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Rigó Csaba megyei kormány-
megbízott köszöntõjében azt
hangsúlyozta, hogy az Alaptör-
vény idegen nyelven való megje-
lenése tökéletes példa arra, hogy
a magyarság együtt van, a ma-
gyarság szíve együtt dobog más
nemzetekkel is. Az Alaptörvény
egyik alaptézise kimondja: „Tisz-
teljük más népek szabadságát és
kultúráját, együttmûködésre tö-
rekszünk a világ minden nemze-
tével." Magyarországon tizenhá-
rom nemzetiség él egymás mel-
lett. Mindegyikük nemzeti közös-
ségüket megilletõ jogosultságok
érvényesítéséért dolgozik, nem-
zeti kultúrájuk védelme és élet-
ben tartása elengedhetetlen fon-
tossággal bír hazánk számára,
mely munkához az Alaptörvény
nemzetiségi nyelveken való lefor-
dításával kíván hozzájárulni ha-
zánk kormánya.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ kiemelte, a magyar alkot-

mány egyedülálló módon több
olyan alaptézist tartalmaz, melye-
ket mások nem fogalmaztak, mint
a kereszténység, és a férfi és nõ
házasságán alapuló család. Alapté-
zis a nemzetiségek védelme is,
akik a magyar politikai közösség
részei és államalkotó tényezõk. A
magyar kultúra a nemzetiségek
kultúrájával képezi azt az egysé-
get, mely Magyarországon sokszí-
nûvé és szebbé teszi, hangoztatta,
és örömét fejezte ki, hogy közre-
mûködhetett az Alaptörvény
megalkotásában.  

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ videóüzenetében azt
mondta, nincs még egy ilyen al-
kotmány, ami ennyire kiemelten
foglalkozna a nemzeti kisebbsé-
gek helyzetével. Az Alaptörvény
nemzetiségi nyelvekre való lefor-
dítása és átadása egyedülálló és a
jövõbe mutató értékrendet szim-
bolizálja, amely alkotmányunk lé-
nyegét is jelenti. 

Vajda László, a megyei közgyû-
lés nemzeti bizottságának elnöke
megköszönte, hogy a kormány
gondolt a Magyarországon élõ
nemzetiségekre is, és számukra sa-
ját anyanyelvükön biztosította az
Alaptörvényhez való hozzájutást. A
nemzetiségek nemcsak békésen
élnek egymás mellett hazánkban,
hanem példaértékû munkát vé-
geznek Európa szinten is.

Takács József, Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke komoly
gesztusnak értékelte, hogy  a jog-
szabályokat immár anyanyelvükön
is olvashatják. Pfeiffer Zoltán, a
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökhelyettese hasonlókép-
pen vélekedett.

A ROMA, HORVÁT ÉS NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK VEHETTÉK ÁT ZALÁBAN

Alaptörvény nemzetiségi nyelven
A Zala megyei roma, német és horvát nemzetiségi önkormányza-

tok képviselõi Magyarország Alaptörvénye nemzetiségi nyelven el-
készített tiszteletpéldányait vehették át a kormányhivatalban. Az
ünnepségre az Alaptörvényhez készült illusztrációkból nyílt kiállítás-
hoz kapcsolódóan kerül sort.

A kormány több intézkedést is hozott annak érdekében,
hogy segítse a magyar kis- és közepes cégek exportját – hang-
súlyozta Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgaz-
dasági államtitkára az Enterprise Europe Network (EEN) köve-
teinek bemutatásakor. 

A cégek külpiaci támogatásának újabb eszköze lehet az
Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi hálózata,
amelynek keretében nemzetközi innovációs és partnerkeresõ
szolgáltatást nyújtanak a hazai kis- és középvállalkozásoknak.
Az államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt két évben a magyar cé-
gek eredményesen használták a szolgáltatást, amit mutat, hogy
Magyarország az 53 EEN tagországból a 10. legeredményesebb
volt a nemzetközi partnerkeresés tekintetében! Szijjártó Péter
szerint a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózatának se-
gítségével még tovább lehet növelni a hazai kis- és középvállal-
kozások exportsikereit.

A hálózat nyugat-dunántúli képviseletét a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány látja el. Nagy András ügyvezetõ
igazgató elmondta, az Enterprise Europe Network az egyetlen,
az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Fõigazgatóság által
létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis- és közép-
vállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az unióban.
2013-ban a nyugat-dunántúli Enterprise Europe Network köve-
te Kiss Gergely,  a gyõri székhelyû Attrecto Zrt. vezérigazgatója.
A hálózat segítségével a részvénytársaság több nemzetközi üz-
letember-találkozón (többek között Kínában és Törökország-
ban) volt jelen, valamint tervezi, hogy további nemzetközi szak-
vásárokon és üzletembertalálkozókon (CeBit Hannoverben, Mo-
bile World Congress Barcelonában) vesz részt.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

Külpiacra jutás segítése
Kellemes karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánunk

Kedves Olvasóinknak és Üzleti Partnereinknek!

a Zalai Napló szerkesztõsége

Betlehem Söjtörön.
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Cseresnyés Péter elmondta:
az egyes települések százezer és
egymillió forint közötti összege-
ket nyertek el pályázaton. Az ön-
kormányzatok által ehhez adott
kiegészítések révén megvásárolt
fából több mint ezer zalai család
juthat hozzá még karácsony elõtt
a tüzelõhöz. Felidézte, hogy a pá-
lyázati döntés értelmében 1700-
nál is több magyarországi telepü-
lés összesen kétmilliárd forint tû-
zifa-támogatást nyert el, és ez az
összeg a kétszerese a tavalyinak.
A meglévõ szociális támogatási
lehetõségek és a közmunkaprog-
ram mellett ez is azt szolgálja,
hogy tovább csökkenjenek a rá-
szorulók terhei.

Az ötezer lakosúnál kisebb te-
lepülések önkormányzatai októ-
ber 15-éig igényelhették a támo-
gatást a szociálisan rászorulók-
nak. A támogatás összegét ki kel-
lett egészíteniük, de a kedvezmé-
nyezettektõl ellenszolgáltatást
nem kérhettek, a támogatások
nyújtásához pedig rendeletet kel-
lett alkotniuk. A politikus úgy fo-
galmazott: akár rezsicsökkentés-
nek is felfogható a tûzifa-támo-
gatás. A rászoruló családok
ugyanis legfeljebb két köbméter-
nyi fához juthatnak hozzá, vagyis
ennek az árával kevesebbet kell
költeniük a téli hónapokban.

Cseresnyés Péter – aki Nagyka-
nizsa polgármestere is – kitért ar-
ra, hogy a dél-zalai városban az
önkormányzat nem ennek a
programnak a keretébõl, de szin-
tén támogatja tûzifával a legin-
kább rászorulókat. A város 100

köbméter tûzifát vásárolt, így
nagyjából 50 családnak nemsoká-
ra ki is szállítják a megítélt meny-
nyiséget.

Horváth Zoltán, Tófej polgár-
mestere arról beszélt, hogy ön-
kormányzatuk 419 ezer forint
állami támogatást nyert el,
amelyhez a település 71 ezer fo-
rintot tett hozzá. Ebbõl a pénz-
bõl 27,5 köbméter tûzifát sze-
reztek be, amelybõl 15 család-
hoz még karácsony elõtt kiszál-
lítják a támogatást.
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A fejlesztés révén az érzékeny
vízbázisú területen minimalizálódik
a környezeti károkozás esélye. A
beruházás hozzájárul az ingatla-
nok értékmegõrzéséhez, valamint
a településen élõk életminõségé-
nek javításához. A projekt növeli a
környezetbiztonságot, és közvetve
csökkenti a települést esetenként
súlyosan fenyegetõ vízkárok ve-
szélyességét.

Zalaszentmárton Zala megye
keleti részén a Pacsai Kistérség-
ben, Keszthelytõl mintegy 14 kilo-
méterre, délnyugati irányban talál-
ható. A településen jelenleg hagyo-
mányos, egyéni szennyvízgyûjtés
és -elszállítás zajlik, a szennyvíz-
gyûjtõ aknák szivárgásmentessé-
ge nem garantált, így az érzékeny
vízbázisú terület fokozott veszély-
nek van kitéve. 

A beruházás elsõdleges célja,
hogy kialakítsa a település közüze-
mû csatornarendszerét, valamint
hatékony és korszerû megoldást
biztosítson a keletkezõ szennyvíz

biztonságos tisztítására. Ez utóbbi
a felszíni és felszín alatti vizek vé-
delme miatt különösen értékes újí-
tás. A közüzemû szennyvízcsator-
názás és -tisztítás lehetõséget te-
remt az egészséges, tiszta lakókör-
nyezet feltételeinek kialakítására
és csökkenti a környezetet érõ ter-
heket. A projekt keretében kialakí-
tásra kerül egy modern, a jelenleg
érvényben lévõ elõírásoknak min-
denben maximálisan megfelelõ,
2.834 m hosszan kiépülõ szenny-
víz közcsatorna hálózat, valamint
egy korszerû szennyvízkezelõ te-
lep. 

A beruházás eredményeként az
új, fejlett szennyvízkezelõ rendszer
elõnyei a település teljes lakossága
számára elérhetõk lesznek. A pro-
jekt megvalósítása fontos elõrelé-
pést jelent a település környezeté-
nek fejlesztése terén, lévén az új
technológiás szennyvízkezelési
módszerek bevezetése érdemben
csökkenti a természeti környezetet
terhelõ szennyezések mértékét. A

fejlesztés révén egy környezetvé-
delmi és gazdaságossági szem-
pontból is indokolt, korszerû mû-
szaki megoldást honosítanak meg
a térségben, és így létrejön egy
olyan szennyvízkezelési kapacitás,
amely a tervezett létesítmény szak-
szerû üzemeltetése mellett folya-
matos, és hosszú távon is fenntart-
ható elõnyöket nyújt majd a telepü-
lésnek. 

Az EU és a Magyar Állam által
társfinanszírozott beruházás el-
számolható összköltsége bruttó
137 277 674 forint, amelynek 90
százaléka, azaz 123 549 907 forint
vissza nem térítendõ támogatás
formájában jut el az önkormány-
zathoz, míg 10 százalékát Zala-
szentmárton saját forrásból bizto-
sítja. Az önkormányzat 2011-ben,
a MAPI Zrt. bevonásával kezdte
meg a beruházás elõkészítését, s
a tervek szerint a projekt megvaló-
sítása 2014 év elején indul, befeje-
zésére pedig 2015. június 30-ig
kerül sor.

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
8764 Zalaszentmárton, Kossuth u 87. 
Postafiók: 8361. Pf 200.
www.zalaszentmarton.hu

Az Európai Unió által nyújtott támogatással valósul meg az új, szennyvízelvezetõ beruházás

Zalaszentmártonon. A község önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Nyugat-Dunántúli Operatív

Programjának keretében 123 549 907 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert a MAPI Magyar Fej-

lesztési Iroda Zrt. (MAPI Zrt.) közremûködésével a település szennyvízelvezetõ infrastruktúrájának

fejlesztésére. Az NYDOP-4.1.1/A-11-2012-0007 azonosító jelû projekt több szempontból is jelentõs

elõrelépést ígér a korábbi állapotokhoz képest.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Új, korszerû szennyvízelvezetés és -tisztítás 
Zalaszentmárton községben

ZALÁBAN KILENCVEN TELEPÜLÉSEN 

Tûzifa-támogatásban részesülhetnek
Zala megyében kilencven település összesen 31 millió forint állami

támogatást nyert el a szociális tûzifaprogramra szóló kétmilliárd fo-
rintos keretbõl – közölte a választókerület fideszes országgyûlési
képviselõje sajtótájékoztatóján Tófejen.

www.zalamedia.hu

A ZALAI NAPLÓ következõ száma 

2014. január 28-án jelenik meg.



A jövõben két program is fog-
lalkozik majd vidékfejlesztéssel,
és mindkettõben jelentõs lesz a
megyei önkormányzat szerepe. A
legfontosabb cél, hogy a vidék-
fejlesztési pénzek sokkal hatéko-
nyabban legyenek felhasználva a
következõ idõszakban, és hogy a
helyi kis- és középvállalkozásokat
támogassák. 

A részletekrõl Manninger Jenõ,
országgyûlési képviselõ, a megyei
közgyûlés elnöke tájékoztatta la-
punkat, megjegyezve: a vidékfej-
lesztési programon belül kidolgo-
zásra kerül egy úgynevezett „rö-
vid értékesítési lánc” és a fiatal
gazdák támogatása is.

– Fontos a banki finanszírozás
könnyebbé tétele és hogy a taka-
rékszövetkezetek nagyobb szere-
pet kapjanak a megyéhez tartozó
vállalkozásfejlesztési alapítvány-
nyal együtt. A vidékfejlesztés
egyik prioritása a Rövid Élelmiszer-
ellátási Láncok (RÉL) kiépítése lesz
az EU 2014–2020 közötti költség-
vetési idõszakban, ami a helyi ter-
melõk és a helyi fogyasztók közöt-
ti távolság csökkentését és a helyi
piacok elõtérbe helyezését jelenti.
Az önfenntartó települések és tér-
ségek fejlõdése kulcseleme a vi-
dék lakosságmegtartó erejének és
a foglalkoztatásnak.

Manninger Jenõ elmondta: Ma-
gyarország 2014 és 2020 között
ezermilliárd forint EU támogatást
fordíthat vidékfejlesztésre és az
agrárium versenyképességének
növelésére, ami 25 százalék ön-
erõvel együtt  1 266 milliárd forin-
tot tesz ki. A büdzsén belül vidék-
fejlesztésre a hétéves támogatási
összeg 17 százalékát fordíthatja,
közel 190 milliárd forintot. A helyi
termelés és feldolgozás ösztönzé-
se mellett lesz forrás a fiatalok
helyben maradását segítõ gazda-
programokra, képzésekre, szakér-
tõi hálózatok mûködtetésére.

– Zalába, a terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív programból

közvetlenül a két megyei jogú vá-
rosba közel 11 milliárd forint, a
kistérségekbe 11,8 milliárd, a me-
gyei önkormányzati fejlesztések
megvalósítására pedig 15,2 milli-
árd forint jut. Ez összesen mintegy
38 milliárd forint. Természetesen –
tette hozzá – ezen felül a további
operatív programokból is jelentõs
források hívhatók le a megyei fej-
lesztések megvalósítására. 

Manninger Jenõ, mint a
Keszthely–Hévíz térség ország-
gyûlési képviselõje az egészség-
ügyi fejlesztésekrõl, a gyógy- és
egészségturizmusról is beszámolt.
Szeretnék ezt a területet tovább-
fejleszteni, cél, hogy Közép-Euró-
pa legnagyobb gyógy- és rek-
reációs térsége jöjjön létre Hé-
víz–Zalacsány központtal, mintegy
30 kilométeres sugarú körben. A
gyógyturisztikai marketing, vala-
mint az ezt megalapozó tudomá-
nyos munka a Hévízi-tóra és a
gyógykórházra építhetõ. 

– Ezért is nagy öröm, hogy kö-
zel kétmilliárdos fejlesztést tud-
tunk megvalósítani összesen a
hévízi reumakórházban és a
keszthelyi kórházban. Ez az ösz-
szeg 1,3 milliárd forint pályázati
támogatást tartalmaz és emellett
még 730 millió forint értékben
önerõs beruházások is indultak,
elsõsorban Hévízen. 2010-ben az
új kormány 650 millió forinttal
kártalanította a keszthelyi kórhá-
zat a korábbi kormányzati elvo-
nások miatt. A tartozások egy ré-
sze tovább nõtt, de a kormány a

közelmúltban úgy döntött, hogy
további 275 millió forintot utal az
intézménynek, és így lehetõvé
válik a lejárt határidejû számlák
kifizetése. Hévízen pedig a kor-
mányzat átvállalta a korábbi évek
adósságait az intézménytõl, így
most könnyebben gazdálkod-
hatnak és jut önerõs fejleszté-
sekre is.

A térségi koncepció azt is je-
lenti, hogy nem kerül sor kórhá-
zak összevonására, viszont éssze-
rû az összehangolt mûködés a két
egészségügyi intézmény között.

Jó hír a lakosságnak, hogy hama-
rosan nem kell Zalaegerszegre
utazni egy CT vizsgálatra, mert az
a keszthelyi kórházban is elérhetõ
lesz. A hévízi gyógyfürdõkórház
több százmilliós fejlesztései pedig
a város gyógyturisztikai kínálatá-
nak színvonalát emelik majd. 

Hévízen a fedett fürdõ épüle-
tének középsõ része kerül átalakí-
tásra, illetve felújításra. Egy hely-
re kerülnek a járóbeteg- valamint
a szakrendelõk. Megújulnak a
fizioterápiás szakrendelõk is, me-
lyek új eszközökkel lesznek fel-

szerelve. Digitális röntgenberen-
dezések érkeznek majd és meg-
valósul a hévízi és keszthelyi kór-
ház informatikai összeköttetése
is. Mindkét intézmény új ultra-
hang-berendezéseket kap.

A Hévízgyógyfürdõ és Szent
András Reumakórház nagyjából
730 millió forintnyi önerõs fejlesz-
tést hajt végre, 25 millió forint ér-
tékben szereznek be orvostechni-
kai eszközöket. Fejlesztik az iszap-
ellátó üzemet is, korszerûsítik az
egész intézet energiarendszerét,
a fûtés- és melegvíz-ellátáshoz az
elfolyó termálvizet fogják haszno-
sítani. Ami a gyógytó védelme
miatt különösen fontos, hogy 25
millió forint értékben megújul az
úgynevezett monitoring-rendszer,
amely az elavult, régi technológiát
váltja majd ki, és megbízható
eredményeket közvetít a gyógytó
állapotáról – fogalmazott Mannin-
ger Jenõ. 

KRÓNIKA 3RÉGIÓ

HOGYAN ÉRINTI ZALA MEGYÉT? 

Falvak támogatása – Egészségügyi fejlesztések

AZala Megyei Önkor-
mányzat „Zala megye
fejlesztésének alapjául

szolgáló területfejlesztési do-
kumentumok elkészítése” címû
pályázata 90 millió forint uniós
támogatást nyert az Államre-
form operatív program kereté-
ben megvalósuló „Területfej-
lesztési tevékenység támogatá-
sa a konvergencia régiókban lé-
võ megyei önkormányzatok,
valamint a Balaton Fejlesztési
Tanács számára” címû ÁROP-
1.2.11/A-2013-A kódszámú pá-
lyázati kiíráson. 

A projekt során elkészülõ do-
kumentumok képezik az alapját
a 2014–2020 közötti uniós cik-
lusban megvalósítandó fejlesz-
téseknek. A gazdag és harmoni-
kusan fejlõdõ Zöld Zala célkitû-
zés megvalósítását az önkor-
mányzat elsõsorban a Terület-
és Településfejlesztési Operatív
Program, továbbá az egyéb
ágazati és határon átnyúló

programok forrásainak lehívá-
sával kívánja elérni.

A területfejlesztési doku-
mentumok a Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal által meghatá-
rozott ütemezés szerint készül-
nek. A Zala Megyei Területfej-
lesztési Koncepció elfogadásá-
ra az Országos Fejlesztési és Te-
rületfejlesztési Koncepció elfo-
gadását követõen kerülhet sor,
várhatóan 2013. december 31-
ig, amely már magában foglalja
a projekt keretében a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség által elkészített
helyzetelemzés regionális kite-
kintésû aktualizálását is. Meg-
kezdõdött a stratégiai és ope-

ratív részbõl álló Zala Megyei
Területfejlesztési Program, va-
lamint a 2014–2020 közötti uni-
ós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív
programokhoz illeszkedõ gaz-
daságfejlesztési részdokumen-
tumok elõkészítése. A részdo-
kumentumok a megyei gazda-
ságfejlesztési részprogramot, a
kistérségi fejlesztési részdoku-
mentumokat és az egyéb ága-
zati operatív programokhoz
kapcsolódó részdokumentumo-
kat foglalják magukban. 

A projekt keretében a me-
gyei fejlesztési elképzeléseket
tartalmazó projektlista is ösz-
szeállításra kerül. A megyei ön-

kormányzat ezen felül koordi-
nációs feladatot lát el a megyei
és a megyei jogú városok el-
képzeléseinek összehangolása,
a határ menti programok tar-
talmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések össz-
hangjának biztosítása, valamint
a közösségvezérelt helyi fej-
lesztések (CLLD) végrehajtása
során. A megyei területfejlesz-
tési koncepció és a megyei te-
rületfejlesztési program kidol-
gozása során a megyei önkor-
mányzat biztosította, és ezen
túl is biztosítja a partnerséget,
amelyet a fentiekben ismerte-
tett folyamat egészére kiter-
jesztett.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK: www.zala.hu

Készülnek a területfejlesztési dokumentumok
Manninger Jenõ

Zalaszentmárton a zalai dom-
bok legkeletibb, és a Balaton
legnyugatibb csücskében fekvõ,
mindössze 75 lakosú település
Pogányvár szomszédságában.
Páratlan környezete a természet
szépségét hirdeti, a jövõ remé-
nyét ígéri, ahol helyiek nem ki-
sebb célt tûztek maguk elé,
minthogy kedvelt üdülõfaluvá
varázsolják kis településüket.
Dancs Szilveszter Zoltán polgár-
mesterrel beszélgettünk mind-
errõl.  

– Sok szeretettel biztatunk
mindenkit arra, hogy keressék fel
településünket. A természet való-
ban nem fukarkodott szépségei-
vel: halastavakkal váltakozó, vad-
regényes erdõk, kanyargós hor-
hosok váltják egymást, tiszta vizû
források erednek, táplálva falunk
patakjait. Meghökkentõen szép a
panoráma a hegytetõrõl, ahonnét
az Alpokaljától a Balatonig el lehet
látni. Településünk az Országos Pi-
ros Túra Útvonal egy fontos állo-
mása, a Via Sancti Martini, a több
ezer kilométeres, híres Szent Már-
ton Európai Kulturális Útvonal ke-
resztezõdési pontja. Az útvonal
egyik legromantikusabb zarán-
dokhelye mûemlék templomunk,
melynek harangtornya Szent Már-
ton lábnyomát õrzi.

– Hogyan élnek itt az embe-
rek?

– Lakosaink egy olyan faluban
élhetnek, mely gondoskodik
minden helybéli boldogulásáról.
Büszkék vagyunk arra, hogy az
elmúlt években Zalaszentmárton
a megújulás útjára lépett mind a
társadalmi kohéziót, mind pedig
a helyben, önellátáson alapuló
élettér biztosítását tekintve.
Akár lehetne kis falunk a „fenn-
tartható fejlõdés” mintatelepülé-
se, a hazai permakultúra – azaz a
fenntartható mezõgazdaság –
fellegvára.  

– Hogyan érték el ezt az ered-
ményt?

– Módszeresen megtervezett
jövõképpel, sikeres pályázatokkal
és kellõ dinamizmussal. Falunk-
ban már három éve mindenki dol-
gozik, nincs munkanélküliség, sõt,
még a szomszédos falvak lakóinak
is biztosítunk munkalehetõséget.
Mintegy tíz hektáron gyümöl-
csöst, zöldségest, gyógynövény-
és fûszerkertet alakítottunk ki,
amit a közmunkások mûvelnek. A
gazdaság a helyiek és a dolgozók
ellátását biztosítja, emellett piac-
ra is termel. A körültekintõen el-
készített „zöld” rendezési ter-
vünkben a falu hosszú távú fenn-
tarthatóságát és természeti kör-
nyezetének megóvását helyeztük
a középpontba. Ennek egyik
újabb állomása a megkezdett csa-

tornázás és szennyvíz-
tisztító beruházás,
amely községünk jövõ-
jének a záloga.

– Milyen fejleszté-
seket terveznek még?

– Szeretnénk meg-
oldani a települési csa-
padékvíz-elvezetést,
járdákat építenénk, va-
lamint új építési telke-
ket alakítanánk ki. Ter-
vezzük valamennyi la-
kóház külsõ, utcaképi
felújítására egy prog-
ram indítását is. Tele-
pülési szolgáltatásaink
fejlesztése érdekében
bõvítenénk a géppar-
kot, tovább erõsítjük a
pacsai központú  pol-
gárõrségünket, lovas

polgárõrséggel,  mely országosan
is példaértékû munkát végez. Az
egész falu területén kiépítettük a
térfigyelõ kamerarendszert. Nyi-
tottak vagyunk speciális idegen-
forgalmi beruházásokra, például
gyógyvízre alapozott fürdõ, szál-
loda, kemping, zarándokház, pan-
zió építésére. Emellett támogat-
nánk környezetkímélõ élelmiszer-
gazdasági üzemek létrejöttét. 

– Falufejlesztési szándékaikat
együttmûködõ partnerek is se-
gítik.  

– Kiváló partnerünk az önkor-
mányzati közös hivatal szakszerû
apparátusa Zalaapátiban, Pacsa
városban van a szociális intézmé-
nyünk, mely a lakosságunkat tá-
mogatja.  Példás az együttmûkö-

dés a közfoglalkoztatás megyei és
járási intézményhálózatával, to-
vábbá a Felsõrajkon mûködõ,
pacsai kistérségi közös, és Leader
irodával, melynek munkatársai
pályázataink egy részét kezelik. A
Keszthelyi Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat a kölcsönös elõnyö-
kön alapulva partnerünk, a Keszt-
helyi Szent Erzsébet Jótékonysági
Alapítványt mi támogatjuk nemes
céljaiban, a járási szintû éjjeli me-
legedõ és az ingyenkonyha mû-
ködtetésében. A keszthelyi Fejér
György Városi Könyvtár, a Nemze-
ti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei
Irodája kulturális életünket igyek-
szik fellendíteni, és végül köszö-
net illeti a zalaegerszegi megyei
kórházat is, amely burgonya és

zöldségterményeinket megvásá-
rolva, a megyében példaadó mó-
don, a helyi termék ismertségé-
nek elõmozdításáért dolgozik.
Közbiztonságunkat a megyei és
járási rendõrség, a pacsai és
zalaapáti õrsök nagymértékben
segítik.  

– A közelmúltban miniszteri
elismerõ oklevélben részesültek.

– Közmunkaprogramunkkal ér-
demeltük ki az elismerést, mely-
hez kétmillió forint pénzjutalmat
kaptunk. Ennek egyik sarkalatos
pontja a háztáji gazdálkodás elin-
dításának kezdeményezése volt.
Kitüntetésnek érezzük azt is, hogy
az Új Magyarország Széchenyi
Tervben 123 millió forintos (90
százalékos) támogatásban részesí-
tették szennyvízberuházásunkat.
A kormány településünk költség-
vetését 2,5 millió forinttal, illetve
900 ezer forinttal támogatta idén
az adósságok rendezése és a költ-
ségvetési egyensúly fenntartása
érdekében. Tizenöt családnak 2-2
köbméter szociális tûzifát tudtunk
osztani. Mindezt köszönjük, mert
ezek az elismerések és támogatá-
sok nagyban hozzájárulnak kis
településünk megmaradásához és
fejlõdéséhez – hangsúlyozta
Dancs Szilveszter Zoltán polgár-
mester.

ZALASZENTMÁRTON – www.zalaszentmarton.hu

Egy romantikus üdülõfalu dolgos hétköznapjai

Kora nyár a Szentmártoni halastavon:
a meghökkentõen szép, érintetlen természet az országos turistaútjelzés mellett.

Falunap Zalaszentmártonban: a legkisebbek, nagy élvezettel, 
a régi technológiák használatát gyakorolják...

Szent Márton
lába nyoma bronzba öntve.
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– Kemendolláron már évek óta
hagyomány, hogy a lakosság el-
mondja észrevételeit és javasla-
tait a tervezett költségvetéssel
kapcsolatban, amit a februári köz-
meghallgatáson nyilvánosan, az
érdeklõdõk jelenlétében fogad el
képviselõ-testületünk. Elsõdle-
ges feladatunknak tekintjük in-
tézményeink fenntartását, fej-
lesztési szándékainkban pedig azt
tartjuk szem elõtt, hogy azok va-
lós szükségleten alapuljanak és
hosszú távon fenntarthatóak le-
gyenek. Ezen elvek szerint dol-
goztunk idén is: lehetõségeinkhez
mérten biztosítottuk az óvoda, a
közös önkormányzati hivatal, va-

lamint a szociális alapszolgáltatás
mûködését. Kemendolláron a kö-
zösség kiemelkedõ munkát vé-
gez, ezért is tartottuk fontosnak,
hogy idén is megtartsuk rendez-
vényeinket, melyek megszokottá
váltak az elmúlt másfél évtized-
ben. Jó hír civil szervezeteink te-
kintetében, hogy az év közepén
újjáalakult a sportegyesület. Az
alapoktól kezdték a megyei fut-
ballbajnokságban, melynek õszi
fordulóiban tisztesen helytálltak.
A fiataloktól azt várjuk el, hogy a
település lehetõségeihez és ké-
pességeikhez mérten vállaljanak
kötelezettséget, mellyel õk is
egyetértenek.  

A több mint egy évtizede szol-
gálatot teljesítõ falugondnokunk
nyugdíjba vonult. A mûvelõdési
ház vezetõjét bíztuk meg fõállás-
ban a falugondnoki teendõkkel, aki
ezt közmegelégedésre végzi im-
már negyed éve. Emellett ellátja
közmûvelõdési feladatait is. A civil
szervezetek tagjai, ahogy koráb-
ban is, minden segítséget megad-
nak ahhoz, hogy ezt a munkát to-
vábbra is legjobb tudása szerint vé-
gezhesse el. 

– Vegyük sorba ez évi rendez-
vényeiket, melyek közül kiemel-
kedik két, múlt elõtt tisztelgõ ün-
nepség. 

– Az év elsõ hónapjaiban egy-
mást követik közösségi programja-
ink, ami civil szervezeteink közös
ünnepével kezdõdik, majd folyta-
tódik a farsanggal, a közmeghall-
gatással, a dollári esték rendez-
vénysorozattal, a nyugdíjas-talál-
kozóval és a borversennyel. Idén
szerveztünk olyan elõadásokat is,
melyeken elsõ kézbõl kapott infor-
mációt a lakosság a közigazgatást
érintõ változásokról, a járási és ön-
kormányzati hivatalok mûködésé-
rõl. A gyermeknapot követõen júli-
usban a száz éve alapított önkén-
tes tûzoltó egyesület jubileumát
ünnepeltük. Szintén elõdeink elõtt
tisztelegtünk a 270 évvel ezelõtt
épített Szent Kristóf hegyi kápolna
búcsúnapján is, ahogy a közössé-
gért végzett munkát ünnepeltük
az augusztus elejei falunapunkon
is. Hagyományos programunk a
szüreti felvonulás is, ami szintén jó
hangulatban telt el. A télapó idén is
házhoz vitte a csomagokat a gye-
rekeknek, az adventi ajándékkészí-
tésnek a faluház adott otthont. A

vöröskeresztes alapszervezet de-
cember 18-án megtartotta ez évi
második véradását, segítve ezzel a
megyei vérellátó munkáját. Az évet
közös karácsonyi ünneplés és az if-
júsági szilveszter zárja.

– Hogyan értékeli az önkor-
mányzat ez évi gazdálkodását?

– 2013-as gazdálkodásunkat a
költségvetésünkben meghatáro-
zottak szerint teljesítettük idén is,
ahogy a korábbi években, hitel nél-
kül. Településünk nem adósodott el
és nem halmozott fel hitelállo-
mányt, hanem mindig gondos gaz-
daként bánt a rá bízott vagyonnal.
Az adósságkonszolidáció során szó
volt arról, hogy a jól gazdálkodó
önkormányzatok számára pályáza-
tokat írnak ki kedvezõ feltételek-
kel. Ez az ígéret ellenére nem tör-
tént még meg, amit sajnálattal ve-
szünk tudomásul. Stabil a gazdál-
kodásunk és a pénzügyi hátterünk,
ahogy stabilnak nevezhetõ a lakos-
sággal való kapcsolatunk is az élet
minden területén. Ahogy említet-

tem már, civil szervezeteink aktí-
van kiveszik részüket a rendezvé-
nyek szervezésébõl, amellett folya-
matosan szépítik a települést. A
sport- és a tûzoltó egyesület a fut-
ballpálya két oldalán virágszigetet
alakított ki, az ifjúsági klub fiataljai
pedig fákat ültettek. Jövõre foly-
tatjuk a faluház melletti közösségi
kert kialakítását, ahol mindenki el-
ültetheti kedvenc növényét. 

– Hol tart az ivóvízbázis re-
konstrukciója?

– Településünket érintõ munkák
befejezõdtek, az új kutak mûszaki
átadása már megtörtént novem-
ber végén. A beruházás során el-

végzendõ további munkák Póka-
szepetket és Zalaistvándot érintik.
De nekünk is van még egy felada-
tunk, hiszen megkezdtük az ollári
harangláb felújítását. Mindkét be-
ruházás nagy fontosságú számunk-
ra, nyilván az ivóvízbázis rekonst-
rukciója nagyságrendekkel na-
gyobb kivitelezés, ahogy más je-
lentõséggel bír egy építészeti, tör-
ténelmi emlék megõrzése. A ha-
rangláb az 1700-as évek elején
épült az eredeti ollári falurészben,
ahol akkor kilenc család élt. 

Ha visszatekintünk erre az évre,
elmondhatjuk, hogy az új kihívá-
soknak megfelelve 2013-ban is ta-
karékos, ésszerû gazdálkodással
mûködtettük intézményeinket és
szolgáltatásainkat, valamint fenn-
tartható fejlesztéseket valósítot-
tunk meg. Nem hoztuk magunkat
olyan helyzetbe, hogy hitelt ve-
gyünk fel, amiért majd mások állják
a felelõsséget. Legyen ez így jövõ-
re is, az elõttük álló egy évben, és
az elkövetkezõ esztendõkben. Azt
kívánom, 2014-ben is legyen min-
denkinek ereje, egészsége és kitar-
tása ahhoz, hogy jó szándékkal
tudjon tenni a faluért, ahol él, a kö-
zösségért, melynek õ is tagja és ez-
zel saját magáért – hangsúlyozta
Koronczi László.

Antal Lívia

TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS, STABIL PÉNZÜGYI HÁTTÉR KEMENDOLLÁRON

Közös akarattal, a közösség erejével 
A közigazgatás és az önkormányzati finanszírozási rendszer átala-

kítása sok feladatot adott Kemendollár önkormányzata számára, ahol
ez az év annyiban hasonlított az elõzõ évekhez képest, hogy ezúttal is
a képviselõ-testület valamint a véleményt nyilvánító lakosok teljes
egyetértése mellett fogadták a település 2013. évi költségvetését –
értékelt Koronczi László polgármester.

Bánfalvi Péter elnök köszöntõ-
jében azt mondta, akkor felmerült
a kérdés: az információáradat kö-
zepette vajon szüksége van a ma
emberének az egyesület által
nyújtott tevé-
kenységre?
A válasz:
igen. Ezt iga-
zolja a bi-
zonytalan vi-
lágban eltöl-
tött sikeres
huszonhárom
e s z t e n d õ ,
melynek üze-
nete, nem-
csak a mögöt-
tük álló hat-
van évet ün-
nepe lhe t i k ,
hanem bátran
készülhetnek
a jövõre is.

R ó z s á s
Csaba ügyvezetõ igazgató az ala-
pító tagok akkori gondolataiból
idézett. Ezek egyike így szólt: Az
iskolán kívüli ismeretterjesztés
szervezete csak állami, hivatali,
adminisztratív módszerekkel nem
érheti el célját. Ebbe a munkába
be kell vonni a tudományos élet, a
mûvészet, a pedagógia legkivá-
lóbb képviselõit, hogy a társada-
lom- és természettudományi is-
mereteket közkinccsé tegyék.  

Visszaemlékezett dr. Németh
József, aki 56 éve tagja már a tár-
sulatnak. A Göcseji Múzeum egy-
kori igazgatója felelevenítette a
Bugát Pál által 1841-ben alapított

Magyar Természettudományi Tár-
sulat Zala megyei történetét és
fejlõdését napjainkig, név szerint
megemlítve azokat, akik elnök-
ként és tagként tevékenyen kivet-
ték részüket a munkából. 

Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök
az átalakulástól, 1990-tõl 2005-ig
volt elnöke az egyesületnek,
melynek 1959-tõl tagja. A munka
és az ismeretterjesztés során
szerzett személyes élményeit

osztotta meg a hallgatósággal, ki-
emelve azt, hogy a szervezeti tag-
ság milyen jelentõséggel bírt az
életében.

Dr. Ferenczy Sándor házior-
vos 1968-tól végzi ismeretterjesz-
tõ munkáját az egyesületben. El-
mondta, büszke hosszú elõadói
múltjára, a szervezetre, a jövõ mi-
att azonban aggódik, folytatják-e
a fiatalok a munkát és lesz-e ele-
gendõ érdeklõdõ, és nem utolsó-

sorban pénz-
ügyi forrás.   

Bánfalvi Péter
hozzáfûzte, e
tekintetben opti-
mistáknak kell
lenniük, mert ez
ad erõt.  A siker-
hez azonban
meg kell találni
a hallgatóságot.
Az egyesület je-
lenlegi és jövõ-
beni mûködte-
tésében fontos
szerepet játszik
a magas szín-
vonalú szak-
képzés. A TIT
által kibocsátott

bizonyítványok, tanúsítványok
valódi értéket képviselnek, mert
gyakorlati tudás áll mögöttük. 

A rendezvényen kitüntetésben
részesült a Borsos József vezette
Megyei Munkaügyi Központ, vala-
mint Horváth Miklós, Völler Gyula
és Ducz Mihály. Külön köszöntöt-
ték Tantalics Bélát, aki a kezde-
tektõl fogva, immár hatvan éve
végzi ismeretterjesztõ tevékeny-
ségét az egyesületben.

HATVAN ÉVES A ZALAI TIT
VALÓDI ÉRTÉKEK AZ ISMERETTERJESZTÉSBEN ÉS SZAKKÉPZÉSBEN
Hatvan éves fennállását ünnepelte a TIT Öveges József Isme-

retterjesztõ és Szakképzõ Egyesület Zalaegerszegen. A zalai
szervezet jogelõdje 1953. november 29-én alakult meg közel 300
taggal. Az eltelt hatvan év legnagyobb kihívását az egyesületté
való válás jelentette 1990-ben, ettõl kezdve önállóan kellett
megteremteniük a mûködés finanszírozását.   

Adventi ajándékkészítés a faluházban.

Területrendezés a sportpályánál.

A helyi tûzoltó egyesület jubileumi ünnepségén.
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– A beruházás keretében meg-
építettünk 630 négyzetméter új
pihenõteret komfortos pihenõ-
ágyakkal továbbá kisgyermekek-
nek pancsolómedencét alakítot-
tunk ki – ismertette a részleteket
Horváth László, Lenti polgármeste-
re. – Új fogadórészt épült és bõvült

az öltözõszekrények száma. Felújí-
tásra került az egész medencetér
és az úszómedence. Összességé-
ben egy modernebb, komforto-
sabb, nagyobb befogadóképessé-
gû fedett fürdõt tudtunk kialakíta-
ni. Az idén elsõsorban a stratégiai-
lag fontos jövõbeni fejlesztési ter-
veink megvalósításának elõkészíté-
sén dolgozunk, amelyek között
szerepel a fedett fürdõrész további
bõvítése élményfürdõ blokk kiala-
kításával az idõsebb és a fiatalabb
korosztály számára, továbbá dol-
gozunk egy komolyabb négycsilla-
gos szállodaprojekt megvalósításán
is, ami úgy gondolom jelentõs lö-
kést adhat majd a város idegenfor-
galmának. Az esztendõ záró részé-
ben ezért elmondhatjuk, hogy ju-
tott kellõ erõ, pénz és energia idén
is a turizmusfejlesztésre – hang-
súlyozta a polgármester.

– A Lenti Termálfürdõ és Szent
György Energiaparkban élmény-
fürdõ, gyógyfürdõ, wellness él-
mények várják a pihenni vágyó-
kat. Számukra kínáltak-e, kínál-
nak-e újdonságokat, megújult
szolgáltatásokat? 

– A lenti fürdõ szerepe megha-
tározó a város és a térség idegen-
forgalmában. A fürdõ a legjelentõ-
sebb turisztikai vonzerõ. Számos
szolgáltatás, mint például szálláshe-
lyek, éttermek és egyéb szabadidõ-
eltöltést szolgáló program épült ki
arra a vendégkörre, amely a fürdõ
miatt városunkba érkezik. A fürdõ
jelenlegi szolgáltatási kínálatával
minden korosztály számára tud
megfelelõ fürdési élményt kínálni. 

A mintegy 9 hektáros területen
szabadtéri és fedett – összesen 10
medencével – köztük úszó-,
gyógy-, gyermek- és élményme-
dence, óriáscsúszda egyaránt
megtalálható, de külön kiemel-
ném, hogy közel 8 hektáros parko-
sított zöldterületünk is van, ami a
legnagyobb nemcsak a megye, de
talán valamennyi nyugat-dunántúli
fürdõt tekintve. Kuriózum a nálunk
lévõ Szent György energiapark is,
ami egész Európában egyedülálló-
vá teszi a lenti fürdõt. Mindezen
szolgáltatásokat a kedvezõ árstruk-
túra is vonzóvá teszi a vendégek
számára. 

Az utóbbi években az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. – amely magát az
egész fürdõkomplexumot üzemel-
teti – vált a legnagyobb helyi szál-
láshely szolgáltatóvá, hiszen pan-
ziót, apartmanokat, vendégházat

és az idei évtõl kezdve pedig a
Castrum Kemping üzemeltetését is
átvette. A vendégéjszakák száma
alapján ma már a fürdõ fizeti a leg-
több idegenforgalmi adót a város
költségvetésébe. 

A vendégek részére az idei fõ-
szezonban gazdagabb programkí-

nálatot is biztosított a fürdõ, így
többek között zenei, sport- és
gyermekprogramokkal tették kel-
lemesebbé az itt tartózkodók min-
dennapjait. A kulturális kínálatot
tette színesebbé a város fõterén
zajlott „Zenés nyári esték” prog-
ramsorozat, amelynek keretében
minden pénteken este szabadtéri
zenei rendezvény tette kellemessé
a turisták és a helyi lakosok idõtöl-
tését, vagy említhetném még a 24
város projekt keretében még szep-
temberben megtartott kétnapos
kulturális záró fesztivált, vagy a
Márton-napi rendezvényt is.

– A szlovén,
osztrák és hor-
vát határ közel-
sége komoly
gazdasági lehe-
tõségeket rejt.
Igyekszik ezzel a
lehetõséggel él-
ni az önkor-
mányzat? 

– Elsõsorban a
termálturizmus-
ban, szolgáltatá-
sok fejlesztésé-
ben, a vásárlóerõ
növelésében rej-
lõ lehetõségek
kiaknázására tö-
rekszünk, az el-
múlt idõszakban
v á r o s u n k b a n
számos jól sike-
rült közös oszt-
rák–szlovén–ma-
gyar rendezvény
segítette a kap-
csolatok fejlesztését. Több tájékoz-
tató kiadvány készült, már letölt-
hetõ az okostelefonra készített
többnyelvû hangos idegenvezetés,
a city guide. Új lehetõség a lakta-
nya airsoft-versenyekre való ki-
használása, a két rendezvényen kö-
zel 500 osztrák, szlovén és horvát
versenyzõ vett részt. Minden fóru-
mot, találkozót felhasználunk,
hogy a határon túli befektetõket
informáljuk a befektetési lehetõsé-
gekrõl.

– Milyen infrastrukturális beru-
házásokra lehet büszke idén Lenti
városa? 

– Januárban, a város napján
avattuk a felújított mûvelõdési
központ és a könyvtár épületét,
melyek környezete a város igazi
központja lett. Út- és járdahálóza-
tunkat több mint 100 millió forint
értékben újítottuk fel az õsszel,
jelenleg a Bárszentmihályfa–Len-

tikápolna városrészek közötti ösz-
szekötõ út felújítását végzik. 2014
elsõ felében folytatjuk a munkála-
tokat, a betervezett ivóvízvezeték-
kiváltásokkal együtt. 

– Milyen pályázatok segítették
a város modernizációját? 

– A ciklusban eddig lezárt fej-
lesztési célú pályázatoknak köszön-
hetõen több mint 2,2 milliárd fo-
rinttal gyarapodott a város vagyo-
na, megújultak középületeink, kö-
zösségi programok megvalósításá-
ra is mintegy 320 milliót költhet-
tünk. Jelenleg futó egészségfej-
lesztési célú pályázataink támoga-
tási összege is megközelíti a 130
milliót, elbírálás alatt vannak helyi
termékek forgalmazását elõsegítõ
Leader pályázataink, és az óvodai
telephely bõvítése is.

– A munkahelyteremtés támo-
gatása, a vállalkozások segítése
ügyében vannak-e kézzelfogható
elgondolások, ötletek? 

– A Lentiben mûködõ cégek tal-
pon maradtak a recesszió idején is.
Sikerült a városban meglévõ mun-
kahelyek megtartása, néhány szá-
zalékos fejlesztése. A munkanélkü-
liségi rátánk jobb az országos és a
megyei mutatóknál. „Mesterségek
Tere” pályázatunk 200 milliós ke-
retösszeggel segítette a tartós
munkanélküliek átképzését, mun-
kaerõpiacra való visszajutását. So-
ron kívül egyeztetünk a városunk-
ban letelepedni szándékozó vállal-
kozások képviselõivel, egyik ki-
emelt célunk az egykori laktanya
egy tömbben való hasznosítása.

– Képes-e a kistérségi székhely
megbirkózni a rá ruházott felada-
tokkal? 

Lenti Kistérség Többcélú Társu-
lása munkaszervezeti feladatait jú-
liustól a Lenti Polgármesteri Hivatal
vette át, a Napsugár Családsegítõ
és Gyermekjóléti szolgálat a társu-
lás intézményeként látja el a terü-
leten jelentkezõ feladatokat, szer-

zõdést kötöttünk a hétközi és hét-
végi ügyelet ellátására, az átvett
hat pályázatból még három vár le-
zárásra. 

– Voltak-e idén igazi sportsike-
rek?

– Arra törekszünk, hogy egyesü-
leteinkben a helyi sportolók szerep-
lését segítsük, jelentõs önkormány-
zati és pályázati összegeket is fordí-
tunk a szabadidõsport bajnokságai-
nak, rendezvényeinek támogatásá-
ra. Labdarúgóink felnõtt és korosz-
tályos érmes helyezéseket hoztak a
megyei bajnokságon, kézilabdás
utánpótlás csapatunk kiegyensú-
lyozottan szerepel az országos baj-
nokságban. Országos bajnoki ered-
mények is születtek: asztalitenisz-
ben a parasportoló Horváth Rozália,
íjászatban Szabó Szonja, úszásban
Kovács László Györk értek el kima-
gasló eredményeket.

Nemes Norbert

– Tudjuk, hogy a város legna-
gyobb foglalkoztatójának piaci
gondjai nem oldódtak meg, ez azt
is jelenti, hogy kevesebb iparûzési
adót fog fizetni. Éppen ezért a ko-
rábban elkezdett gazdasági törek-
véseink azt célozták meg, hogy
ezt a helyzetet kezeljük, új mun-
kahelyeket hozzunk létre, és
olyan új befektetéseket indítsunk
el, olyan megoldásokat találjunk,
melyek erõsítik a helyi gazdasá-
got. Az egyik legnagyobb jelentõ-
ségû tervünk megvalósult, hiszen
a kormány kiemelt fejlesztési te-
rületté nyilvánította a Nyugat-
Pannon Jármûipari és Mechatroni-
kai Központot. S a közelmúltban
sikeresen kezdte meg mûködését
az Elsõ Egerszegi Hitel Zrt. is. A
pénzügyi intézmény az Új Széche-
nyi Hitelprogram keretében segíti
a vállalkozásokat, hogy megvaló-
síthassák fejlesztési céljaikat. A hi-
telezés forrását az uniós pályáza-
ton elnyert egymilliárd forintos
refinanszírozási támogatásból a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt.
közvetíti a pénzügyi szolgáltató-
nak. Hogy ez a régi vágyunk való-
ra vált, azt jelentõs mértékben
Vigh László országgyûlési képvise-
lõ úrnak köszönhetjük, aki támo-
gatta elképzeléseinket, hiszen ne-
ki is fontos, hogy a kis- és közép-
vállalkozások erõsödjenek Zala-
egerszegen – tette hozzá a város
polgármestere.

Gyutai Csaba elmondta: át-
adásra került az Inkubátorház má-
sodik üteme, amellyel kétszáz
munkahely jött létre a komple-
xumban, és ami szintén a kisvállal-
kozásoknak nyújt segítséget. Ezen
túl beruházások indultak az ipari
parkban, több logisztikai vállalat

indít fejlesztéseket. Küszöbön áll
egy sütõipari és egy nyomdaipari
beruházás létrejötte is. Ezt a fejlõ-
dési pályát tartani szeretnék a kö-
vetkezõ években.

– A város jól élt a pályázati le-
hetõségekkel, hiszen sikerült foly-
tatni a városrehabilitációs prog-
ram második ütemét, aminek

eredményeként megszépülhet a
Dísz tér és környéke. Eredményes
lett a szociális városrehabilitációs
pályázatunk, ennek köszönhetõen
a Gondozóház és a Csány tér mö-
götti tömb újulhat meg. Ugyan-
csak nyertes pályázattal rendelke-
zünk, így remélem, húsvétra elké-
szül a közvilágítás korszerûsítése.
Itt is szeretném kiemelni Vigh
László képviselõ úr közremûködé-
sét a támogatási források meg-
szerzésében. A fejlesztés eredmé-
nyeként ledes (energiatakarékos)
közvilágítás lesz Zalaegerszegen,
a szükséges közbeszerzési eljárá-
sok folyamatban vannak. 

A város gazdálkodásához segít-
séget nyújtott a kormány is, hi-

szen a korábbi 2,6 milliárdos adós-
ságunk 60 százalékát vette át az
állami költségvetés. Így az idei év-
ben mintegy 90 millió forint fel-
szabaduló forrást gazdaságélénkí-
tésre tudtunk fordítani. Számos
helyi vállalkozás számára infra-
strukturális segítséget adhattunk. 

– Elõbbre léptünk a zalaeger-
szegi felsõoktatás területén is, hi-
szen mindhárom képzési formá-
ban nõtt a hallgatói létszám. A
mûszaki felsõoktatást és a hozzá
kapcsolódó szakirányokat mint-
egy 743 millió forintos TÁMOP-
forrás segítette. Sikerült tovább
gazdagítani a város kulturális éle-
tét is: létrehoztunk egy új intéz-

ményt, a Városrészek Mûvelõdési
Központját, ez hivatott a korábbi
Apáczai ÁMK és a peremkerületek
kulturális szolgáltatásait biztosíta-
ni. Több nagy jelentõségû kulturá-
lis és sportrendezvénynek adott
helyet Zalaegerszeg, és számos
közismert és kiváló külföldi és ha-
zai személyiség – mûvészek, poli-
tikusok, nagykövetek – is vendége
volt a városnak.  

A polgármester szerint a turiz-
mus területén kiemelkedõen jó
évet zárt a város: rekordszámú lá-
togatója volt a helyi létesítmé-
nyeknek és az új szemléletû üze-
meltetésnek köszönhetõen az ér-
deklõdést is fenn tudták tartani.
Zalaegerszegen új turisztikai kon-
cepció készül, ebben szakemberek
segítségével kijelölik a turisztikai
fejlesztések jövõbeli irányait. Az
ökováros program megvalósítását
illetõen is számos szép eredmény-
rõl számolt be Gyutai Csaba, és
mint jelezte, további fejlesztése-
ket jelentenek be a közeljövõben.

– Fontosnak tartom a város
tisztaságát, rendezettségét, par-
kosítását, új zöld felületek kiala-
kítását, ezeken a területeken is
elõbbre léptünk ebben az évben.
Mindez jobb közérzetet biztosít a
zalaegerszegiek számára, élhe-
tõbbé, otthonosabbé teszi szere-
tett településünket – fogalma-
zott a polgármester. 

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK LENTIBEN

Turisztikai vonzerõre építenek
– KIEMELT JÁRMÛIPARI KÖZPONT LETT A TÉRSÉG

– MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT AZ ELSÕ EGERSZEGI HITEL ZRT.

Zalaegerszeg jól teljesítettLentiben az utóbbi idõszak legjelentõsebb turisztikai fejlesztése a
fedett fürdõ bõvítése volt, ami meghaladta a félmilliárd forintos
nagyságrendet. Ennek során több mint 1000 négyzetméterrel nõtt a
fedett fürdõ területe. Új szaunavilág épült, benne két finn, egy aro-
ma, egy infraszaunával, valamint egy szaunakerttel. 

Vigh László országgyûlési képviselõ avatóbeszédét mondja a Hitel Zrt.-ben.

A nehezedõ gazdasági körülmények ellenére Zalaegerszeg jól
teljesített az idei évben. Látszik, hogy a városban is kezd magára
találni a gazdaság, és az önkormányzat a saját eszközeivel igyek-
szik a gazdaság élénkítését elõsegíteni. Számos lehetõségünk
van a vállalkozások számára, szeretnénk, ha az érintettek élnének
is ezzel – fogalmazott elöljáróban Gyutai Csaba, Zalaegerszeg pol-
gármestere.

Hende Csaba honvédelmi miniszter és Gyutai Csaba.

Csatornázás Zalaegerszegen, a Posta úton.



KÖRNYEZET6 TÉRSÉG
A több mint 45 éves fürdõ nem

csak gyógyulást, hanem erõt és
élményt ad a családnak. A 2013-as
évben csak a fürdõn közel 600
millió forint értékû beruházás va-
lósul meg, melyhez a „Családi
wellness szolgáltatások fejleszté-
se a Gránit Gyógy- és Termálfürdõ-
ben" pályázatunkban 220 millió
forint állami támogatást kaptunk.
Megépítettük a beltéri gyermek
élményfürdõt egy korábban ala-
csony kihasználtsággal mûködõ
medencetérben, és korszerûsítjük
a fedett fürdõt is. Ehhez kötõdõen
elindult a gasztronómiai részek
modernizálása is – számolt be a
zalakarosi fürdõ modernizálási tö-
rekvéseirõl Novák Ferenc zala-
karosi polgármester.

– A fürdõ célja, hogy a kül- és
beltéri Vízipók-Csodapók Gyermek-
világ szárazföldi és vízi attrakciós
elemeit megtöltse tartalommal,
ehhez hátteret a Béres Alexandra
vezette Neckermann Klub Oázis
program biztosítja. A projekt má-
sodik ütemében a gyógyászati
részhez tartozó fedett fürdõ
gyógyvizes medenceterét újítjuk
fel, tágas pihenõtereket alakítunk
ki, de egy új aqua fitness medence
is készül. Nyáron új szaunaudvart
adtunk át. Új megjelenést kap a
homlokzat, korszerû nyílászárók-
kal, amely nem csak a hatékony
energiagazdálkodást teszi lehetõ-
vé, hanem modern külsõt kölcsö-
nöz az épületnek. A gyógyászat
szempontjából a versenyképesség
megtartása a stratégiánk alapja is
egyben. A 2014-es év egyik fõ stra-
tégiai irányvonalát a fizetõképes
külföldi célpiacok elérése adja,
melyhez elengedhetetlenek a fo-
lyamatos fejlesztések. 

– A strandfürdõ és fedettfürdõ
mellett külsõ-belsõ élményfürdõ,
gyógycentrum is kényezteti a
vendégeket. Már nem csak
gyógyászati, hanem rengeteg
wellness, medical wellness és
alakformáló szolgáltatást is kí-

nálnak. Egyáltalán akad még
olyan szolgáltatás, aminek a hiá-
nyát érzik?

– Amellett, hogy Európa-szerte
elismert gyógyhely Zalakaros, mára
több generáció befogadását is le-
hetõvé tevõ fürdõkomplexumával
a családi szórakozásra alkalmas ní-
vós szolgáltatásrendszerrel kínál
élvezetes, tartalmas kikapcsolódá-
si, feltöltõdési lehetõséget a család
minden tagja számára. A fürdõn a
TB által támogatott kezelések mel-
lett a wellness és medical wellness
kezelések széles tárházával talál-
kozhatnak a vendégek, több mint
20-féle különbözõ wellness keze-
lést és csomagot felsorakoztató
szolgáltatáspalettán a fény- és aro-
materápiás kádfürdõktõl a boldog-
ságot jelentõ csokimasszázsig.
Mindezt nyugodt, kellemes körül-
mények között teheti. Mottónk:
míg a család egyik tagja pihen,
vagy gyógyul, addig a többiek ked-
vükre szórakozhatnak a fedett él-
ménybirodalomban, színes progra-
mokon vehetnek részt. 

Kiemelendõ a tendencia, mely
szerint a Zalakarosi Fürdõt ma már
nem csak nyugdíjasok látogatják,
egyre több fiatal felnõtt jön rá ar-
ra, hogy a különbözõ sportsérülé-
sek és az ülõ munkavégzésbõl adó-
dó fájdalmak megelõzhetõk, vagy
csökkenthetõk a gyógyvízzel, és a
gyógyvízre alapozott kezelésekkel.
A Zalakarosi Fürdõn mûködõ reu-
matológiai járóbeteg-szakrende-
lést egy nagyszerûen mûködõ
gyógyászati központ támasztja alá,
szakképzett egészségügyi szakem-
berekkel. Összefoglalva, mind
wellness, mind gyógyászati kezelé-
sekben bõvelkedünk, folyamato-
san aktualizáljuk a rájuk vonatkozó

kedvezményeket és csomagokat a
felmerülõ vásárlói igényeknek
megfelelõen.

– Zalakaros sikerének titka,
hogy a mindenkori infrastrukturá-
lis fejlesztések egyszerre szolgál-
ják a turizmust és a helyben élõ
polgárok életét. Az idén végrehaj-

tott városmodernizációra is igaz
volt mindez?

– Természetesen. Ilyen az autó-
busz-állomás felújítása is, ahonnan
és ahová, a helyiek és a turisták
egyaránt kulturált körülmények kö-
zött érkezhetnek, indulhatnak. A
termelõi piac a helyi, a környékbeli
gazdáknak nyújt lehetõséget,
ugyanakkor az itt tartózkodó turis-
ták egészséges termékekbõl, széles
áruválasztékból vásárolhatnak.

Nem az infrastruktúra-fejlesztést
érinti, de ennek szellemisége kö-
szön viszont abban, hogy a fürdõ
különbözõ programjaira csábítjuk a
helyieket, õk is használják és érez-
zék sajátjukként a létesítményt. Ka-
tus Attila egészségturisztikai nagy-
követünk pedig iskolánkba látogat,

ahol együtt tornázik a gyerekekkel,
a városnapon az Ezüst Klub tagjai-
val, vagy éppenséggel az alapítvá-
nyi bálon táncol az anyukákkal.

– Milyen pályázatok segítették
idén a város fejlesztését?

– A Kerékpáros-ház ez évben
kezdte meg mûködését. Ez a hévízi
kistérséggel közös pályázat ered-
ménye. Szintén kistérségi pályázat
volt a közösségi közlekedés fejlesz-
tése, amelyben a már említett

autóbusz-állomás felújítása mellett
11 darab autóbuszöböl és 9 db vá-
ró újul meg, de ez a beruházás át-
húzódik a következõ évre. A terme-
lõi piac létrehozása a Leader egye-
sülettel való együttmûködésbõl
született. Szlovénokkal közös pá-
lyázat részeként már megérkeztek
a közvilágítás LED lámpái, rövidesen
felszereljük õket.  

– Milyen elgondolások mentén
történik a város fejlesztése a kö-
zeljövõben?

– Célunk, hogy Zalakaros élhetõ,
komfortos város legyen, minõségi
szolgáltatásokkal. Eddig elsõsorban
a turizmusfejlesztésre koncentrál-

tunk, most a hangsúly más terüle-
tek felé tolódik el. A termáltó és
öko-part projektünket nyertesként
hirdették ki. A különleges attrakció
megépítése esetén egyszerre szol-
gálja a település lakosságát és a tu-
ristákat. Szintén nyert a horvátok-
kal közös kerékpáros-projekt,
amely jelentõsen bõvíti majd e szol-
gáltatási kört. És ami nagyon fon-
tos – anyagi lehetõségeink függvé-
nyében –, hozzákezdünk egy új kö-

zösségi tér-kulturális központ-
megvalósításához, amely alapvetõ
változásokat hoz e terület mûködé-
sében és egyúttal a régi település-
rész rehabilitációja is megkezdõdik.

– A gyógytelepülés eredmé-
nyeihez a kényelmes szálláshelye-
ken, a magyar és nemzetközi
konyha változatos kínálatán túl
hozzájárulnak a civil szervezetek
is. Kellõen megbecsülik õket?

– Szélesen értelmezve a fogal-
mat Zalakaroson több mint 30 kü-
lönbözõ szervezet, csoportosulás
ténykedik. A skála a Turisztikai
Egyesület több mint 120 fõs tagsá-
gától és meghatározó turizmus-
szervezõ szerepétõl a legkisebb lé-
lekszámú vonós-kvartettig terjed.
Polgármesterként elsõ lépéseim
egyike volt, hogy vezetõiket össze-
hívva megköszöntem munkájukat.
Évi egy-két alkalommal pedig úgy-
nevezett civil találkozót szervezünk
tagjaik számára. Mûködésükhöz
anyagi támogatást biztosítunk 15
millió forintos  keretösszegben.
Meggyõzõdésem, hogy az õ mun-
kájuk, tevékenységük nagymérték-
ben hozzájárul településünk érté-
keinek gyarapításához, a korrekt
közélet kialakításához.

– A hotelek, apartmanok, pan-
ziók, kempingek, nyaralóházak
komfortjának megteremtésén túl,
az éttermek, cukrászdák,
pizzériák, borozók is folyamato-
san fejlesztik a szolgáltatásaikat.
A vállalkozásokat is képes kellõ
mértékben segíteni az önkor-
mányzat?

– Egy jól mûködõ, rendezett,
tiszta, biztonságos, megfelelõ inf-
rastruktúrával rendelkezõ település
az alap, amire a vállalkozások épít-
hetnek. Fejlesztéseink, legyenek
azok a településen vagy a fürdõn,
újabb lehetõséget teremtenek a
minõségi szolgáltatást nyújtani
akaróknak. Most az év végén pedig
elismeréssel adózunk azon szemé-
lyek áldozatos tevékenysége elõtt,
akik már hosszabb ideje a vendégek
megelégedésére mûködtetik vállal-
kozásukat.

A HELYIEK ÉS A TURISTÁK IS FONTOSAK

Zalakaros zavartalanul fejlõdik

– A közigazgatás átalakítása
nagyon sok feladatot hozott ön-
kormányzatunk számára. Az isko-
la 2012-ig önálló gazdasági intéz-
ményként mûködött az óvodával
és a konyhával együtt. Miután az
iskolát január elsejével átvette a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, külön kellett választani a
közüzemi órákat is, ami nem ke-
vés pénzbe került. Az intézményi
átszervezések mellett az önkor-
mányzati finanszírozás is átala-
kult, a gépjármûadó hatvan, míg
az iparûzési adó ötven százalékát
elvette az állam, és feladatfinan-
szírozást vezetett be. A sok válto-
zás az év elején nehézséget oko-
zott, de aztán belerázódtunk a
menetbe, a 2013-as költségveté-
sünket is jó gazdálkodással tudtuk
teljesíteni, amellett, hogy a kive-
tett helyi adókat is beszedtük.  

Egy rossz érzésem maradt az
adósságkonszolidációval kapcso-
latban, amivel polgármesterként
gondolom, nem vagyok egyedül.
Arról volt szó ugyanis, hogy azon
önkormányzatok részére, melyek
nem halmoztak fel adósságot, ön-
rész nélküli fejlesztési célú pályá-
zatokat írnak ki az idén. Sajnos ez
nem történt meg, a hírek szerint
2014-ben jelennek meg ezek a
pályázati kiírások. Vannak terve-
ink, nem beszélve arról, hogy a

három választás miatt szigorúbb
költségvetési év elé nézünk. Na-
gyon jó lenne, ha tudnánk, mi va-
lósulhat meg beruházási szándé-
kainkból, továbbá milyen feltéte-
lek mellett tervezhetjük meg
2014-es költségvetésünket. Ez
nagyon fontos lenne önkormány-
zatunk számára, magamra nézve
pedig azért, mert szeretném be-
csülettel lezárni ezt a ciklust is, és
összességében azt a 12 évet, amit
polgármesterként dolgoztam vé-
gig, ugyanis a jövõ évi választáson
már nem indulok.  

– Milyen beruházásokat való-
sítottak meg az idén?

– Önerõs beruházásként a Ta-
vasz utcában ezer négyzetméte-

res útszakaszt aszfaltoztunk le, a
mûvelõdési házban új ablakokat
építettünk be, továbbá felújítot-
tuk a Szent István téri irodaház
tetõszerkezetét és homlokzatát,
valamint a játszóteret, ahol ütés-
gátlókat helyeztünk el. Az önkor-
mányzati négylakásos társasház-
ban is kicseréltük a nyílászárókat,
hõszigeteléssel láttuk el a falakat,
melyek új vakolatot kaptak. A
sportcentrumban a nagypálya
szomszédságában megépítettük
a 22x42 méteres mûfüves futball-
pályát. Az MLSZ 24,7 millió forint
támogatást adott, önkormányza-
tunk pedig nyolcmillió forint saját
erõt biztosított a kivitelezéshez.
Büszkék vagyunk arra, hogy ezút-
tal sem kellett hitelt felvennünk.
Szintén önerõs beruházásként
valósítottuk meg a polgármesteri
hivatal udvarának rendbetételét.
Az épület körül térköves parkoló-
helyeket hoztunk létre, amit be is
kerítettünk. A bejárat felöl az ön-
kormányzat dolgozói parkolhat-
nak, hátul pedig vendégeink. A
célunk az volt, hogy ügyfélbarát
környezetet hozzunk létre. A be-
ruházás ötmillió forintba került.
Fontos megemlíteni, hogy ezt az
összeget a hivatal takarította
meg.

A polgármesteri hivatalban
mûködik jelenleg az ügysegédi
szolgálat és az okmányiroda, ami
hamarosan a Szent István téri iro-
daházba kerül, ahol a tervek sze-
rint 2013 végére a kormányabla-
kot is kialakítják.

– Pacsán továbbra is remény,
hogy újra indulhat termelés a

baromfi-feldolgozóban. Van-e
biztató hír ezzel kapcsolatban?

– Már többször megfogalmaz-
tunk, mennyire érzékenyen érin-
tett bennünket, hogy a másfél
milliárd forintos költséggel meg-
épített üzem másfél éves mûkö-
dés után bezárt. A hírekbõl azt le-
het tudni, hogy egy kecskeméti
cég vette meg valamivel több
mint háromszázmillió forintért, és
még az idén újra elindítják a ter-
melést, amirõl egyébiránt még
senki nem tájékoztatta önkor-
mányzatunkat. Nagyon drukko-
lunk, hogy ez minél elõbb így tör-
ténjen, hiszen amíg mûködött, a
150 dolgozóból 60–70 pacsai és
környékbeli volt, akik végre mun-
kához jutottak és nem segélybõl
kellett élniük. Szeretném ismétel-
ten kiemelni, hogy önkormányza-
tunk a beruházást támogatandó-

an bruttó százmillió forint kötele-
zettséget vállalt a szennyvíztisztí-
tó bõvítésével és egyéb beruhá-
zásokkal. A Zalavíz egy év haladé-
kot adott a fizetési kötelezettség-
re. Ha a feldolgozó mégsem indul
be, jövõ szeptembertõl évente
8–10 millió forintot kell majd fi-
zetni közel tíz éven át, ami eléggé
megterhelõ lesz az önkormányzat
számára. 

– Említette, hogy fejlesztése-
ket terveznek. Melyek ezek?

– Még egy utca hátra van,
mégpedig a Gagarin utca, amit

aszfaltburkolattal szeretnénk fel-
újítani. A járdák megújítása lenne
a következõ feladat; az a tervünk,
hogy minden utca legalább egyik
oldalán jó minõségû gyalogosút-
testet építsünk. Nagyon fontos
lenne az orvosi rendelõ elavult
épületének rekonstrukciója. Erre
minden bizonnyal lesz pályázati
kiírás 2014-ben, egy TÖOSZ körle-
vélben már errõl írtak, hogy az
óvodák, iskolák és orvosi rendelõk
felújítására, fûtéskorszerûsítésére
lesz forrás. Bízunk abban is, hogy
uniós pályázat révén a Belügymi-
nisztérium továbbra is lehetõsé-
get biztosít az önerõ kiegészítésé-
re. Ha pedig a szerencsénk úgy
hozná, felújítanánk az 1964-ben
átadott mûvelõdési házat, ugyan-
is nagyon hiányzik Pacsán egy
olyan közösségi tér, ahol 180–200
ember találkozhatna rendezvé-
nyeken. Most jelent meg pályáza-
ti kiírás tanya- és falugondnoki
autó beszerzésére. A meglévõ
már hétéves, így a lehetõséggel
élni szeretnénk, miután a pályázat
százszázalékos támogatottságú.
Fontossági sorrend felállítása
mellett képviselõ-testületünk tá-
mogatja ezeket a fejlesztéseket,
bízunk abban, hogy 2014-ben
valóra is válhatnak – mondta
Henczi Zoltán.

PACSÁN, A MEGYE LEGFIATALABB VÁROSÁBAN 

Stabil gazdálkodás, önerõs fejlesztések
Mûfüves sportpálya a sportcentrumban.

Henczi Zoltán

Térköves parkolókat és kerítést építettek a hivatal köré.

Az önkormányzati szférát érintõ átalakítások megvalósítása
mellett idén is jól gazdálkodott Pacsa önkormányzata. Nemcsak
biztosították pénzügyi stabilitásukat, de beruházásokat is végre-
hajtottak a megye legfiatalabb városában. Az év értékelésére
Henczi Zoltán polgármestert kértük.
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A Hídvégi-tó létesítményei-
hez a Zala rövidre zárás induló
szakasza a Hídvégi-tóból törté-
nõ kilépéstõl a Fenéki-tóba tör-
ténõ belépésig, valamint az ez-
zel összefüggõ létesítmények
tartoznak. Ezek egyike az a hal-
lépcsõ, aminek a feladata, hogy
a vízi élõlények számára átjár-
hatóvá tegye a két tározót. A
vízminõség-védelmi és ökoló-
giai kockázatok kezelésére a
Zalán érkezõ kis vízhozamokat
egy mûtárgy vezeti be az eddigi
holt Zala-mederbe, majd azon
keresztül a víz eléri az alsó me-
derelzárásban átépített zsilipet
és kilép a Fenéki-tóba. A holt
Zala-meder jelenleg a Mekenyei
szivattyútelep kiegyenlítõ me-
dencéje, befogadja a Hídvégi-tó
szivárgó vizeit, és a Kis-Zala
belvíz-öblözet belvizeit. A rövid-
re zárás kiépítése után a Kis-Za-
la belvízöblözet belvizeit a Kis-
Zala és a Mekenyei szivattyúte-
lep között épülõ új csatorna jut-
tatja a szivattyútelephez. 

Az Ingói-berek létesítmény-
csoportjának feladata biztosítani
a Fenéki-tó rugalmas vízkor-
mányzását az Ingói-berek terü-
letén, megvalósítani a Zala bel-
sõ rövidre zárását és a Zalavári
belvízöblözet élõhely-rekonst-
rukcióját. Rugalmas vízkor-
mányzással szabályozni kell a
víz útját a Fenéki-tóban, csök-
kenteni az Ingói-berek terhelé-
sét, a Hídvégi-tóból érkezõ víz-
mennyiséget pedig megosztani
az Ingói-berek és a Zimányi-

berek között. A tervezett létesít-
mények arra szolgálnak, hogy
az Ingói-berek a jövõben csak
szélsõséges hidrológiai helyzet-
ben vegyen részt a vízelveze-
tésben. A Hídvégi-tó megkerülé-
sével érkezõ víz a Zala-meder
egy szakaszán, és egy, az
Egyesített Övcsatornával párhu-
zamosan épülõ új csatornán ke-
resztül vezethetõ át a Fenéki-ta-
von. A Zala-meder jelentõs
hosszban magában az Ingói-be-
rekben, illetve annak határán
helyezkedik el. A folyó rövidre
zárásának idején a Zala holt
medrébõl érkezõ vizet a Zala-
mederben kell a legkevesebb
keveredéssel továbbvezetni a
Keszthelyi öbölbe. Ehhez a
medret alkalmassá kell tenni az
érkezõ víz elvezetésére. 

A Fenéki-tó esetében a már
meglévõ építmények átépítése,
illetve a megváltozó üzemelési
mód miatt feleslegessé vált léte-
sítmények bontása a feladat. Új
létesítmény az a hallépcsõ,
amely a vízi élõlények számára
biztosítja az átjárhatóságot a Ba-
laton és a Fenéki-tó között. A tá-
rozó déli oldalán új híd épül a
fenntartógépek közlekedése ér-
dekében. Összekötõ csatorna
épül két meglévõ áramlásjavító
csatorna között. Megerõsítésre
szorul két terelõtöltést összekötõ
út, elbontás a sorsa az útban lé-
võ hidaknak, elzárásoknak. El-
készül az egyik anyagnyerõ hely
kijelölt területén az élõhely-re-
konstrukció. Korszerûsödik a
Fenékpusztai géptelep, és a
Bárkázó zsilip. Átépül az egyik
terelõtöltés árapasztó bukója.

Felújítják öt szivattyútelep gépé-
szeti és villamos berendezéseit.

MÛSZAKI, BIOLÓGIAI

MONITORING-

RENDSZER IS ÉPÜL

A munkák része a folyama-
tokról képet adó úgynevezett
mûszaki monitoringrendszer. Ez
a megfelelõ pontokra telepített,
számítógépes hálózatba kötött
közel negyven távmérõ állo-
más hálózatát jelenti. A rend-
szer központjából dönthetnek a
szakemberek a víz áramlásának
útjáról. A beavatkozások kezde-

tétõl zajlik egy másik monitoring-
folyamat, amely az élõvilág és a
víz kémiai állapotának változá-
sait vizsgálja. Többek között

vegetációtérkép készül, és a víz-
tõl függõ élõlénycsoportok köré-
ben is megtörténik az állomány-
felmérés. Így a szakemberek eh-

hez viszonyíthatják majd a víz-
ügyi beavatkozások vízminõség-
re, ökológiai helyzetre gyakorolt
hatásait.

KIS-BALATON: JÓ TEMPÓBAN DOLGOZNAK A KIVITELEZÕK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.kisbalatonprojekt.hu

Információs központ: Kis-Balaton Ház, Zalavár.
Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig: 9–12 óráig és 13–18 óráig.

Információs zöld szám:
06-80/630-051, hétköznap 9–13 óráig.

ELKÉSZÜLT PROJEKTELEMEK

LÉTESÍTMÉNY JELE MUNKA MEGNEVEZÉSE

VI/H1 Híd1 és betétpallós elzárás bontása 

VI/H2 Híd2 és betétpallós elzárás bontása

VI/T1-T2 Híd1 és Híd2 alatti töltéshelyreállítás

XXII/ZB - Zala bal-parti töltéserõsítés 

X/Isz-E Ingói szivattyútelep bontása 

IV/H 21 T Mûtárgy – hallépcsõ 

VIII/Tzs 12-28 Zsilipek bontása 

VIII/Bzs Bárkázó „zsilip” mûtárgy-rekonstrukció 

XI/PSz Pörösi szivattyútelep gépészeti és villamos korszerûsítés 

XXII/KÖ-KÖV Közút bevédése és a vízelvezetõ árok átkötése 

XXII/HP-HMO Hídvégpuszta bevédése, töltés és csapadékvíz-átemelõ építése 

IX/22T 22T Zsilip rekonstrukciója 

XXVH/KZZs Kis-Zala torkolati zsilip

XXVF/31T Torkolati 31T Zsilip a Vízszintszabályozó csatorna jobb parti depóniájában 

VIII/KSZ Középsõ szivattyútelep gépészeti és villamos korszerûsítése 

VIII/DSZ Déli szivattyútelep gépészeti és villamos korszerûsítése 

IX/Msz-MszA Mekenyei szivattyútelep

VII/7AR 7sz. Élõhely-rekonstrukció

XIII/KSZ Kápolnapusztai szivattyútelep gépészeti és villamos korszerûsítése

VIII/ÉSZ Északi szivattyútelep gépészeti és villamos korszerûsítése

XXVH/Cs-Á-ÁB Új csatorna a Zala holt meder mellett

XXIII/VP Üzemi (fenntartó) út a Völgyelzáráson és Pörösi töltésen 

Nagy erõkkel dolgoznak a szakemberek a Kis-Balaton
Vízvédelmi Rendszer II. ütemének mûszaki kivitelezésén:
2014. december 31-ére a rendszernek mûködõképesnek kell
lennie. Olyan, a természetes vízjárás utánzására alkalmas
rendszert alakítanak ki, amely rugalmas üzemirányítást, víz-
kormányzást tesz lehetõvé, alkalmazkodva a csapadék
mennyiségéhez. Így kedvezõ környezeti feltételek jönnek lét-
re a vizes élõhelyeket kedvelõ élõlények számára is. 

A nedves, sáros talajon, olykor vízben csak speciális gépekkel folyhat a munka.

A vízkormányzáshoz zsilipeket kell építeni.



ZALAVÍZ8 MEGYE

A nyílt napon megjelenteket el-
sõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a 21.
század kulcsfontosságú kérdése a
vízgazdálkodás problémakörének
megoldása, az elmúlt évek jogal-
kotási gyakorlatával kíván elérni
az állam. A kormányzat kiemelt
célja a lakosság terheinek csök-
kentése, ezt szolgálja a rezsicsök-
kentés is. Rigó Csaba kormány-
megbízott a Zalavíz Zrt. és a Kor-
mányhivatalhoz tartozó hatóságok
kapcsolatáról adott tájékoztatást,
elmondása szerint a szolgáltató
partner az ellenõrzõ szervekkel.
Külön kiemelte,  örömmel tölti el,
hogy a szolgáltató partner a rezsi-
csökkentésben, melyrõl személye-
sen is meggyõzõdött a zalaeger-
szegi ügyfélszolgálati irodában tett
látogatása során. Ezt követõen
Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója vette át a szót, aki be-
szédében megköszönte a polgár-
mestereknek az elmúlt évben vég-

zett konstruktív munkáját, és ki-
hangsúlyozta, hogy a szolgáltató
menedzsmentje a jövõben is szo-
rosan együtt kíván mûködni a tele-
pülések vezetõivel.

A köszöntõk után konferencia
vette kezdetét, amelyen elsõként
Nagy András vezérigazgató a
víziközmû törvény végrehajtási
rendeletének változásairól tájé-
koztatta a közel negyven résztve-
võt. Elõadásában kihangsúlyozta,
hogy a vállalat hosszú évek óta a
rezsicsökkentés szellemiségében
mûködött, hiszen olyan innovatív
megoldásokat vezetett be és mû-
ködtet, amelyekkel jelentõs meg-
takarítást ért el az üzemeltetési
költségekben. A vezérigazgató fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az új

törvény a szolgáltatók, a tulajdono-
sok és a fogyasztók jogait és köte-
lezettségeit egyértelmûen dekla-
rálja.

A 2013-as év legnagyobb kihí-
vása a mûködési engedély meg-
szerzése volt. A Zalavíz Zrt. az el-
sõ 14 víziközmû társaság közt ve-
hette át engedélyét, jelenleg 29
szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmûszabályozá-
si Hivatal által kiadott engedéllyel.
2014. január elsejéig várhatóan to-
vább bõvül a vállalatok létszáma.

A vezérigazgató kitért az
AquaZala Kft. integrációs folyama-
tára is. Elmondta, hogy jelenleg is
folyamatban van a Zala megye
északi részén mûködõ szolgáltató
átvizsgálása, transzparensen mû-
ködõ vállalatot kíván a Zalavíz Zrt.
kialakítani. Ennek elsõ lépcsõfoka
lesz, hogy az AquaZala Kft. de-
cember 11-i taggyûlésén felügye-
lõbizottság kerül felállításra. A mû-
ködési folyamatok megismerése

mellett a Zalavíz munkatársai már
dolgoznak a közös elszámolási
rendszer kialakításán, illetve a kö-
zös ügyfélszolgálati információs
platform kialakításán.

Nagy András arról is tájékoztat-
ta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilat-
kozatot kötött a Társaság a Dél-
zalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel.
A hasonló mûködési formából és
infrastruktúrából kifolyólag stra-
tégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere
szignált –, hiszen hosszú távon az
egységes, Zala megyei vízi-
közmû-szolgáltatás biztosítása a
cél. A megállapodás keretén belül
közös projektek és beszerzési el-
járások kerülnek kidolgozásra,

menedzsmenti szinten egyeztetik
a mûszaki és fejlesztési terveket,
valamint benchmark-adatokat
szolgáltatnak egymásnak a felek.

A cégvezetõ arról is beszélt,
hogy az idei év gazdasági nehéz-
ségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabi-
lan gazdálkodott, és kiemelten ke-
zelte a költséghatékonyságot nö-
velõ fejlesztéseket. Ezek közül ki-
emelkedik a hulladékfogadó és -
kezelõ állomás üzembe helyezé-
se, mellyel a zalaegerszegi
szennyvíztisztító telepen termelt
biogáz-kapacitása mintegy har-
minc százalékkal nõtt. Az innova-
tív beruházás jelentõségét mutat-
ja, hogy dr. Dorkota Lajos, a Ma-
gyar Energetikai és Közmûszabá-
lyozási Hivatal elnöke elsõ hivata-
los, víziközmû-szolgáltatónál tett
látogatása Zalaegerszegre veze-
tett, ahol a Zalavíz Zrt. hulladékfo-
gadóját ünnepélyes keretek közt
adta át. A beruházás költsége 170
millió forint volt, melynek körülbelül
egyharmadát banki hitellel, kéthar-
madát saját forrásból teremtette
elõ a szolgáltató. A fejlesztés kap-
csolódik a szolgáltató Társaság
azon törekvéséhez, hogy a hely-
ben termelt energiát a közösség
szolgálatába állítsa: jelenleg egy
biometán üzemû helyi járatú autó-
busz szállít utasokat a zalai me-
gyeszékhelyen, a közeljövõben
újabb jármûvek kerülnek üzembe
helyezésre.

Ennek az innovatív gondolko-
dásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett október-
ben a Budapesten megrendezett
világtalálkozón, ahol a víz- és
szanitáció szakkiállítás keretében
a Magyar Víziközmû Szövetség
standjánál a biogáz technológiát
mutatta be a világ összes pontjáról
érkezõ szakmai érdeklõdõknek és
államvezetõknek.

A vezérigazgatótól Németh
Andrea gazdasági igazgató vette
át a szót, aki a Társaság idei évi
gazdálkodásába engedett bõvebb
betekintést. Elõadásában kihang-
súlyozta, hogy a szolgáltatóra több
olyan pluszteher is hárult, melyet a

szolgáltatási díjban nem lehetett
elszámolni, hiszen már második
éve nem volt díjemelés, sõt az idei
évben a rezsicsökkentés is bevé-
telkiesést okozott.

A gazdasági igazgató felhívta
a polgármesterek figyelmét a va-
gyonátadási és vagyonértékelési
feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági fel-
használókat érintõ víziközmû-fej-
lesztési hozzájárulásról, annak
felhasználási és elszámolási le-
hetõségeirõl.

A november végén megjelenõ
új kormányrendelet szabályozza a
nem közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz begyûjtésére vo-
natkozó elõírásokat. Eszerint az
önkormányzatok rendelkeznek
rendeletalkotási kötelezettséggel,
valamint díjmegállapító jogkörrel.

Az új rendelet 2013. december 31-
én lép hatályba.

A rezsicsökkentéssel egyidejû-
leg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben
megjelent, közüzemi szolgáltatá-

sok számlaképét egységesítõ tör-
vény felülírt. A Társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejleszté-
seket hajtott végre annak érdeké-
ben, hogy maradéktalanul megfe-
leljen a 2014. január elsejétõl élet-
be lépõ szabályozásnak.

A Zalavíz Zrt.-nél végzett fej-
lesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról Delacas-
se László, szennyvízágazat-veze-
tõ számolt be a nyílt napon részt
vevõknek. Elõadásában kiemelt
hangsúlyt kaptak a már folyamat-
ban levõ ivóvízminõség-javító
KEOP-programok, illetve a pákai,
a kehidakustányi, a zalaszent-
grót–tekenyei szennyvízrendsze-
rek fejlesztése.

A vezetõ kihangsúlyozta,
hogy kiemelten fontosnak tartja,
hogy a szükséges felújításokat,

rekonstrukciókat külsõ forrásból
– állami vagy EU-s pénzek – az
önkormányzatokkal együttmû-
ködve valósítsa meg a szolgálta-
tó. Utalt arra is, hogy a végrehaj-
tási rendelet jelentõsen megvál-

toztatta az eljárási rendeket, kü-
lönbözõ adónemek kerültek be-
vezetésre, így ebben a helyzet-
ben az egyetlen biztos megoldás
az európai uniós források lehí-
vása.

A 2013-as évben megvalósult
fejlesztések két csoportba sorolha-
tók. A hatékonyságnövelõ fejlesz-
tések a mûködési költséget csök-
kentik hosszú távon, ilyen volt a
hulladékfogadó üzembe helyezé-
se és a biogáz rendszer bõvítése.
A használati díjból megvalósuló
fejlesztések pedig az üzembizton-
ságot növelik. Ezek közül kiemel-
kedett a zalaegerszegi Zrínyi utcai
szennyvízcsatorna-kiváltás, illetve
a Lentiben és Zalatárnokon újon-
nan fúrt ivóvízkutak, melyeknek
köszönhetõen jó minõségû,
egészséges ivóvízzel tudják ellátni
a környéken élõket.

A szakmai nap utolsó elõadá-
sa a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumke-
zelõ rendszer volt, melyet Kovács
Balázs kommunikációs elõadó
mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot
biztosítson a Társaság a tulajdo-
nos önkormányzatoknak, ahol
egy helyen, áttekinthetõen, biz-
tonságosan hozzáférhetnek az
egymással kötött megállapodá-
sokhoz. Az oldal a két fél közötti
gyors és hatékony információ-
áramlást hivatott segíteni, hiszen
a megállapodások mellett tájé-
koztatóanyagok is elérhetõk lesz-
nek a portálon.

A fejlesztés elsõ lépcsõfoka
volt a bevezetésre kerülõ rend-
szer, az elkövetkezõ idõszak ta-
pasztalatai alapján a portál to-
vábbfejleszthetõ. A Társaság
nem titkolt célja, hogy a önkor-
mányzatokat is partnerként kezel-
je, és a lakossági ügyfelekhez ha-
sonló szolgáltatásokat nyújtson a
tulajdonosoknak is.

Az önkormányzati nyílt nap vé-
gén Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve-
zérigazgatója megköszönte az ön-
kormányzatok egész éves, konst-
ruktív munkáját, és kötetlen szak-
mai beszélgetés vette kezdetét.

A ZALAVÍZ ZRT. ÖNKORMÁNYZATI NYÍLT NAPOT TARTOTT
EGYEDI FEJLESZTÉSÛ DOKUMENTUMKEZELÕ OLDALT MUTATOTT BE A SZOLGÁLTATÓ A TULAJDONOSOKNAK

Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei polgármeste-
reket a Zalavíz Zrt. vezetõsége december 4-én. A részvénytársaság köz-
ponti irodaházában tartott tájékoztatón részt vett Vigh László országgyûlé-
si képviselõ és Rigó Csaba kormánymegbízott is. A szakmai napon a
víziközmû szektor változásairól, a Társaság jelenlegi gazdasági helyzeté-
rõl, a mûszaki fejlesztésekrõl volt szó, valamint bemutatásra került az
egyedi fejlesztésû önkormányzati dokumentumkezelõ portál, mely a
szektorban egyedülálló. 

A nyílt napon részt vett Rigó Csaba kor-
mánymegbízott és Vigh László országgyûlési
képviselõ. A rendezvényt követõen vélemé-
nyüket kértük az elhangzottakkal kapcsolat-
ban: 

Rigó Csaba elmondta, a víziközmû-ágazatot
új törvény szabályozza, amely sokkal több fel-
adatot ró a szolgáltatóra és a hatóságokra is.
Így a kormányhivatal fogyasztóvédelmi fel-
ügyelõségére, a népegészségügyi szolgálatra,
és természetesen az önkormányzatokra is.

– Csak üdvözölni tudtam, hogy egy ilyen
nyílt nap keretében tapasztalatot, információt
cserélnek az önkormányzatok képviselõi és a
Zalavíz vezetõi. Fel kell készülni a jövõ évre,
hiszen számos elszámolási változást is hozott
a jogszabály. A rezsicsökkentést folyamato-
san ellenõrzi a fogyasztóvédelmi felügyelõ-
ség, a Zalavíz Zrt. partner a rezsicsökkentés-
ben, ezt látjuk is, kiváló számlaképpel bizo-
nyítják mindezt a lakosság felé. Tettem egy be-
jelentést is a fórumon: Horvátország uniós
csatlakozásával a letenyei határállomáson fel-
szabadul egy aggregátor a hûtõházban. Úgy

döntöttünk, hogy nem adjuk el, hanem állami
tulajdonban marad, és a Zalavíz Zrt. kezelésé-
be adjuk, hogy használja a megye javára.
Hasznát vehetjük például, ha egy településen
elmegy az áram – fogalmazott Rigó Csaba.

Vigh László úgy véli, a víz az egyik legna-
gyobb kincs, jól kell vele sáfárkodni, a minõ-
ségét és mennyiségét úgy szabályozni, hogy a
következõ nemzedéknek is tisztességes
mennyiség jusson.

– Stratégiai ágazatról van szó, amely ma-
gyar kézben van, és ott is marad – mondja. –
Az önkormányzatoknak fontos feladata, hogy
a lakosságnak egészséges ivóvizet biztosít-
sanak. A Zalavíz nyílt napi rendezvénye na-
gyon jó ötlet volt, mert alkalom nyílt arra,
hogy megbeszéljük, hogyan is kell értelmezni
a víziközmû törvényt. Nekem az a vélemé-
nyem, hogy egységesíteni kellene a rendszert
és a vízdíjakat is, mert elõfordul például Zalá-
ban is, hogy egyes helyeken néhány száz fo-
rint a vízdíj, míg máshol ezer forint felett van.
Ezen változtatni kell, nem lehetnek ekkora kü-
lönbségek. 


