM önkormányzati államtitkárságának támogatásával. Attól, hogy
az iskolánk a KLIK-hez került mi,
kötelességünknek érezzük, hogy
lehetõségeinkhez mérten folyamatosan támogatást adjunk. Idén
interaktív táblát vásároltunk, de

Horváth Tibor
részt vállalunk a karbantartási
munkák kivitelezésében is.
A fiatalok helyben tartását kedvezményes áron kínált szolgálati
lakásokkal, kamatmentes kölcsönnel segítjük. Fehér asztalok melletti vendéglátással az idõsek napi
ünnepséghez kapcsolódva támogatjuk az aranykorúakat. Beszereztünk egy falubuszt, amivel kórházba, egészségügyi intézményekbe szállítjuk a rászorulókat.
Saját erõbõl, ütemezett végrehajtással elkezdtük az út- és járdafelújítási, kátyúzási programunkat. A
Rózsa utca teljes megújítása után
a Petõfi, majd a legleromlottabbnak ítélt utca következik. Erõnkhöz mérten, gondot fordítunk a
kerékpárutak kátyúzására is.
– A turizmusfejlesztés is napirenden van?
– A Sármellékért Közhasznú
Nonprofit Kft. a környék természeti és kulturális értékeinek bemutatása, valamint a település ifjúsági turizmusának fellendítése
érdekében ifjúsági szálláshelyet létesített a templom melletti régi iskola épületében. A 30 fõ befogadására alkalmas szálláshely ideális
helyszínt biztosít diákok, ifjúsági
csoportok, nagycsaládok kikapcsolódására, pihenésére is. Az épülethez tartozó füves pálya kiválóan
alkalmas sátorozásra, szabadidõs
sporttevékenységek szervezésére. A tábor különlegessége, hogy a
meleg vizet a tetõn található napelemes solar rendszer biztosítja.
A Kis-Balaton közvetlen szomszédságában a látogatókat természeti és kulturális értékekben gaz-

dag tájegység várja. Csatlakoztunk
a Zalakarost Hévízzel összekötõ
kerékpárút rendszeréhez. Új bicikliutat jelöltek ki és két kerékpáros
esõbeálló is létesült a faluban. Mûködnek vendégházak, apartmanok. A horgász-, kerékpáros- és
bakancsos turizmus fejlesztés
startköveit fölállítottuk a Kis-Balaton közelségében. A turisták számára olyan programkínálattal szeretnénk elõrukkolni, hogy akár
több napon keresztül érdemes legyen nekik itt elidõzni. Az út elején
vagyunk, sok még a teendõ.
– Részt vállaltak a civilek, az
egyesületek támogatásában is?
– A közösségépítés fontos,
mert gazdasági, kulturális és a lelki erõnk is ebben lakozik. Az elmúlt
négy évben biztosítottuk a civil
szféra közösségei számára az általuk kért összegeket. Idén már futotta az egyház támogatására is. A
templom és a kõszobrok fölújítására a Keresztelõ Szent János Plébánia pénzt nyert. A rekonstrukcióhoz nekünk is sikerült hozzátenni. Az újjászervezõdött és aktívabbá lett polgárõr egyesületnek fõ
támogatóként gépkocsit vásároltunk. A SÖTYE-tagok rendszeresen
sütnek-fõznek a mindenki kemencéjénél és nem csupán jókedvüket
adják egy-egy rendezvényhez, de
élettapasztalataik megosztásával
is segítik az ifjabbakat. A Braccs
nõi klub tagjait összetartják a több
éves erõs barátságok. Színház- és
koncertlátogatásokat, múzeumi
kirándulásokat szerveznek és sok
helyi rendezvény lebonyolításában
is részt vállalnak. A bortermelõk és
a borkedvelõk alapították az Otelló
Borbaráti kört. Õk minõsítõ borversenyeket, borünnepeket szerveznek és népszerûsítik a helyi kiváló minõségû borokat, a borivás
kultúráját.
A sportegyesületünk mindhárom szakosztályát rendszeresen
látogatják a mozgást szeretõk.
Labdarúgóink a megyei III-ban, az
öregfiúk, a 35 év fölötti korosztály
focistái külön csoportban rúgják a
bõrt. Az íjász szakosztály felkarolása, bõvítése is napirenden van
csakúgy, mint a sportközpont területének fejlesztése. A focipálya
tavasszal új öntözõrendszert kap
és az öltözõépületet is megújítjuk.
Most jöttünk vissza a Kézdivásárhelyhez közel esõ testvértelepülésünkrõl, Csernátonról, ahol
egy uniós baráti találkozón, eszmecserén vettünk részt. A jelenlegi képviselõ-testület jól sáfárkodott a lehetõségeivel. Mindannyian a régiónak és az országnak is
fontos nemzetközi repülõtér stabil, biztonságos anyagi mûködtetésében, fejlesztésében vagyunk
érdekeltek. Olyan döntéseket kell,
hozzunk, amelyek a leginkább segítik az itt élõket. A szolgálatban a
polgárok érdeke az elsõ.

Zalaszentbalázson sport- és szabadidõközpontot alakítottak ki a
sportöltözõ teljes felújításával, amit a Leader pályázati kiíráson elnyert 9,3 millió forint tett lehetõvé. Az önkormányzat az idei év jelentõs eredményei között tartja számon a szociális alapellátások fejlesztésére nyert pályázatból vásárolt kilencszemélyes mikrobuszt is.

– Mindkét beruházás megvalósításával nagyot léptünk elõre. Az
utóbbi hiánypótlónak is bizonyult,
mert korábban nem volt településünknek gépjármûve. Igyekeztünk és sikerült e két nagypályázatot a választásokig lezárni – értékelt Hencsei Margit, Zalaszentbalázs polgármestere. – A sportöltözõ felújításával egyidejûleg villamoshálózat-fejlesztést is végrehajtottunk 227 ezer forint költséggel, hogy a rendezvényeken
szükséges áramellátást biztosítani
tudjuk. A sportpálya fejlesztését
szolgálta a MOL-Ökotárs Alapítványnál elnyert 760 ezer forintos
támogatás is. A kivágott fák helyére nyírfákat és hársfákat, borókából sövényt ültettünk, és folyamatban van egy szabadtéri kemence építése. Önkormányzatunk saját faanyagából önerõs beruházásban egy hidat is épített a
sportpálya északi végébe, így a
játszótér könnyebben megközelíthetõ a felsõ falurészen élõknek.
– Milyen felújítási munkálatokat végeztek el még?
– Saját erõbõl nekiálltunk a
konyha részleges felújításának. A
közmûvek fogyasztásának mérésére almérõket szereltettünk fel,
hogy a konyha költségeit tisztán
lássuk. Leromlott állapotú épületeinken az állagmegóvás miatt
szintén felújítási munkákat kellett
végezni. Új tetõszerkezetet kapott a hivatali kazánház, és részlegesen szigeteltük a kultúrház nagyon rossz állapotú lapos tetejét.
A konyha és a kultúrház egyaránt
teljes rekonstrukcióra szorul, amit
viszont csak pályázati támogatással
tudnánk
megvalósítani a
beruházási költségek
jelentõs
nagyságrendje
miatt. Folyamatban van még a ravatalozó környezetének kialakítása, térkövezéssel
méltó helyet szeretnénk biztosítani a gyászolóknak,
egyben elkezdõdik
a
temetõ
rendjének kialakítása a fõ közlekedési utak térkövezésével.
Sokat tettünk a falu közterületeinek szépítéséért is. Parkosítottuk az orvosi rendelõ környékét
és a hivatal elõtti kertet. A gyerekek biztonsága érdekében megmagasítottuk az óvoda kerítését,
amit a dolgozók a szülõkkel közösen festettek le.
Július, augusztus hónapokban
6-6 diákot foglalkoztattunk százszázalékos bértámogatással. Hasznos munkát végeztek: lefestették
az óvodai kerítés farészeit, kezük
által szépültek meg a buszváróépületek és a Dózsa utcai játszótéri játékok.
– Hogyan alakultak ez évi rendezvényeik?
– Idén januárban újításként elkészítettük a település rendezvénynaptárát a civil szervezetekkel közösen, így elõre ismert idõpontban tartottuk meg rendezvényeinket. Februárban immár második alkalommal szerveztük meg
a pálinkamustrát. A falufarsangot
ellenben elsõ alkalommal, melyen
a hagyományos maszkázást ele-

venítettük fel. Nagy sikere volt,
többen ígérték, hogy jövõre is
részt vesznek a programon. Áprilisban az idõseket invitáltuk talál-

rintot, idén pedig 2,3 millió forintot fordítottunk. A lakossági terhek jövõbeni mérséklése érdekében döntést hoztunk arról, hogy
a kommunális adó összegét a jövõ
évtõl felére csökkentjük.
Komoly gondot okoz a zártkerti utak állapota. Sajnos településünknek nincs egyetlen szilárd
burkolatú hegyi útja, így nem csoda, hogy a burkolatlan utakat a

kozóra, júniusban sportnappal
egybekötve ünnepélyes keretek
közt avattuk fel felújított sportöltözõnket. Júliusban hegyi búcsút
tartottunk a Szent Orbán-szobornál, augusztusban pedig falunapot rendeztünk. Közösségi programjainkat nagyrészt pályázati támogatásból finanszíroztuk, örülünk, hogy nagy érdeklõdés kísérte valamennyit. Bár októberben
önkormányzati választások lesznek, az évet végigterveztük. Most
készülünk a szüreti felvonulásra,
aztán az adventi ünnepkörben
kézmûves foglalkozást tartanánk.
Idén elõször szeretnénk a hivatal

hirtelen lezúduló vizek járhatatlanná tették. Már a nagy esõzések
elõtt nekiálltunk az árkolásnak,
hogy legalább a csapadékot levezessük, de ez most nem mentette
meg az utakat. Nagyon gyorsan
kell most helyreállítanunk, de ez
csak tûzoltómunka lesz. A hegyi
utak burkolását a következõ években mindenképp meg kell oldani,
akár kis lépésekben is.
Szintén nagy gondot okoz a
külterületi mezõgazdasági földekrõl a településre zúduló iszap és
víz. Az idei csapadékos év azt bizonyítja, hogy átfogó külterületi
vízrendezésre lenne szükség. Bí-

elõtti térre egy adventi koszorút
elhelyezni, ahol közösen élhetnénk át a gyertyagyújtás örömét.
Végül karácsonyi mûsorral zárnánk a 2014-es esztendõt.
– Az eredmények mellett milyen problémákkal szembesültek
az elmúlt idõszakban?
– Igen, sikereink mellett beszélni kell nehézségeinkrõl is. A
legnagyobb feszültséget a lakosságban, bennem és a testületben
is a hulladékszállítás okozza. Sajnálom, hogy nem sikerült elérnünk a kéthetenkénti szállítást,
pedig minden illetékest megkerestem ez ügyben. Kötelezõ jogszabályi elõírásra hivatkozva maradt a hetenkéni szállítás, amit
változatlanul feleslegesnek érzünk. Ennek negatív hatását is érzékeljük: visszaszorítja a komposztálásra való hajlandóságot és
visszafejlõdik a jól kialakult szelektív gyûjtés is. A lakossági hulladékszállítási díj kiegészítésére tavaly az egész évi kommunális adóbevételünket, vagyis 4 millió fo-

zom abban, hogy a következõ
években lesz pályázati pénz a hegyi utak rendbetételére, valamint
csapadékvíz-elvezetés megoldására, mert ez látványosan javítana
Zalaszentbalázs helyzetén.
– Készülnek a következõ
évekre?
– Az elmúlt hetekben elkészítettük a következõ uniós programozási idõszakra vonatkozó projektjavaslatainkat, melyek között
az elõbb említett két fejlesztési cél
is szerepel. A helyhatósági választásokon valamennyien újraindulunk. Az idõközi választások óta eltelt másfél évet becsülettel végigdolgoztuk. Úgy véljük, fejlesztések
megvalósításával, rendezvények
életre hívásával lendületbe hoztuk
településünket. E rövid idõ alatta a
lehetõségeket kihasználva minden tõlünk telhetõt megtettünk.
Megkezdett munkánkat folytatni
szeretnénk, ennek lehetõségét a
választók bizalmára, akaratára bízzuk – hangsúlyozta Hencsei Margit
polgármester.
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– Az nem újdonság, hogy a közel 2400 lakosú Vonyarcvashegy
régtõl fogva kínál számos lehetõséget a fürdés, a természet és a
sportolás szerelmeseinek. Az elmúlt másfél évtized folyamatos
fejlesztéseinek
köszönhetõen
mostanra viszont a fürdõzõk valódi zarándokhelyévé vált a 7 hektárnyi zöld felülettel és szépen kiépített partszakasszal rendelkezõ
Lidó strandunk, amelynek állandó
fejlesztése stratégiai kérdés, lét- kormányzati önerõn felül pénzt
érdek – mondta el Péter Károly gyûjtöttek a kápolna kivilágításához.
polgármester.
A Turisztikai Egyesület (TE) 36,3
milliós forrást biztosító TDM-pályáÖsszegzésébõl kitûnt: 2010 és zatából a strandon felnõtt fitnesz
2014 között, a vitorláskikötõt is be- park létesült, öntözõrendszert teleleértve egymilliárd forint beruházá- pítettünk és vásároltunk egy 250
si összértékben valósult meg olyan négyzetméteres alapterületû renfejlesztés, amely egyaránt szolgálja dezvénysátrat, amely kitûnõen
az itt élõket és a turistákat. A pol- vizsgázott az idei nyár szeszélyes
gármestert az elmúlt évek idegen- idõjárása alatt. Idén avattuk a fele
forgalmat érintõ fejlesztéseirõl kér- részt Leader-támogatásból, fele
részben önerõbõl épült közösségi
deztünk:
– Csak kemény, szisztematikus teret, az új rendezvényparkunkat,
munkával, menedzser típusú szem- amelynek beruházási költsége elérlélettel, szemléletváltással õrizhet- te a 16 millió forintot. Az Aranyhíd
tem meg a választópolgárok 2010- horgászegyesülettel közösen megben adott bizalmát. Sikerült nem történt a csónakkikötõ mederfelújícsupán megõrizni, de továbbfej- tása, illetve egy közös együttmûleszteni is a külhonban is kedvelt ködés keretében, mintegy 3 milliós
üdülõfalu rangját. Üdülõtelepülés ráfordítással elkészült az erdélyi falévén elsõsorban a turisztikai, a házak mintájára épült peca-lak. A
sport-, a szabadidõs és a rekreációs horgászkikötõ megszépítése magáfejlesztéseket helyeztük elõtérbe. val hozta az önkormányzati terüleA Lidó strand két vizesblokkját 10 ten fekvõ, de a vízügyi igazgatóság
millió forint ráfordításával moder- kezelésében lévõ zagykazettás parnizáltuk. A strandbejárat 3-as jelû ti sáv életre keltését.
A Balatoni Fejlesztési Tanács 5
pénztáránál térburkolattal fedtük
milliós támogatásával, ugyanekkobe a korábban földes parkolót.
A Szent Mihály-dombon egy öt- ra önerõ biztosításával bazaltzúzamillió forint támogatást nyert lék fedésû, a tó szélével párhuzaLeader-pályázat
megvalósítása mosan mintegy 380 folyóméter
eredményeként: parkosítottunk, hosszúságban futósétányt építethulladéktárolókat, padokat, növé- tünk, amely körül napelemes kannyeket telepítettünk s felújítottunk deláberek világítanak. Mellette fûzegy már-már feledésbe merült tu- bõl készült, a térbe és a tájba illõ
ristaösvényt és egy keresztet is. bútorokról, kiülõkrõl, és a látványUgyanitt a Szent Mihály-hegy Védõ elemek mellõl lehet csodálni a terés Vendégváró Egyesület nagy mészet szépségeit. Az itteni kultumunkabírású és lelkes tagjai az ön- rált környezet mára már nem csak

FEJLESZTÉS

SZISZTEMATIKUS KÖZSÉGFEJLESZTÉSSEL

Vonyarcvashegy beteljesíti vágyálmait

Péter Károly
a horgászturizmus szereplõi számára lett vonzó. A Bakonyerdõ Zrt.-vel
közös projekt eredményeként, pályázati támogatásból teljesen megújult és erdei játszótérrel egészült
ki a Cseri-völgyi pihenõ.
– Milyen fejlesztéseket kapott
az iskola, óvoda?
– A négy év alatt 13 milliós ráfordítással összesen hét játszóteret
újítottunk meg, illetve építettünk
fel. Az iskola udvarán 21 milliós
költségvetéssel új mûfüves futballpálya épült. A sportöltözõket 14
millió forint költséggel hoztuk
rendbe. A TE által elnyert pályázat
négy pályakezdõ fiatalt juttat munkához egy éven keresztül és finanszírozza idegen nyelvi képzésüket.
Egy 30 milliós BM-pályázat támogatásából sikerült bõvíteni az óvoda
étkezõjének befogadóképességét

és sor került a fõzõkonyha megújítására. Az iskolában a szülõi munkaközösség által gyûjtött másfél millió forintból és önkormányzati segítséggel sószobát alakítottunk ki,
ami a település többi lakója számára is elérhetõ.
Elsõ körben gáz- és padlófûtés
kialakításával tettük korszerûbbé az
iskolát BM-pályázati pénz felhasználásával, majd két, százszázalékos
intenzitással elnyert KEOP-pályázat
162 milliós forrása teszi lehetõvé a
napelemes rendszer telepítését az
iskola tetejére, illetõleg az ovi és a
suli energetikai korszerûsítését,
megújuló energiával történõ ellátását, nyílászárók cseréjét, az utólagos hõszigetelését.
Az iskola ereszcsatornaival és az épület
héjazatával is foglalkozni kell, mert gyermekeink jövõje minden pénzt megér. A
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (MHK) rendezvényeinek megtartására 800 ezer forint támogatást szereztünk. Az MHK közel 10 milliót nyert a
tanórán kívüli nevelésbe való bekapcsolódás elõsegítésére.
Több angol és német
nyelvtanfolyamot, informatikai képzést
indítottunk 95 százalékos támogatású finanszírozással egy

ÉPÜL, SZÉPÜL, GAZDAGSZIK A TELEPÜLÉS

Balatongyörök babérokra tör
Vegyes érzésekkel zártuk az idei fõidényt Balatongyörökön, hisz a vendégéjszakák a tavalyinál is magasabb számot mutatnak, ezért az idegenforgalmi adóbevétel az elõzõ évinél is magasabb lesz, viszont
a rossz idõjárás miatt az önkormányzat által üzemeltetett strand bevétele mintegy 10 százalékkal elmaradt a tervezettõl. Az idegenforgalmi bevételek a térségben maradtak, de átcsoportosultak a turisztikai szolgáltatások más szegmenseinek irányába. Az esõs idõjárás nyertesei idén a múzeumok, látogatóközpontok, kalandparkok, bevásárlóközpontok voltak. A helyi rendezvények nagy részét sikerült
gond nélkül megtartani. Örvendetes, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek és marketingmunkájának hatására egyre több üdülõvendég érkezik hozzánk – értékelte az idegenforgalmi fõidényt Biró Róbert, a
község polgármestere, akit az elmúlt önkormányzati ciklus értékelésére kértünk.

– A falu jelenlegi vezetése szerencsés helyzetben volt, hisz a
ciklusunk kezdetén három nyertes pályázati projektet is megörököltünk. 2010-ben megújult a
Szépkilátó fogadótér. A 2011-es
év a körforgalom munkáinak elõkészületei, illetve az Egészségház
projekt kiviteli terveinek elkészítésérõl szólt. Õsszel el is kezdõdött az orvosi rendelõ modernizálása, 2012-ben pedig elkészült
a körforgalom a 71-es fõúton.
2011-ben
megfogalmazásra
került egy átfogó strandfejlesztési koncepció, amit több ütemre
osztva, fokozatosan valósítottunk
meg.
A gyöngykaviccsal borított
strandi közlekedõutak helyett
térkõburkolatos járdák épültek,
elbontottunk régi, kihasználatlan
kabinokat, épületblokkokat, hogy
mintegy 2000 négyzetméteren
új zöld felületeket hozzunk létre,
bõvítettük a strandröplabda-pályákat. Új mûszaki épületet emeltünk. A strandon kitûnõen vizsgázott az új beléptetõ-rendszer, ami
hamar meghozta a várt eredményt. A fejlesztések hatására
2010-hez képest 2013-ra több
mint 50%-os forgalomnövekedést
tudtunk elérni, a vendégek szava-

Biró Róbert
zatai alapján pedig idén a legnépszerûbb balatoni strand címmel
büszkélkedhetünk.
– Élménysétányt alakítottak ki
a partszakaszon.
– A térségben egyedi, rekreációs és revitalizációs attrakciót létrehozva tavaly az önkormányzat
200 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert az élménysétány parti sávban történõ
kialakítására. A tavaly tavasszal indult és júliusra befejezõdött fejlesztés kiterjedt a csónakháztól in-

duló, a rendezvénytéren áthaladó,
a strand hátsó bejáratáig tartó
800 méter hosszú térburkolt élménysétány kialakítására, három
rekreációs jellegû élménypont
megalkotására, valamint az élménysétány részeként család- és
kerékpárosbarát közösségi fogadóterek kiépítésére, dísztér létrehozásával és akadálymentesített
parkolóval. Elkészült egy többfunkciós kiszolgáló épületegyüttes, benne családbarát turisztikai
irodával, egészségszobával, szociális és kiszolgálóhelyiségekkel,
hajójegypénztárral. A projektbõl még hiányzó felnõtt fitnesz gépek, játékeszközök októberben kerülnek a helyükre. Újraparkosítottuk a rendezvényteret és annak környékét.
A vasútállomás mögött részben pályázati
forrásból, részben önerõbõl kiépítettünk egy 80
férõhelyes parkolót. A
Bakonyerdõ Zrt. a Balaton kiemelt üdülõkörzet
négy
tagtelepülésén,
köztük Balatongyörökön
valósította meg „a Keszt-

helyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla
öröksége nyomán” elnevezésû pályázatot. Teljesen megújult a
Györök és Vállus határán lévõ
büdöskúti pihenõ, a Batsányi- és a
Bél Mátyás-kilátó, a Bélapi-pihenõhely, megépítették a Boroszlán
tanösvényt. Vissza nem térítendõ
200 milliós pályázati forrásból a
Szépkilátót és a golfpálya bejáratát összekötõ új nyomvonalon 1,1
kilométeres kerékpárút-szakasz
épül november végéig. A megyehatártól a Szépkilátóig a települést
kettészelõ 71-es fõút mintegy két
kilométeres szakaszát teljesen
megújították, megerõsítették.
– A települési úthálózat rekonstrukcióját saját forrásokból
is fejlesztették.
– Újraaszfaltoztuk a Kápolna utcát, és a Balaton utca egy szakaszát. A Szilváskerti utca, a Bece-

EU-projekt keretében. Egy köztéri
alkotás megvalósítását segíti, a teljes anyagi támogatottságot pályázatból élvezõ dombormû, amit a
Mandulás kert – Tündérkert projekt
keretében állítunk föl.
– Milyen nagyobb volumenû
egyéb fejlesztés valósult meg?
– 16 millió forintba kerül az orvosi rendelõ külsõ hõszigetelése és
a nyílászárók cseréje, a tetõszerkezet cseréje. Az önkormányzat is
hozzájárult a DRV-vel közös finanszírozású, 21 milliós költségvetésû,
vonalas infrastruktúra-fejlesztõ beruházáshoz, amelynek során a Petõfi utcában megtörtént az ivóvízhálózat cseréje. A Kígyós-pataknál

hegyen pedig a Diófa, a Nyár és a
Hétház utcák kaptak szilárd burkolatot. Az önkormányzat most indítja a 71-es úton lévõ körforgalom mellett a több ütemre osztott
járdaépítési programját, amivel
egy több évtizedes, megoldásra
váró problémát sikerül orvosolni.
November elejéig Keszthely és Tapolca irányában is egy-egy 100
méteres, kiemelt szegéllyel rendelkezõ szakaszt szeretnénk elkészíttetni. Az önkormányzat épületének belsõ része és az egészségház udvara közötti területet is sikerült szépen parkosítani. A Nyugat-Balatoni Térségmarketing Kht.
segítségével a helyi balatoni bringakörút szakaszán négy kerékpáros esõbeálló, pihenõhelyek kerültek kialakításra. Az elõ- és utószezon sikerét növelve, üdülõrégiónkban kiépült egy egységes kerékpárkölcsönzõ hálózat, amit a
helyi turisztikai egyesületek üzemeltetnek.
– Milyen községfejlesztési tervek megvalósításán fáradoznak?
– A megépült parkolóhoz kapcsolódóan a Petõfi Sándor utca
szélesítése és a járda építésének
az elõkészítési munkálatai folynak.
Nem hitelkonszolidált település
vagyunk, ezért 40 millió forint ál-

5 milliós önrész hozzájárulással, a
MÁV beruházásaként sorompó kiépítésével tettük biztonságossá a
vasúti átjáró használatát. A környezettudatos gondolkodás elterjesztését is segítette a majd 10 milliós
pályázaton nyert forrásból beszerzett 200 komposzt edény.
Az EU támogatásával, a Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
hamarosan letesszük az alapkövét a
97 férõhelyes vitorlás és yacht kikötõnek. Jövõ nyárra akár elkészülhet a 231 milliós pályázati támogatásból és a Leventura Kft. ugyanekkora vállalkozói önrészének hozzáadásával megépülõ kikötõ, ami régi
települési vágyálom beteljesülését
hozza majd mindenki örömére. Hálásan köszönöm mindenki segítségét és örülök, hogy ennyi mindent
sikerült közösen, békességben,
egymás támogatásával, tiszteletével elérni. Ha ismét bizalmukkal
tüntetnek ki a helyiek, akkor igyekszem minden erõmmel továbbra is
megszolgálni a reménykedésüket:
hittel, szeretettel, tenni akarással,
odaadással és Vonyarcvashegy
iránti alázattal.

lami többlettámogatásra lettünk
jogosultak, aminek felét a jövõ
szezon kezdetéig fölhasználjuk
ezekre a munkákra. Tervezzük a
templom környezetének csinosítását, a Balaton utca rendbe tételét és a sportpálya melletti nagyparkoló bõvítését. A projekt kivitelezéséhez EU-forrásokat is szeretnénk igényelni.
A 20–25 éves életkorba lépett
belterületi közúthálózat megújítására folyamatosan figyelünk. A 71es út, Szépkilátó és Eötvös utcai
közlekedési csomópontját a Magyar Közút Zrt.-vel egyeztetve
szeretnénk biztonságosabbá tenni. A beruházás megvalósításához
ígéretünk van anyagi forrás biztosítására, a lejárt terveket csak le
kell porolni. Ha ez a csomópont is
elkészül, akkor a járdaszakaszok
továbbépítésére is feltétlenül forrást kívánunk szerezni. A tervek
elkészültek a településközpont további fejlesztésére. A postával
egyeztetve, annak környékét is
szeretnénk jövõ tavasszal rendbe
tenni.
A községgondnokságot kiszolgáló, az egykori tsz-udvar területén található mûszaki épület felújítása tervezés alatt van. A területrendezés elkezdõdött, a község
rendezési tervét módosítjuk, hogy
a beépítés jövõre törvényesen elkészülhessen. A jelenlegi óvodaépület korszerûsítését egy beadott energetikai pályázat támogatásával szeretnénk végrehajtani. De tervben van egy leendõ bölcsödével közös, tornaszobával bõvített új épület felhúzása is. A
strandon õsszel nekiállunk új zöldfelületek kialakításának, a térburkolt sétány folytatásának és egy
interaktív vízi játszótér megvalósításának is. Az elmúlt négy év sikereinek alapját a hivatalon és a községen belül is az egyetértés,
együttgondolkodás jelentette. Aki
az eddigi irányvonalat jónak értékelte, bizalmat szavaz majd a sikeres folytatáshoz.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

TERMÉSZET
Megújult középületek és közterek az elmúlt négy év fejlõdésének szemmel látható eredményei Balatonmagyaródon, ahol a
beruházások megvalósítása mellett a helyi közösség és civil szervezetek
összekovácsolására,
megerõsítésére is nagy gondot
fordított a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén fekvõ település önkormányzata. A történet azonban nem így kezdõdött,
hiszen az eredményeket kemény
munka elõzte meg, melyben az
akarat ereje munkálkodott.

– Többek felkérésre indultam a
polgármesteri tisztségért 2010ben, ezt megelõzõen nem volt
ilyen szándékom. Õszinte hittel és
lelkesedéssel azt gondoltam, hogy
azt, akit a település megválaszt,
annak munkáját segíteni fogja a
közösség – emlékezett vissza Kalász Mátyás, Balatonmagyaród polgármestere. – Nem kampányoltam, nem véleményeztem a
másik három jelölt elképzeléseit,
hiszen vitánk nem lehet, ha mindnyájan a falu sorsát kívánjuk jobbítani. De tévedtem, mert megválasztásomat követõen ellenhangok
ütötték fel a fejüket. Természetesen ez nem hátráltatott, hiszen
munkámat egy olyan tapasztalt
képviselõ-testülettel kezdhettem
meg, melynek tagjai korábbi ciklusokban már bizonyítottak. Én pedig annyit ígértem, hogy tisztességgel és becsülettel helytállok, és
mindent megteszek a település
fejlõdéséért.
– Milyen elérendõ célokat határozott meg?
– Úgy vélekedtem, elõször a
középületeket és a köztereket kell
rendbe tennünk, hogy szép és rendezett környezetet teremtsünk az
itt élõk számára. Ebben az elképzelésben a külcsín mellett nagy fontossággal bírt a helyi közösség építésének szándéka. Fontossági sorrendet felállítva fogtunk bele az
épületfelújításokba. A ravatalozó

JÓ SZÁNDÉKKAL, EGYÜTTES AKARATTAL

Balatonmagyaród jelenéért és jövõjéért

Kalász Mátyás
nagyon rossz állapotú épületével
kezdtük, rekonstrukcióját önerõbõl
valósítottuk meg. A déli falurészben kibõvítettük a közvilágítást,
majd a kultúrház épületét újítottuk
fel. A saját erõs beruházás azt a
célt szolgálta, hogy legyen egy
hely rendezvényeinknek, civil szervezeteink helyi közösséget formáló
tevékenységének. A falunak legyen otthona. Megszépült kultúrházunk településközpontunk egyik
éke.
– Azóta be is rendezték.
– Igen, mert nem csak megújítani, de lakhatóvá is szerettük volna tenni. Hangosító berendezést,
projektort, számítógépet, LCDtévét, bútorokat vásároltunk. Felszereltségét és formáját tekintve
bármilyen rendezvény megtartására alkalmassá vált kultúrházunk.
Visszatérve a felújításokra, a
kultúrház korszerûsítése közben a
hivatal épületének rekonstrukcióján is dolgoztunk. A tetõ olyan
rossz állapotban volt, hogy szó sze-

rint befolyt rajta a víz esõzéskor.
Lecseréltük a tetõt, külsõ hõszigetelést kapott és új nyílászárókat
építettünk be. Ezt követõen a volt
óvodaudvart alakítottuk át egy kellemes köztérré, ahol padokat és
játszóteret helyeztünk el. E két
utóbbi beruházás szintén hozzájárult a szép és egységes településközpont képéhez és a közösségépítés lehetõségéhez.
A Start közmunkaprogramban
létesítettünk egy mobilgarázst, és
vásároltunk egy több funkciós kistraktort, valamint kapáló- és permetezõgépet.
Közterületeink
rendbetételét, munkájuk mellett
hat közmunkás segíti, munkájukkal
elégedettek vagyunk, köszönjük.
Itt említeném meg, hogy egy kistérségi projektben megkezdõdött
a új buszvárók építése.
– Valóra váltak közösségépítõ
szándékaik?
– Ezen a területen is nagyon jó
eredményekrõl tudok beszámolni,
hiszen megtaláltuk azokat az embereket, akikre számíthatunk. Újjáalakítottuk
civil szervezeteinket,
elsõként az
idõsek fogtak
össze.
Példájukon
felbuzdulva
megmozdult
a fiatalabb
generáció is
énekkarba
és színjátszó
körbe szervezõdve.
Lelkes fiatalokból áll a

MINÉL TÖBBEKNEK MEGFELELNI

Cserszegtomaj nem hagy cserben
Már évek óta biztosít pénzt a cserszegtomaji önkormányzat a település költségvetésébõl, hogy támogassuk az újszülöttek nevelését
elkezdõ családokat. Néhány esztendeje, negyedévente egyszer, ünnepélyes keretek között egy bensõséges hangulatú ünnepségen adjuk át az elmúlt hónapokban született csecsemõk szüleinek az ötvenezer forint születési támogatást, köszöntve a csöppségeket és szüleiket – mesélte Bartha Gábor, Cserszegtomaj polgármestere, aki szerint, az elmúlt négy év zárásaként az efféle örömre lehet leginkább
büszkének lenni.

A helyi iskola tanulói
Zsigáné Kovács Enikõ pedagógus irányításával varázsolják
meghitté a testületi ülések
elõtti szép délutánokat, miközben a település legifjabb lakói
többnyire békés nyugalomban
fogadják a jókívánságokat. A
szülõk, nagyszülõk és az örömben osztozók alkoholmentes
pezsgõvel koccintanak és büszkén, szívmelengetõ érzésekkel
tekintenek az átvett emléklapra. Tavaly 30-nál több, idén az
elsõ félévben már 22 újszülöttet köszönthettünk.
– Mindaz, amit a többségi akarat és a demokrácia jegyében a közösségért tettünk, nem lehet anynyira rossz. Ha a fiatal házasok a
gyermekszületések számában is
visszaigazolják, hogy érdemes és
jó itt élni, helyben letelepedni, a
községben munkát vállalni, akkor
ez örömmel kell, hogy eltöltsön
mindenkit.
Lassan beérni látszanak a kormányintézkedések pozitív hatásai,
megmutatkoznak a gazdasági
eredmények, a társadalmi elvárások is megteremtõdnek. E folyamatok élére állva, a gazdasági lehetõségeinket számba véve, mi
bölcsõdei férõhelyeket létesítet-
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tünk. Az óvodások magas szintû
ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz
jutnak hozzá, jó légkörben. A 275
millió forintba került 8 osztályos
iskola fejlesztési programját is úgy
alkottuk meg, hogy kiegyensúlyozott légkörben, jó színvonalú oktatásban részesüljenek az idejárók. A
középiskolába kerülés lehetõségével a felmérések szerint, aki szeretne, az élni tud.
A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozva is támogatást adunk. Ha a gyermekeink
jól és biztonságban vannak, akkor
ez az érzés átragad a család tagjaira, a közösségre. A dolgos hétköznapok feszültségét tradicionális,
színvonalas, szabadidõs, kulturális,

zenés-táncos és szórakoztató
programokkal, a falu közösségét
összekovácsoló rendezvényekkel
igyekszünk oldani.
Az elmúlt négy esztendõ gazdasági programjáról szóló tájékoztató elõterjesztés adatsora szerint
a község négy esztendõ alatt öt
évet teljesített. Az éves szinten átlagban 700 millió forint költségvetésbõl több mint 700 millió forintot sikerült új
fejlesztésre,
beruházásokra, falumodernizációra költeni. A pénzt –
minden ellenkezõ híreszteléssel szemben – nem éltük föl, nem
szórtuk szét,
nem pazaroltuk el. Becsületes, tisztességes, jellemes munkát végezve a
falu vezetése a polgárok elvárásainak maximálisan megfelelve igyekezett tenni a dolgát.
Tudom, hogy velem együtt Szeles
András
alpolgármester,
Palkovics Zoltánné, a Pénzügyi Kulturális Bizottság elnöke, Molnár
Gabriella, a Szociális Bizottság vezetõje tiszta lelkiismerettel, emberséggel, korrektséggel áll a választás megmérettetése elé, hogy
ismét részese legyen a teljes embert kívánó feladatoknak, a szerteágazó kívánalmaknak, a felmerülõ
igények teljesítésének. A közösséget tovább építve, az összetartozást erõsítve, a barátságokat fenntartva bízunk a folytatásban.

sportklub is, az óvodásokat is bevonják programjaikba.
– Melyek a következõ évek fejlesztési irányai?
– Stílusát megõrizve a volt iskola épületének felújítását szeretnénk elvégezni, ahol szálláshelyeket alakítanánk ki. A Kis-Balaton páratlan élõvilága vonzza a termé-

szetvédõket, fotósokat, diákokat,
akik madármegfigyelésre, fotózásra érkeznek hozzánk. A Nyugatmagyarországi Egyetem közgazdasági karának hallgatói tavaly felmérést készítettek, melybõl több tanulmány is született a faluról, természeti adottságairól, a fejlõdés
lehetséges irányairól. Ilyen együtt-

mûködést tervezünk a keszthelyi
egyetemmel is. Úgy vélem, gyakorlati helyszínként szorosabban
kapcsolódhatnánk az oktatáshoz,
hiszen a diákok, a hallgatók a való
életben tapasztalhatnák meg a tanultakat nálunk. Számunkra pedig
hasznosak lehetnek ötleteik, elképzeléseik, melyekbõl bizonyára meríteni tudunk késõbbi fejlesztéseinkhez. A szálláshelyhez kapcsolódva kultúrházunk diák- vagy céges
csoportoknak helyet biztosíthatna
szakmai programjaikhoz.
Falunkba természetesen egyéni
látogatókat és családokat is vár-

nánk, hiszen a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság beruházásában az év végére befejezõdik egy
turisztikai projekt. Többek között
új kilátó, fogadóépület, parkoló, út
épül a Kányavári szigeten, amit
szeretnénk tovább üzemeltetni.
Errõl tárgyalásokat folytatunk, hogyan tudnánk színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtani az ide érkezõ
látogatóknak.
– Hogyan értékeli a leköszönõ
ciklust, és mit tart a jövõ útjának?
– Nem kívánok számokkal dobálózni, de megjegyezném, hogy az
elmúlt négy évben 68 millió forintos vagyongyarapodást értünk el,
emellett önkormányzatunk nagyon
jól gazdálkodott. Beruházásokat
pályázati támogatásokból valamint
saját erõbõl valósítottunk meg.
Úgy vélem, a falu történetének
egy nagyon eredményes idõszakát
zárhatjuk le a ciklus végén, hiszen
korábban soha ilyen mértékû felújítás nem történt a településen,
és soha ennyi ember nem fogott
össze a célok érdekében.
A munkából az önkormányzat
munkatársai, a képviselõ-testület
tagjai és a civilek egyaránt kivették részüket. Önkormányzati választások elõtt állunk. Elérkeztünk
egy fordulóponthoz, melynek
kapcsán bízom abban, hogy a folytatásra lehetõséget kapnak a jelenlegi képviselõk is, akik önzetlenül és nagy szakmai tapasztalattal
végezték feladataikat. Az ötfõs
testületbõl egy fõ nem folytatja
tovább, reméljük helyére az a jelölt léphet majd, aki érdemben
tud bekapcsolódni a munkába.
Többen mondják jó lenne egy fiatal nõ, mert jelenleg csak férfiak a
testületi tagok.
Meggyõzõdésünk, jó szándékkal
mindent meg lehet oldani. Falufejlesztési terveinkben továbbra is a
többség érdekeit tartom szem
elõtt, melyben számítok a település lakóinak segítõ, jó szándékú
hozzáállására – emelte ki Kalász
Mátyás polgármester.
Antal Lívia

Korszerû szennyvízrendszer Zalaszentmártonban
Zalaszentmárton önkormányzata településfejlesztési koncepciójában a környezet és a természet védelme, valamint a turizmus fejlesztése egyaránt nagy szerepet kap. A falu a Balaton kiemelt üdülõkörzetében fekszik, ahol szennyvízrendszer nélkül
építményt sem bõvíteni, sem új házakat építeni nem lehet!

E beruházással az idillikus
üdülõfalu nagy tervek megvalósulását is elhatározhatja. Ilyen
tervek pedig vannak bõven. Zarándokházak, szanatórium, idõsotthon, fürdõ és hotel, valamint,
közel 100 egységbõl álló üdülõtelep egyaránt létrejöhet – vélekedik Dancs Zoltán polgármester.
A vadonatúj rendezési tervek
már a települési szennyvízrendszer megvalósulása utáni idõszakra készültek. A település turista- és kerékpárutakon a KisBalaton és Hévíz, Zalakaros és
Kehidakustány felõl könnyen
megközelíthetõ lesz.
Ugyanebben a programban
szerepel, hogy a falut és szûkebb szomszédait bekapcsolják
a „naturpark” hálózatba. Ez egy
új, öko-turisztikai, táj- és természetvédelmi fejlesztési terv,
melynek az az eredménye, hogy
e kistérség az egész világon keresett, új célpontja, idegen szóval, „desztinációja” lesz a pogányvári kistájnak! Zalaszentmárton ennek a központja, és a
végrehajtott, szisztematikus
fejlesztés eredményének köszönhetõen, egyben mintatelepülése lesz.
A település a szennyvízberuházás teljes összegét európai
uniós és hazai pályázaton nyerte
el, melyet közbeszerzés után, a
térségbelinek számító, keszthelyi Horváth-ÉP cég valósít meg.
A helybeli lakosságnak százezer

forint hozzájárulást kell megfizetnie 5 év alatt. A lakosságának
nagy segítséget nyújt az önkormányzat azzal, hogy mindenkinél segíti az udvaron belüli földmunkákat, és a rendszerre való
rákötést.
A kiváló és alapos tervnek köszönhetõen nagyrészt megkímélték az építõk a falu fõutcájának aszfaltját és szinte nyoma
sincs a településen a nagy útfeltúrásoknak, rendezetlenségnek.
Az õsz folyamán ezek helyre lesznek állítva. A tisztítórendszert a
Zalavíz üzemelteti majd, mely
egyben szakmai garancia a jó
mûködésre.
A német technológiájú, merülõ-forgótárcsás
tisztítómû,
mely egy szép, tájjellegû, falusias
épületben került elhelyezésre,
hazánkban még ritkaságnak számít. Különlegessége, hogy a forgó tárcsán baktériumok tisztítják
meg a szennyvizet. A tiszta víz a
Szentmártoni patak mellett, az
Esztergályi patakon át kerül viszsza a természetbe.
A fejlesztések nem állnak le,
a következõ évek programjait
készítik elõ. Így a települési csapadékvíz-elvezetési rendszer
tervezését és majdani kivitelezését, mellyel a járdák kialakítása is lehetõvé válik. Ezt szintén
pályázatokból kívánják megvalósítani. Emellett új utcákat
nyitnának, ahol 30-40 új lakótelket létesítenének.

A falu – ahol jó a közbiztonság, és négy éve egyáltalán
nincs munkanélküli – a helyi erõforrások mind teljesebb kihasználásával „üzemel”. Folyamatos
képzések keretében, a munkaügyi központtal való szoros
együttmûködéssel, mind magasabb szinten biztosítják a közmunkások foglalkoztatását. Jelenleg közel félszáz embernek
adnak itt kenyeret, a szomszéd
falvakból is. A közfoglalkoztatott csapat már egy törzsgárda
összeszokottságával, jó közösség kialakulása felé halad.
Az egyre szerteágazóbb mezõgazdasági és kertészeti tevékenyég eredményeit sokan élvezik, ezáltal a helyi lakosságról
való gondoskodás teljes körû. Az
önfenntartás irányába haladás
jelei tapasztalhatóak.
Az eredményeket mások is elismerték már, versenymozgalmakban folyamatosan részt
vesznek, Zalaszentmárton kapta
idén a Greennovációs Nagydíjat,
a közfoglalkoztatásban pedig a
„Példát adó gyakorlatok” kiemelt
díjazottjai között voltak. Jelenleg
a virágosítási verseny eredményét várja a falu lakossága és a
közmunkások közössége.
A község önkormányzata az Új Széchenyi Terv,
Nyugat-Dunántúli Operatív Programjának keretében
123 549 907 forint vissza nem térítendõ támogatást
nyert a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. (MAPI Zrt.)
közremûködésével a település szennyvízelvezetõ infrastruktúrájának fejlesztésére. A projekt NYDOP4.1.1/A-11-2012-0007 azonosító jelû.
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Gelse túllépett gáncsoló gondjain
Gelse, a közös társulás székhelytelepülése megyénk egyik legszebb,
legcsinosabb községe. A faluba érkezõ szépen rendezett portákat, virágos kerteket és takaros közterületeket lát, ami az itt élõ alig több
mint ezeregyszáz szorgos ember keze munkáját dicséri. A képviselõtestület alakuló ülését követõen 2010-ben az önkormányzat pénzügyi
helyzete adósságrendezéshez vezetett.

– Az elmúlt esztendõk legnagyobb eredménye, hogy a termálfürdõn, a turistaszállón, valamint a
néhány külterületi földdarabon kívül sikerült az önkormányzat összes vagyonelemét
megtartania úgy, hogy a
mûködõképességünket
megõriztük, az intézményeink zavar nélkül folytatják tevékenységüket, kifizetetlen számláink nincsenek, minden követelést határidõre teljesítettünk értékelt – Szegedi Ferenc polgármester. – Mindezt szigorú, takarékos, elõrelátó
gazdálkodással. Tavaly már
kisebb fejlesztésekre is futotta, s remények szerint
az adósságrendezési eljárásnak is hamar vége lesz.
Lobbizunk azért, hogy a
termálfürdõ újra üzemelhessen. Kormányzati támogatást remélünk ahhoz,
hogy a vonzáskörzet oktatási-nevelési intézményeinek tanterveiben szereplõ úszásoktatás feladatellátása a KLIK-en keresztül helyben megtörténhessen,
állami szerepvállalással.
Összetartó szeretetben ünnepeljük a falu napját, a nõket, az idõseket. Kilimán – amellyel egymásban megbízva, harmonikus partneri együttmûködést ápolunk – gesztorságával a falu állástalanjai is új

esélyt kaptak a Start közmunkaprogramban. Gelsén a közutas, illetve a kertészeti program révén
mintegy 30 fõnek adtunk munkát.

A székelykapu avatásán
Õk mezõgazdasági földutakat, közutakat gondoznak, továbbá gyümölcsöt és zöldségféléket termesztenek.
A polgármesteri hivatal mögötti
két és fél ezer négyzetméteres önkormányzati területet bevetettük
eperrel, sárgarépával, petrezselyemmel, hagymával, uborkával,
burgonyával, babbal. A terménye-

ket a „szociális szövetkezetek” mintájára, szerzõdéssel helyi közétkeztetésben használjuk majd fel, illetve juttatunk belõle a rászorulóknak.
A termények raktározására egy
könnyûszerkezetes tárolót építünk.
A fóliasátorban pedig több mint tízezer tõ egynyári és õszi virágot (árvácska) nevelünk, melyeket a közterületeink díszítésére használunk.
A település korábban szép sikereket ért el a Virágos Magyarországért versenyben és szeretnénk a
színvonalon javítani.
Tavaly felújítottuk a ravatalozót
és új kerítést építettünk a temetõben. Idén az adósságkonszolidációban nem részesülõ településeknek járó 20 millió forintos állami
támogatásból és némi önerõbõl
szeptember végéig komplex módon, a jogszabályi elvárásoknak
megfelelve, az akadálymentesítésre is figyelve felújítjuk az orvosi
rendelõ épületét. Az általunk
kezelt közutak elég jó állapotúak,
de a Rákóczi utca újraaszfaltozását
el kell végeznünk. A mintegy 400
méter hosszú útkivitelezés költségeire 5 millió forintot tartalékoltunk. Tavaly a Kossuth utcai járdát újítottuk föl, 600 méteres
hosszban.
A program második üteme idén
szeptember közepétõl mintegy kilométeres hosszban folytatódik. A
pályázati támogatásból a dologi kiadások (cement, sóder stb.) költségét a projekt kiírói fizetik. Nálunk is
gond a belvízelvezetés. A temetõnél új árokrendszert alakítunk ki, s
szennyvízhálózat-rekonstrukcióba
fogunk. Ha a választók bizalmát élvezem, akkor személyemben garanciát kínálok a tisztességes, becsületes munka folytatására.

SZAPORODÓ NÖVÉNYVÉDELMI FELADATOK IDÉN

Az esõbõl is megárt a sok
A 2014-es esztendõ a nem várt csapadékos és hûvös idõ miatt
sok gondot okozott, és úgy tûnik, okoz az év hátra lévõ idejére is –
mondja Gáspár Zoltán, a Zala Megyei Növényvédõ és Növényorvosi
Kamara elnöke, akivel növényvédelmi szempontból értékeljük az eltelt hónapokat.

HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107

– A tavasz korán, 2-3 héttel korábban beköszöntött,
ami növényvédõszer-ellátási
zavarokat idézett elõ. Az év
elsõ felében a növények kedvezõen reagáltak a csapadékosabb idõre, szépen fejlõdtek. Ebben az évben a rovarok kevés gondot, a gombabetegségek viszont sok esetben megoldhatatlan problémákat okoztak.
– A csapadékos idõjárás
hogyan hatott a szántóföldi
kultúrák fejlõdésére?
– A 2014-es esztendõ emlékezetes év lesz a gabona
sárga rozsda vonatkozásában. Évtizedek óta nem, idén viszont jelentõs károkat okozott. A
fajták egyedi érzékenysége is kitûnt idén, bár jól idõzített védekezéssel védhetõ volt a gabona
és mennyiségileg szép eredmények születtek. A csapadékos
nyár viszont a minõséget elvitte,
még az aratás elején jobb volt a
minõség, a késõbb betakarítottak viszont szinte kivétel nélkül
takarmány minõségûek lettek.
A szõlõben szintén hatalmas
károk keletkeztek, a lisztharmat
idén gyõzni tudott nagyon sok helyen a legnagyobb odafigyelés
mellett is. A problémát tetézi,
hogy lehetõség szerint sokan
igyekeznek a szürettel, hogy ami
még megvan, azt biztonságba helyezzék, de a cukorfokok kataszt-

rofálisak. Mostanság sokan a napraforgójukért aggódnak. A betakarítás elõtt állók korhadnak, rohadnak, a növények kidõlhetnek a laza vizes talaj és a súlyos tányérok
miatt.
– Az õszi vetéseknek kedvez-e
a csapadékos idõjárás? Milyen
õszi növényvédelmi technikákat
tanácsolnak?
– A repce vetése sem ideális körülmények között folyik, és várhatóan nem minden területen kerül
földbe a mag. Ahol sikerül elvetni,
ott fokozottan kell figyelni elsõsorban a repcebolha és repcedarázs kártételének megelõzésére az
EU által felfüggesztett rovarölõ
csávázószerek hiánya miatt. A hátralévõ munkák tekintetében sok
nehézséget fog okozni a silózás is.

Reméljük a kalászosok vetése már
könnyebb lesz.
– Hogyan alakultak ez évi feladataik? Milyen tanfolyamokat
tartottak?
– Kamaránk tagjainak száma
örömünkre növekszik, jelenleg
110 fõ a létszámunk.
Tagságunk 5 évenkénti továbbképzése tavaly megtörtént idén a
80 órás zöldkönyves és ennek 8 órás tovább képzései
folytak megyeszerte. Tagjainknak is minden
évben tartunk
szakmai napokat. A növény(illusztráció) védelmi kamara
tevékenységének egyik fontos fõ célja, hogy a
fogyasztók asztalára biztonságos
és egészséges élelmiszerek kerüljenek. Az oktatások is ezt a célt
szolgálják és küzdünk azért, hogy
szakembereink a termelés minél
nagyobb hányadát felügyeljék és
segítsék, amit a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv a feladatok közé sorol.
2014-ben felállt országosan és
megyénként az agrárkamarával
közösen a növényvédelmi elõrejelzési rendszer. Az elsõ gyakorlóév
után pozitívan értékelem a rendszert, bízom benne, hogy egyre
jobb lesz és zökkenõmentesen fog
mûködni. Várhatóan a 2016 januárjában induló AKG-ban is lesznek
feladataink. Ennek kimunkálása jelenleg is folyik.

