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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
A jövõ megtalálta Zalaegerszeget, a mintegy 40 milliárd forintból megvalósuló jármûipari tesztpálya nemcsak hazánkban, de
egész Európában is egyedülálló
lesz. Kapcsolódó beruházásként a
kormány a napokban dönt a Zalaegerszeget az M7-es autópályával
összekötõ okos gyorsforgalmi út
építése forrásainak biztosításáról
– jelentette be Orbán Viktor a jármûipari tesztpálya május 19-i
alapkõletételén a Tudományos és
Technológia Park területén.

A miniszterelnök beszédében
kitért arra, hogy a megyét és a
várost tehetséges elõdök tették
naggyá, és ezzel a beruházással
igyekeznek az õ nyomdokaikba
lépni. Szólt arról, hogy ugyanakkor a döntést komoly viták elõzték meg, és más helyszínek is számításba jöttek. Évekkel ezelõtt
azonban volt egy megállapodás
közte, Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László képviselõ között, ami a Flextronics elbocsátási sorozatához vezet vissza. Akkor
az itt élõk joggal tartottak attól,
hogy nem lesznek munkahelyek.
Egy a fiatalok megtartásában érdekelt városnak ez az üzenet
azonban nem volt megengedhetõ. Palkovics László államtitkár is
lobbizott szülõföldjéért, így döntöttek a zalaegerszegi helyszínnel
a beruházásról, ami azt hirdeti,
fõképpen a fiatalok számára,

ORBÁN VIKTOR: A JÖVÕ MEGTALÁLTA ZALAEGERSZEGET

A jármûipari tesztpálya megépítésével

Vigh László, Orbán Viktor és Balaicz Zoltán az alapkõletétel ünnepi pillanataiban.

ÁTADTÁK AZ ÚJ CSOMÓPONTOT NAGYPÁLINÁL

Biztonságosabbá vált a közlekedés
Legfõképpen a balra kanyarodás biztonságát teremti meg a ban lévõ több mint 1300 kiloménagypáli leágazásban kialakított új csomópont a 74-es fõútvonalon teres úthálózat nagy része teljes
Zalaegerszeg és Egervár között.
felújításra szorul, nem beszélve az
önkormányzati utak állapotáról.
Bak és Zalatárnok között egy veAz átadáson Vigh László ország- az új csomópont megépítését köz- szélyes útszakasz rekonstrukciója
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos lekedésbiztonsági szempontok in- 2016 novemberében készült el,
most pedig a nagypáli csomópont,
felidézte, hogy a nagypáli út Vas- dokolták.
várral összekötõ 22 kilométeres
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz- melynek kialakítását tavaly kezdszakasza 1954-ben épült meg elsõ gyûlés elnöke úgy vélekedett, sok ték el. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
szilárdburkolatú útként. Azóta je- ilyen átadásra lenne szükség, hi- polgármestere
elmondta,
a
lentõsen megnõtt a forgalom, így szen a közútkezelõ fenntartásá-

nagypáli csomópont kialakítása
abban a Magyar Közút számára
rendelkezésre álló hárommilliárdos csomagból valósult meg,
melybõl a városban többek között
megépült a botfai körforgalom.
A csomópont kialakítása a régóta vágyott közlekedésbiztonságot teremtette meg a nagypáli lakosok valamint az erre közlekedõk
számára, hangsúlyozta Köcse Tibor. Nagypáli polgármestere utalt
arra a szomorú tényre, hogy több
emberéletet is követelõ baleset
történt itt az elmúlt húsz év alatt.
A keresztezõdést mintegy másfél kilométeres hosszban építették
át részben teljesen új pályaszerkezettel, valamint a meglévõk megerõsítésével.

hogy a városnak igenis van jövõje, hangsúlyozta Orbán Viktor.
A jövõ megtalálta Zalaegerszeget, ahol olyan elektromos és önvezetõ jármûvek tesztelésére is alkalmas jármûipari tesztpálya épülhet, ami magasabb technikai színvonalat képvisel majd a spanyolországinál, ami jelenleg az egyetlen
ilyen létesítmény Európában. Zalaegerszeg a 40 milliárd forintból
megvalósuló beruházással felkerül
a jármûipari kutatás-fejlesztés és
tesztelés világtérképére. Mindez
egyszerre nyújt lehetõséget a Magyarországon dolgozó jármûipari
vállalatoknak, az ebben az iparágban dolgozó, elhelyezkedni akaró
szakembereknek, a kutatómûhelyeknek és a beszállítóknak, jelezte
Orbán Viktor.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntõjében úgy fogalmazott, a hazai ipar,
felsõoktatás, kutatásfejlesztés és
innováció fejlesztésével, a tesztpálya megépítésével, az idejövõ szakmai értelmiséggel Magyarország
és Európa jármûipari Szilícium-völ-

gyét alakítják ki Zalaegerszegen.
Mint fogalmazott, a város és a megyei önkormányzat valamint a kormányhivatal mindent meg fog
tenni azért, hogy „ez a csoda” kiváló minõségben határidõre elkészüljön, hangsúlyozta.
2017 Zalaegerszeg elsõ, 1247es írásos említésének 770. évfordulója. Különösen nagy öröm,
hogy erre az eseményre a kiemelten fontos jubileumi esztendõben
kerülhet sor, emelte ki Balaicz Zoltán polgármester. 1998 és 2002
között Zalaegerszeg volt az egyik
legdinamikusabban fejlõdõ város,
de sajnos késõbb komoly gazdasági nehézségek alakultak ki, tekintett vissza. Akkor megállapították,
hogy a város a kormány támogatása nélkül nem tud visszakapaszkodni a korábbi idõszak szintjére.
Éppen ezért a 2015. április 14-én
Orbán Viktor miniszterelnökkel
aláírt Modern városok program
szerzõdés legfontosabb pontjai a
gazdaságfejlesztésre és a munkahelyteremtésre vonatkoztak.
– S lám, két év elteltével most
egy olyan országos, sõt európai jelentõségû beruházás alapkõletételén vagyunk, amely hosszú idõre
kijelöli Zalaegerszeg fejlõdésének
irányát, s amely nemcsak újabb és
újabb befektetõket vonz majd, hanem egyben a korábbi várostörténeti korszakokat is meghaladhatja!
– szögezte le a polgármester.
Az alapkõletételen több világcég is képviseltette magát.

TÉRSÉG
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FUTÁS A KORASZÜLÖTTEKÉRT

Másodszor is célban
Az ország számos településérõl és külföldrõl érkeztek amatõr
és hivatásos futók, hogy teljesítsék a 60 kilométeres távot Zalaegerszeg és Keszthely között május 7-én. A Másodszor is célba
érünk! mottójú váltófutóversenyt második alkalommal rendezte
meg a zalaegerszegi Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány, hogy felhívja a figyelmet a koraszülött mentés fontosságára és az egészséges életmódra.

A több száz résztvevõ, köztük
neves hazai és nemzetközi sportolók a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumból indultak az alapítvány
mentõautójának felvezetésével. A
szervezõk
azért
választották
Keszthelyt célállomásnak, mert a

A betétversenyein gyerekek is
futottak, õk a Hévíz-Keszthely közötti 5,5 kilométeres távot teljesítették. A koraszülött-mentõautót
„üldözve” a keszthelyi kastélyparkból a Fõ térig futottak azon kis
súllyal született kisgyerekek is,

SZOLGÁLTATÁS
azokat, akik személyes érintettség
miatt vállalták a táv teljesítését.
A Dunaújvárosból érkezõ csapat
(képünkön) egyik tagja, Baranyai
Attila érdeklõdésünkre elmondta,
együtt éreznek a jótékonysági futás céljával, hiszen ikergyermekei
(Lilla és Bálint) márciusban születtek kis súllyal 33. hétre. Nagyon nehéz volt a pálya a hegyekben, nem
számítottak erre, de nagyon örülnek, hogy itt lehettek, fûzte hozzá
Baranyai Beáta, Attila nõvére.
A jótékonysági futás országos
hírre tett szert, jelzi az is, hogy pápai amatõr futók a szombathelyi
futóklubtól értesültek az eseményrõl. Egyértelmû volt jönnek,
a jó szándék, baráti társaság, példamutatás gyerekeiknek inspirálta
õket, mondta Bella András.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Keszthelyen

ÉKSZERBOLTBA
13 fõs munkatársi
csapatunkba
szakmai betanítással,

azonnali belépéssel,
havi 15 munkanapra,
fõállásban
MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Jelentkezés önéletrajzzal itt:

kapcsolat@lauraekszer.hu
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FÁKLYA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
8868 LETENYE, SZABADSÁG TÉR 15.
FÖLDSZINTI KLUBHELYISÉG

Idõpont: 2017. június 7. 10–11 óráig
mentõautó legtöbb útja oda vezet, így a 60 kilométer lefutása tulajdonképpen azt a távot szimbolizálja, amit az év 365 napján nap
mint nap megtesznek. Az alapítvány nemcsak Zalában, de Vas megyében és Somogy megye kis részében is végzi a kis súllyal született, valamint a súlyos állapotú újszülöttek szállítását a zalaegerszegi kórház intenzív centrumába,
mellyel állami feladatot lát el. A futók a nevezési díjjal támogatták
ezt a tevékenységet.

akik nagy küzdelem árán egyszer
már célba értek. A jótékonysági
program még egy különlegességet kínált, elsõ alkalommal rendezték meg az ország neves gyermekkórházai orvosai, mentõsei és nõvérei számára a váltófutóversenyt.
A reggeli esõzést követõen kisütött a nap, így a futók már kellemesebb környezetben haladtak a
zalai dombokon, völgyeken át, kistelepüléseket érintve a célig. A
keszthelyi Fõ téren igazán jó idõ
várta már a beérkezõket, köztük

Részvételi szándékát 2017. június 5-ig
a Varga.Ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!

Megnyugtató
rendõri jelenlét
A rendõrség nem nyomasztó, hanem megnyugtató
rendõri jelenlétet akar biztosítani a nyári idegenforgalmi
szezonban a Balaton és a Velencei-tó térségében, elõbbire a vizes világbajnokság
egyik helyszíne miatt is kiemelt figyelmet fordítanak –
közölte a mûveleti országos
rendõrfõkapitány-helyettes a
közelmúltban Keszthelyen.
Balogh János a Zala, Somogy, Veszprém és Fejér megye alkotta Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy „sehol az országban nem lesz hiány rendõrbõl”, köszönhetõen annak
is, hogy a rendõrségi állományba került több mint 800
új határvadász a déli határokon felváltja a fõkapitányságok rendõreit. Prokk József, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság közbiztonsági fõkapitány-helyettese elmondta,
június 1-jétõl szeptember 15éig az a feladatuk, hogy
Zalakarostól Velencéig biztosítsák a közterületek rendjét,
növeljék a turisták és a lakosság biztonságérzetét.
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A ZALA MEGYEI TOP-FORRÁSOK ELOSZTÁSÁRÓL

Ipari parkok, óvodai, bölcsõdei, turisztikai fejlesztések
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív
Program
(TOP) Zala megyei forráskerete
23,199 milliárd forint, melybõl
12,3 milliárd már lekötésre került. E pályázatok keretében
ipari parki, óvodai, bölcsõdei és
turisztikai fejlesztéseket valósítanak meg. Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a három
választókerület országgyûlési
képviselõivel tartott közös sajtótájékoztatót a közelmúltban.

Elmondta: Zalában elsõsorban
önkormányzati
fejlesztéseket
szolgáló pályázatokból eddig 139
kérelmet bíráltak el, 77 pályázó
részesült támogatásban, összesen 9,9 milliárd forint értékben.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
már korábban csaknem 1,5 milliárd forint forrást kapott a TOPkeretbõl, illetve mintegy egymilliárdot fordítottak a megyei foglalkoztatási paktum programjaira. Ezekkel együtt Zalában tehát
több mint 12,3 milliárd forintnyi
forrást kötöttek le eddig.
Dr. Pál Attila hozzátette: várhatóan még közel 90 pályázat sorsá-

ról is döntenek, ezekre mintegy
9,8 milliárd forintot használhatnak
fel. Valamivel több, mint egymilliárd forint az a keret, amelyre még
három nyitott pályázat keretében
lehet további kérelmet benyújtani.

Ezek inkubátorház-fejlesztést, a
helyi identitás és kohézió erõsítését, valamint a Mura Program területén a társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztést céloznak meg. A

megyében minden második pályázó nyert – az önálló TOP-kerettel
rendelkezõ két megyei jogú város
kivételével –, 8 zalai városból és
248 további településrõl jutottak
forráshoz.

Cseresnyés Péter, Vigh László, dr. Pál Attila és Manninger Jenõ a sajtótájékoztatón.

INSIGHTS – EGY BIZONYÍTOTT IGÉNYEKRE ÉPÜLÕ PROJEKT

Partnertalálkozón a turisztikai stratégiák kialakításáról
A Zala Megyei Önkormányzat részvételével megvalósuló INSIGHTS
projekt – „Integrált Lassú, Zöld és Egészségközpontú Turizmus Stratégiák” – második tematikus találkozójára gyûltek össze az oszrák,
bolgár, német, magyar, román, szerb, szlovák és szlovén partnerek
Bécsben 2017. május 10-én. Az esemény házigazdája a Természeti
Erõforrások és Élettudományok Egyeteme (BOKU) volt.

A megbeszélés fókuszában a
helyi stratégiákról szóló munkacsomag állt, melynek keretében a
partnerek elemezték a bevont tér-

ségek önértékelési felmérésre
adott válaszait. A BOKU által, Ulrike
Pröbstl-Haider professzor szakértõi iránymutatása mellett összeállított kérdõív célja a helyi erõforrások feltérképezése, az erõsségek
és gyengeségek elemzése, valamint a fenntarthatósági célkitûzések meghatározása volt az érintett
desztinációkban.
Szó esett a résztvevõ térségek
eddigi tapasztalatairól is a projekt
megvalósításába bevonni kívánt
érdekelti kört illetõen. Már ez az
elsõ lépés megmutatta, hogy minden partner régió javítani kívánja
desztinációja stratégiáját, hogy

nagyobb
társadalmi-gazdasági
hasznot realizálhasson, illetve termékfejlesztés révén növelni kívánja az oda látogató turisták elége-

dettségét. A workshop rávilágított
arra is, hogy az egyes régiókban
meglehetõsen eltérõ a helyi ajánlatok és egyedi termékek ismerete
– vagyis nem olyan könnyû meglátni a saját térségünk szépségeit
és rendkívüliségét.
Bara Zoltán, a Pons Danubii
igazgatójának prezentációja nyomán megvitatták a partnerek az
érdekeltek bevonásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint

A projektrõl
A 30 hónapig tartó projekt (2017. január – 2019.
június) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
és az Elõcsatlakozást Segítõ Eszköz (IPA) által finanszírozott Interreg Duna Transznacionális Program
keretében került jóváhagyásra.
Az INSIGHTS projekt arra keresi a választ, hogyan
lehet turisztikailag vonzóbbá tenni a régiókat olyan
turizmus stratégiák kidolgozásával, amelyek a természeti és kulturális erõforrások megóvását helyezik középpontba. Az INSIGHTS projektben résztvevõ
régiók mind kimagasló természeti és kulturális
adottságokkal rendelkeznek, ezenfelül nagyszerû

Krisztina Campbell és Michael
Mayer (CEEweb a Biodiverzitásért) moderálása mellett szót váltottak az aktuális jó gyakorlatok
megközelítésérõl. Fontosnak bizonyul a jó gyakorlatok felkutatása, hiszen „a fiatal régiók tanulhatnak azoktól, amelyek jól megalapozott ajánlatokkal rendelkeznek. Mások pedig azt tanulhatják
meg, hogyan lehet vonzóbbá tenni a mellékszezonokat (tavasz és
õsz)”, magyarázta prof. Ulrike
Pröbstl-Haider.
A találkozó témája volt még
egy mûhely-találkozó koncepció
kialakítása is, amely tanulmányutakat, tantermi megbeszéléseket és
egy mesterkurzust foglal magában. Az elsõ kétoldalú tanulmányi
látogatásra 2017 júniusában kerül
sor Plovdivban (Bulgária), ahol a
Regionális Fejlesztési Ügynökség
KKV Támogatói Központja fogadja
a szerbiai projekt partnereket.
2017. júniusra tervezünk egy
walkshopot a projekt 3. tematikus
találkozójával összevonva, amikor
a Šumadija és Pomoravlje Regionális Gazdaságfejlesztési Ügynökség fogadja az összes INSIGHTS
projekt partnert Arandelovacban
(Szerbia).

lehetõség nyílik számukra a lassú, zöld és egészségközpontú turizmusban, amely egy gyorsan fejlõdõ rekreációs trend.
A partnerek szoros együttmûködésben dolgoznak az érintettekkel nyolc régióban, hogy releváns
helyi visszajelzéseket szerezzenek a turizmus jelenlegi helyzetérõl, valamint ötleteket és javaslatokat
a lassú, zöld és egészségközpontú turizmusban rejlõ új lehetõségekrõl. Nyolc integrált fenntartható
turizmus stratégia kerül kidolgozásra a partner régiók által és ezek alkalmazhatóak lesznek az egész
Duna Régió területén.
További információ az INSIGHTS projektrõl:
www.interreg-danube.eu/insights
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A megyei közgyûlés ülésérõl
A Zala Megyei Közgyûlés legutóbbi ülésén elsõként dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott adott tájékoztatást a területi államigazgatás helyzetérõl és azon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnál lezajlott szervezeti átalakulásról, a feladatkörök bõvülésérõl. Bemutatta a szervezet ingatlanfejlesztéseit, melyeknél kiemelt figyelmet fordítanak az energiahatékonyság növelésére,
melynek eredményeként több millió forintos energiamegtakarítást tudnak éves szinten elérni. Örömhírként osztotta meg a jelenlévõkkel, hogy a zalaegerszegi városközpont képét jelentõs mértékben befolyásoló régi Zóna étterem épületében államigazgatási
szervek, ügyfélfogadó és irodai munkahelyek kerülhetnek elhelyezésre a felújítást követõen 2018-tól.
Ezt követõen dr. Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt
be Zala megye közbiztonsági helyzetérõl és az annak javítása érdekében tett intézkedésekrõl, valamint a 2017. évi feladatokról.
Kiemelte, hogy Zala megyében csökkent a regisztrált kiemelten
kezelt bûncselekmények száma, javult a nyomozáseredményességi mutató, amely 91,6 százalék volt 2016-ban. A közlekedésbiztonság terén viszont a halálos balesetek számának csökkenése
mellett nõtt a könnyû és súlyos sérüléssel járó balesetek száma, illetve kiemelkedõen nõtt a motorkerékpárosok által okozott balesetek száma. Mindezek miatt az év elején részletes feladattervet
készítettek a helyzet javítása érdekében, amely többek közt rövid
idõtartamú, célirányos közlekedésrendészeti ellenõrzések mellett
az ittas jármûvezetõk hatékonyabb kiszûrését szolgálja. Ennek
végrehajtása az úgynevezett finn módszerrel történik, amely egy
adott útszakasz valamennyi jármûvezetõje alkoholfogyasztásának
ellenõrzését jelenti.
Az illegális migrációval kapcsolatban elmondta, hogy a 2016.
június 5-én hatályba lépett jogszabályváltozás következtében az
illegális migránsok jóval kevesebben tudnak eljutni a balkáni útvonalon, Magyarországon áthaladva Nyugat-Európába. Zala megyében is markánsan jelentkeztek ennek hatásai, hiszen az elmúlt év
második félévében 65 százalékkal csökkent az ilyen ügy miatt eljárás alá vont személyek száma. Összességében megállapítható,
hogy 2016-ban sem romlott az állampolgárok biztonságérzete a
megyében, s ebben jelentõs szerepe van a rendõrök közterületeken való jelenlétének és a polgárõr-egyesületekkel, valamint önkormányzatokkal való hatékony együttmûködésnek. A Zala Megyei Közgyûlés egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség elnöke tájékoztatta a közgyûlést a szervezet által végzett tevékenységekrõl, mûködésük kereteirõl és legjelentõsebb
projektjeirõl. A grémium döntött arról, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan 2017-ben is egymillió forintos támogatást biztosít a
muravidéki közösség részére zalai szakemberek vezetésével zajló
drámatábor szervezésére iskolásoknak, a Hevesi Sándor Színház
lendvai vendégszereplésére, ifjúsági programokra, rendezvény
szervezésére a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, valamint
a muravidéki mûkedvelõ csoportokat vezetõ zalai szakemberek
tiszteletdíjának és útiköltségének finanszírozására.
Elfogadta a közgyûlés a Zala Megyei Önkormányzat 2016. évi
gazdálkodás zárszámadását, valamint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerûsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint
módosította 2017. évi költségvetését.
Döntött a testület a megyei önkormányzat támogatási igényének benyújtásáról a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati felhívásra, valamint jóváhagyta a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatot, melynek keretében a Zala Megyei Önkormányzat Kovászna Megye Tanácsával együttmûködve kívánja megvalósítani a „KulTúra a Végeken – tájak, ízek,
székelyek” címû projektet.

TÉRSÉG
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Megújulhat Gelsén a fogászati rendelõt és a védõnõi szolgálatot magában foglaló épület. A
beruházás megvalósításához támogatást nyertek a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program megyei keretébõl,
amelyrõl a közelmúltban értesültek. Az önkormányzat közel
két éve teljesen önállóan gazdálkodhat, amelyben a mértéktartást részesíti elõnyben. Ennek látható pozitív jelei már
megmutatkoznak a faluban.
Szegedi Ferenc polgármesterrel
beszélgettünk minderrõl.

MOZAIK

MEGFONTOLT GAZDÁLKODÁSSAL, PÁLYÁZATI PROJEKTEKKEL

Gelse az elõrelépés útján

– A 2017. évi költségtervezésünk meghatározásakor idén is
fontos szempontnak tartottuk az
ésszerûséget és a takarékosságot,
megfelelve annak a törvényi kívá-

lan esemény volt tavaly az augusztus 19-i nagy esõzés, amikor is
úszott az egész falu. Igaz a helyreállításra kaptunk vis maior támogatást, de az azonnali kárelhárítást
és az utómunkákat nekünk kellett
finanszírozni addig.
– Hogyan értékeli az elmúlt
két évet az adósságrendezési eljárás megszûnése óta?
– Azt gondolom, sokat változott a helyzet, ahonnét indultunk.
Négy és fél év pénzügyi gyámsá-

nalomnak, miszerint az önkormányzatok mínuszos büdzsét nem
tervezhetnek. A költségvetést
azért sem lehet túlfeszíteni, mert
a nem várt eseményekre való felkészülés, és a pályázatok önrészének biztosítása szintén megköveteli a tartalékképzést. Ilyen várat-

got követõen 2015. június 26-án
zárult le az adósságrendezési eljárás. A pénzügyi felügyelet a talpra
álláshoz segítette hozzá önkormányzatunkat, melyet követõen
immár közel két éve teljesen önállóan gazdálkodhatunk. Egy új fejezetet élünk stabil gazdálkodással

és intézményrendszeri mûködtetéssel, fejlesztésekre is telik,
mindez a falu közhangulatán is
meglátszik. Mint ismert, az önkormányzat adósságának nagy része
a bankhitelekbõl finanszírozott –
több éve bezárt – termálfürdõ
miatt keletkezett.

Sajnos a mai napig nem jutottunk igazán dûlõre vele. Jelenleg
a Magyar Követeléskezelõ Zrt.
(MKK) tulajdonában van, õk foglalkoznak értékesítésével. Idén januárban László Piroska jegyzõaszszonnyal tárgyaltunk velük. Akkor
is szóba hoztuk, hogy az eladást
segítendõen – és ami a számunkra a legfontosabb, az újranyitás
érdekében – szívesen átadjuk az
önkormányzati termálkút tulajdonjogát. Sajnos, ez idáig nem
hallottunk hírt semmilyen vételi
szándékról. Segítséget kérve
egyébiránt minden befolyással
bíró személyt felkerestünk képviselõi, államtitkári és minisztériumi szinten, hogy legalább az óvodai és iskolai úszásoktatás számára megnyílhasson a fürdõ uszodarészlege, ami sokak vágya a környezõ településeken is. Ha ez
megtörténne, önkormányzatunk
a józan ész keretein belül áldozna
is erre.
– Az elmúlt két évben a stabil
gazdálkodás biztosítása mellett
pályázatokat is megvalósíthattak. Idén milyen további fejlesztéseket terveznek?
– Örömünkre szolgál, hogy az
orvosi rendelõ korábbi rekonstrukcióját követõen most egy
újabb egészségügyi intézmény
újulhat meg. A megyei TOPprogramból ugyanis 25 millió forintos támogatást nyertünk a fogászati rendelõ és védõnõi szolgálat épületének felújítására. A
beruházás elõkészítése az idei év
egyik nagy feladata lesz, többek
között a közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt.
Saját erõbõl, mintegy 1,8 millió forintból megoldottuk a temetõ vízelvezetését, ugyanis a nagy

esõzések folyamatosan kárt
okoztak. A temetõ egyik oldalán
kikövezett árkot alakítottunk ki,
amit a temetõi út alatt átvezetve
belecsatlakoztattunk a faluból a
belvizet elvezetõ zárt csatornarendszerbe. Jelenleg a Petõfi utcában új betonos járdát építünk
460 méter hosszan. A bruttó ötmillió forintba kerülõ beruházást
az adósságkonszolidációban nem
érintett önkormányzatoknak juttatott állami támogatásból finanszírozhatjuk.
Reményeink szerint megvalósíthatunk egy jelentõs környezetvédelmi beruházást, ugyanis kormánydöntésre vár egy nagy
szennyvíztisztító mû létesítésének projektje. Az új tisztítómû a
régi rendszert váltaná fel nálunk,
továbbá megoldaná Pötréte,
Alsórajk,
Felsõrajk,
Kilimán,
Kerecseny, Orosztony és Pölöskefõ szennyvízkezelését, ezekben a
falvakban ugyanis jelenleg nincs
ilyen közmû.
– 2017-ben is beneveztek a
Virágos Magyarországért versenybe.
– A település köztereinek szépítésére, virágosítására minden
évben nagy gondot fordítottunk,
amelyre a közmunkaprogram ad
lehetõséget. Még árvácskák díszítik az ágyásokat, de hamarosan
kiültetjük a nyári virágokat. S
ilyenképpen ezt a munkát min-

den évben megmérettetjük a Virágos Magyarországért versenyen – így idén is –, amelyen tavaly emléklapot kaptunk a „kulturált és virágos környezetet igényes alakító” tevékenységünkért.
Azt gondolom, településünk
közösségi életére is büszkék lehetünk. Civil szervezeteink által kísért rendezvények mögé szívesen állunk. A nemzeti és közösségi ünnepeinket éves rendezvényterv szerint valósítja meg önkormányzatunk.
A település elindult a változás
útján, ami ahogy említettem már,
a közhangulaton is megmutatkozik. Természetesen nem tudunk
megfelelni mindenkinek, nem is
cél. A falu vezetõjeként ellenben
az a legfontosabb számomra,
hogy amit vállaltam, azt felelõsséggel és jól csináljam. S ehhez a
munkához biztosítsam a feltételeket azok számára, akikért felelek. Képviselõ-testületünk és önkormányzatunk tagjai elkötelezettek abban, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezõ feladatokat maradéktalanul ellássák. Tesszük ezt a
falu közösségének javáért, ahogy
igyekszünk minden pályázati lehetõséget megragadni, mert
ezen források nélkül nem tudunk
fejleszteni – hangsúlyozta végül
Szegedi Ferenc polgármester.
Antal Lívia

LAKÓHELYEM ARCKÖNYVE

ZALAKAROSON

A gyerekek szemével

a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás
illetve egy egyszobás lakrész
található.

A Zala Megyei Kormányhivatal „Lakóhelyem Arckönyve” címmel
meghirdetett rajz- és fotópályázatára az alsó tagozatos tanulók
173, a felsõ tagozatosok 66, a középiskolások 12 rajzot illetve festményt nyújtottak be. A fotó- és videókategóriában szintén 12 pályamû érkezett be.

A Hevesi Sándor Színházban
tartott kiállítás-megnyitón és
eredményhirdetésen elsõként dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
értékelte a munkákat. Mint fogalmazott, a megyei kormányhivatal
önként vállalt feladatának tekinti
a megye természeti szépségeinek
és építészeti értékeink védelmét
és megóvását. Ennek kiterjesztését szolgálja az idén „Lakóhelyem
Arckönyve” címmel meghirdetett
pályázati felhívás, melyre rekordszámú mû (318) érkezett be. Ez
azt igazolja, hogy a fiatalok partnerek kívánnak lenni ebben a nemes feladatban. Az idei téma tartalmi kettõsséget kínált, hiszen a
lakóhelyük építményeinek szubjektív ábrázolása mellett alkotói
képességeikrõl, fantáziájukról, valamint felelõs gondolkodásukról is
tanúbizonyságot adhattak. Így
olyan ötletek születtek, melyek
hasznosítható segítséget jelentenek az önkormányzatoknak,
hangsúlyozta a kormánymegbízott.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Önkormányzat alelnöke, a bírálóbizottság tagja megköszönte a
gyerekeknek a színvonalas munkát, a pedagógusoknak pedig a
támogató hozzáállást. Arra biztatta a fiatalokat, hogy lelkesen ve-

gyenek részt bármely pályázatban, különösen azokban, melyek a
szülõföldhöz, a szûkebb hazához,
Zala megyéhez kötõdnek. A gyerekek vizuális kifejezése a felnõttek számára mindig izgalmas és
tanulságos, mert kiderül belõle,
mit gondolnak az õket körülvevõ
világról, fejtette ki.
A köszöntõket követõen átadták a díjakat a gyerekeknek, az intézményi és céges felajánlóknak
köszönhetõen megyei múzeum-,
hotel-, fürdõ- és élménypark-belépõket.
Elsõ helyezést ért el Horváth
Viktória fotó-videó kategóriában,
míg Horváth Dominik, Sattmann
Amarilisz és Hári Márton Lajos
rajzkategóriában (felvételünkön).
A zalaapáti Gábor Áron Általános
Iskola másodikosai különdíjat
kaptak. Pintérné Gönye Helga tanítónõ érdeklõdésünkre elmondta, digitális témahétre készített
pályázatuk témája szintén lakóhely és környezetének megismerése volt. Innét ered a gyerekek
ötlete, hogy a kormányhivatal
pályázatára készítsenek egy terepasztalt. Mind a 19-ük otthonát megformálták a település
építészeti, történelmi nevezetességei mellett.
– liv –

Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as
telefonszámon,
illetve e-mail:
schbe.anita@gmail.com

A családról, a szeretetnyelvrõl,
a mese szerepérõl beszélgettek
szakemberek a Zala Megyei Kormányhivatal közelmúltbeli „Megyeháza Klub” elnevezésû rendezvényén. A találkozót az anyák napja inspirálta, melyet Szemes Béla,
a kormányhivatal közoktatási-értékelési referense vezetett.

„MEGYEHÁZA KLUB”

A családról, a szeretetrõl

repek, melyek emiatt megerõsítésre szorulnak. Ha meg tudjuk ezeket
Dr. Rosta Andrea, pár- és család- élni, az sokat segíthet az anyaként
terapeuta arról beszélt, hogy az el- ránk váró nehézségek megoldásásajátítandó társadalmi értékeket, ban, hangsúlyozta.
mintákat, elvárásokat a család közvetíti generációról generációra. Bár
az iskolának is van ebben szerepe,
de mégis a családon belül tanuljuk
meg a szeretetet és a tiszteletet.
Éppen ezért fontos, ha a két szülõ
el is távolodott egymástól, mint
pár, de szülõpárként legyen képes
közvetíteni az emberi kapcsolatokat támogató értékeket gyermekeinek. Érdemes úgynevezett életkönyvet írni, ki mit kapott szüleitõl,
nagyszüleitõl és mit adott át gyermekeinek, mert ebbõl sok jó dolog
is kiderülhet, ami továbblendíthet a
problémákon. Szólt arról is, hogy az
anyaság mellett gyakorta háttérbe
szorulnak nõi és párkapcsolati szeDr. Rosta Andrea, Panyi Katalin,

Panyi Katalin tanítónõ szerint
ideális esetben nem megoszlik, hanem megszaporodik a szeretet egy
családban, ahová megérkezik a baba. A tanítónõ beszélt egy amerikai

Gaál Zsuzsanna és Szemes Béla

pszichológus által kialakított szeretetnyelvrõl, melynek öt eleme az
érintés, a minõségi idõ, a szívességek, a szavak és az ajándékok. Az
emberek tehát ötféle módon képesek a szeretetüket kifejezni, ezek
közül leginkább azokkal, amelyeket
neveltetésük során megtanultak,
vagy amelyekre ráhangolódtak. A
kommunikáció akkor nem szokott
mûködni, ha a másik fél nem érzékeny, nem vevõ ezekre. Társunk,
gyermekünk azonban akkor érzi,
hogy szeretjük, ha ezt az õ szeretetnyelvén juttatjuk kifejezésre,
emelte ki.
A gyermekek számára egyértelmû, hogy a mesék az életrõl szólnak, és nem kitalált történetek, fejtette ki Kissné Gaál Zsuzsanna meseterapeuta. A felnõttek már másképp látják mindaddig, amíg meg
nem tapasztalják, hogy minden
élethelyzetnek van egy mesebeli
párja. A mesék éppen ezért tanítanak arra, hogy az óhajtott változásokért saját magunknak kell tennünk. A mese attól szép, hogy mindenki máshol leli meg benne a
megoldást, példának okáért az
anyaság és a nõiesség helyes
egyensúlyának megtalálását.

MEGYE

VÁROSNAP
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es
írásos említésének 770. évfordulóján ünnepi közgyûlésre került
sor a város dísztermében. A házigazda Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket,
köztük Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkárt, Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét, Vigh László
országgyûlési képviselõt, Fekete
Györgyöt, az MMA elnökét, valamint a megye és a város számos
közéleti személyiségét.

Ünnepi köszöntõjében a polgármester felidézte: a veszprémi
püspök 1247-ben adott ki egy
rendelkezõ oklevelet, ebben az
okiratban még „Egurscug” néven
szerepelt a város. Zalaegerszeg az
évszázadok során Zala vármegye
központjává vált, 1526 elõtt már
két alkalommal tartottak megyegyûlést. 1732-ben épült fel a vármegyeháza, innentõl kezdve végleg és hivatalosan is Zalaegerszeg
lett a megyeszékhely. Itt emelte
fel szavát a haladás és a magyarság érdekében Deák Ferenc és
Csány László. A róluk készült festmények láthatók a díszteremben.
– A nagy õsök példája kötelez
bennünket. Történelmünk bizonyítja, hogy a mi városunk sosem
elégedett meg azzal, amit a külsõ
erõk kiszabtak számára. A sorsfordító pillanatokban mindig maga
vette kézbe a sorsát, és a polgárok
összefogásával mindig elérte célját – fogalmazott Balaicz Zoltán,
majd arról beszélt miért is alakul ki
az emberekben oly szoros kötõdés
a szülõvároshoz és mit jelent neki
személyesen, hogy a város polgármestere lehet. – Nekem a szülõhelyem, lakóhelyem polgárainak bizalma erõt ad a legnehezebb feladatok megoldásához.
Zalaegerszeg nem csak város,
hanem otthon is – mondta, majd
arra emlékeztetett, a múlt tetteire
emlékezve, azokból erõt merítve
kell tovább építeni a zalai megyeszékhelyet. – „A jövõnek sok neve
van. A gyenge úgy hívja: elérhe-
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Nem csak város, otthon is
tetlen. A gyáva úgy, hogy ismeretlen. A bátor pedig lehetõségnek
nevezi!” – a polgármester Victor
Hugo szavaival zárta ünnepi köszöntõjét.
Pogácsás Tibor államtitkár köszöntõjében arról beszélt, hogy a
nagyobb gazdasági önállóság teszi
lehetõvé azt is, hogy a megyei jogú városok olyan fejlesztésekbe
foghassanak a Modern Városok
programja keretében, amelyek sikeressé tehetik õket. A fejlesztések nem csak az adott várost szolgálják, hanem a térség lakóit, településeit is. Példaként említette a
jármûipari tesztpálya megvalósulását. Szita Károly „életrevaló településként” jellemezte Zalaegerszeget, hozzátéve, az itt élõk lelkületének, szellemiségének és tenni

város elsõ írásos említésének 770. évfordulóján stílusosan 770,
kék lufikat szorongató óvodás
jelenlétében avatták fel május
12-én Farkas Ferenc szobrászmûvész egerszegi várat ábrázoló makettjét Zalaegerszegen, a
Mindszenty téren.

A

akarásának köszönhetõen emelkedett ki a többi közül. Mint fogalmazott, egy város felelõssége jóval
túlterjed a földrajzi határain, mert
az itt született döntések befolyásolják a térség életét is.
A köszöntõk után került sor a
kitüntetések átadására. A Zalaegerszeg Város Díszpolgára kitüntetõ címet Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész kapta,
aki 1967-ben került Zalaegerszegre. Nagy ambícióval, tele energiával érkezett a fiatal mûvész, hogy
megpezsdítse a város mûvészeti
életét, mert úgy gondolta friss
vérkeringésre van szükség. Számos köztéri alkotása van Zalaegerszegen és a megyében is, mûvei
jól ismertek szerte az országban
és a határokon túl is Herszontól

Münchenig. 2006-ban a város Pro
Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címben részesítette. Szabolcs Péter
példaértékû, magas színvonalú
mûvészeti munkájával hozzájárul
Zalaegerszeg kulturális fejlõdéséhez.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címet kapott Stróber László
apát-plébános, akinek szerepe a
zalaegerszegi hitéletben jelentõs
és példaértékû. Neki köszönhetõ a
Mária Magdolna Plébániatemplom
teljes külsõ és belsõ rekonstrukciója, a kertvárosi templom megépítése. Fáradhatatlan építõ tevékenységéért a város 2003-ban
„Zalaegerszegért” díjjal jutalmazta.
Ugyancsak Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetést kapott Szakály
István egykori válogatott atléta, a

A közigazgatásban végzett kiemelkedõ szakmai munkát is elismeréssel jutalmazták. Az okleveleket dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ adta át: dr. Fata Anikónak
szakmai fõtanácsadói, Vásár Mariannának szakmai tanácsadói,
Kemes Timeának címzetes vezetõ
fõtanácsosi, Rostásy Sárának címzetes fõtanácsosi, Fekete-Kállai
Krisztiánnak címzetes fõtanácsosi
címet adományoztak.

gén. A vármakett ugyanakkor
idõutazásra invitál, hiszen összehasonlítást enged a tér 1640-beli
kinézete és a jelen között – emelte ki.
A polgármester köszönetet
mondott Farkas Ferenc Zalaegerszegért Díjas szobrászmûvésznek a köztéri alkotás elkészítésért, valamint dr. Vándor
László nyugalmazott múzeumigazgatónak a szakmai tanácsokért. A vármakettrõl 3D animáció is készült, ami Horváth Szilárd, Tejfel Krisztián és Szabó
Zoltán munkája.

Ezt követõen Balaicz Zoltán
polgármester Vigh László országgyûlési képviselõvel és Farkas
Ferenc
szobrászmûvésszel
együtt leplezte le a vármakettet,
majd a gyerekek a levegõbe engedték a lufikat.
Bízik abban, hogy Egerszeg
közössége és az idelátogatók
támpontot kapnak arról, hogyan
nézett ki város ezen szeglete régen – mondta el érdeklõdésünkre Farkas Ferenc szobrászmûvész. Kitért arra, hogy a várról
többé-kevésbé valóságot érintõ
ábrázolások maradtak fenn, még
talán akkor is, ha a kiindulópontként használt metszeten a templom tájolása ellentétes a valósággal. Nagyon nagy munka volt, de
elégedett, azzal is, hogy méltó
történelmi környezetbe került a
vármakett.

2019 már nincs is olyan meszsze, ezért sem gondolkodhatunk
külön-külön pályázatokban az
egyes projektelemeket tekintve.
Megvalósításuk ugyanis csak akkor válhat valóra, ha támogatást
nyerünk. Zalavár és Zalaapáti közös bencés emlékeinek fejlesztését egy komplex projektben képzeljük el. A koncepció zalavári
elképzeléseit várjuk a településtõl
, és illesszük majd össze. Egy ilyen
tervet szeretnénk letenni a kormány asztalára, bízva támogatásukban, hogy a millenniumot valóban méltó módon ünnepelhessük meg. Ehhez az is szükséges,
hogy a zalavári Vársziget történelmi emlékhely minõsítést kapjon, amit Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke is kiemelt a konferencián, szögezte le
Vincze Tibor.
***
A két települést bencés múltja
köti össze egymással, az ezeréves
évfordulót éppen ezért kívánják
közösen és méltó módon megünnepelni, emelte ki Horváth Ildikó,
Zalavár polgármestere a konferencia elsõ részében a Kis-Balaton
Házban.
Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-

tokért felelõs helyettes államtitkár Szent István elõrelátását méltatta. Mint mondta, tudatosan választotta a kereszténységet és telepített ide kolostort annak érdekében, hogy a magyarság fennmaradjon. A konferencia üzenete
éppen az, hogy jöhetnek zivataros idõk, de a múltunkat, gyökereinket nem szabad elfelejteni,
hangoztatta.
„Felépítik az õsi romokat, a
régi omladékokat helyreállítják;
újjáépítik a puszta városokat,
sok-sok nemzedék omladékait“,
idézte Izaiás prófétát dr. Várszegi
Asztrik (Felsõ képen). A pannonhalmi fõapát azt hangsúlyozta,
múltunk megismerésének kívánalma nem romantika és nosztalgia, nem csak esztétikai élmény.
„A gyökereinket, az origót, a kezdetet faggatjuk, és onnan várjuk
a választ”, vélekedett a program
jelentõségérõl.
A konferencia zalaapáti helyszínén az Apáti Capella Kamarakórus templomi énekes áhítatot
adott elõ, majd Bóka Tibor plébános és Takáts István, a Veszprémi
Érsekség kancellárja köszöntötte
a résztvevõket a Szent Adorján
templomban.
Antal Lívia

Idõutazásra invitál a vármakett

Zalaegerszeg elsõ írásos említése 1247-bõl való, elsõ ábrázolása azonban sokkal késõbb keletkezett. Johannes Ledentu hadmérnök 1640 körül készítette el
metszetét az egerszegi várról,
ami így a város elsõ ismert ábrázolása, ugyanakkor nem tekinthetjük hitelesnek, mert egyes
épületek máshol helyezkednek el
rajta – fogalmazott Balaicz Zoltán
polgármester a városnapi rendezvénysorozat avatási ünnepsé-

Bencés és nemzeti étékeink
megmentése címmel rendeztek
konferenciát
Zalaváron
és
Zalaapátiban május 18-án. A rendezvényt azzal a szándékkal hívták életre, hogy felhívják a figyelmet a zalai bencés múlt
2019-ben esedékes millenniumára, melynek méltó megünnepléséhez kormányzati támo- rom pilléren nyugszik. Mint ismert a zalavári Várszigeten réggatásra számítanak.
óta zajlanak ásatások, a leletek a
Karoling- illetve az Árpád-korból
– Magyarországon öt bencés származnak. Nagyon szeretnénk
rendház mûködik, Tihanyban, azt, hogy a feltárás lendületet
Bakonybélben, Pannonhalmán, kapjon, a még földben lévõ benBudapesten és Gyõrben, melyek cés monostor napvilágra kerüljön,
büszke múlttal rendelkeznek, legalábbis egy része 2019-re. Úgy
ahogy a rend zalai története is –
mondta Vincze Tibor, Zalaapáti
polgármestere, akitõl a konferencia céljairól érdeklõdtünk. – 2019ben ugyanis ezeréves évfordulót
ünnepelhetünk, hiszen a zalavári
Várszigeten Szent István által alapított Bencés Apátság egykor álló
monostorának elsõ adománylevele 1019-es keltezésû. A zalavári
bencés apátság újraalapítása
1715-ben, a göttweigi bencés
apátság fennhatósága alatt, az
apátság birtokában lévõ Apátiban
történt. Zalaapátit tették meg
apátsági székhellyé, Szent Adorján tiszteletére szentelt templomunkat 1777 és 1781 között építették.
rekonstruálni és egyúttal bemu– Miképpen szeretnék meg- tatni az épületet, mint Szent Hadünnepelni az ezeréves évfor- rianus templomát.
Zalaapáti a bencés örökség
dulót?
– Zala megye történetében az büszke otthona, ezért is tervezezeréves bencés múlt meghatá- zük a ránk hagyott épületek rerozó jelentõségû, mert egyidõs a konstrukcióját, ami a második pilmagyar államalapítással. A millen- lér elgondolásunkban. 2011-ben
nium ezért érdemel különös fi- egy pályázat segítségével újítotgyelmet, melynek méltó megün- tuk fel templomunkat külsõleg. A
nepléséhez hozzátartozik az, templom belül is gyönyörû, a
hogy az itt található kincseket or- szentély freskóját Joseph Mölck,
szágosan is megismertethessük a négy oltárképét Johann Martin
közönséggel. Elgondolásunk há- Smidt festette. Megérdemli tehát

Zalaegerszegi Atlétikai Klub elnöke. A Zalaegerszegi AC idén lesz 25
éves egyesület, a klub adta a város
elsõ olimpikonját, azóta további 4
olimpián volt ZAC-versenyzõ, több
száz országos bajnokságot nyertek a sportolóik és valamennyi
korosztályos világversenyen is
szerepeltek az atlétáik. Szakály István társadalmi munkában húsz
évig volt a Zala Megyei Atlétikai
Szövetség elnöke.

ZALAVÁR ÉS ZALAAPÁTI MILLENNIUMRA KÉSZÜL

A bencés múlt ezer éve
a belsõ felújítást és restaurálást. A
kriptákat is szeretnénk rendbe
tenni. A kolostorban pszichiátriai
otthon mûködik. Mint azt Soltész
Miklós szociális és családügyi államtitkár bejelentette, az ellátottakat lakóotthonokba költöztetik,
vagyis a zalaapáti intézet is megszûnik várhatóan két éven belül.

Vincze Tibor polgármester
Budapesten egy antikváriumban lelt rá Füssy Tamásnak, a
zalavári apátság perjelének
az apátság történetérõl 1902ben kiadott könyvére. Ebben
megtalálható Janke Domonkos portréjára, aki az apáti
templomot és rendházat építtette. A festményen az építmény makettje is látható. Az
apát a templom alatti kriptában nyugszik.

Ebbõl adódóan számítunk a kolostor rekonstrukciójára azzal a céllal, hogy idõsotthon létesülhessen benne.
– Mi az elképzelésük harmadik pillére?
– A fenntarthatóság, ha egy
szóval válaszolhatok. Ide tartozik
a kolostor kertjének, növényzetének felújítása, és a rendházat és a
templomot eltakaró magas kerítésfalak eltávolítása. Éppen ezért
szeretnénk megnyitni, láthatóvá
tenni a parkot, ami által egy igazán szép településközpont létesülhetne, a szemben lévõ iskolával és az óvodával. A konferencia
zalaapáti programjának részeként
a kertet is megtekintettük, melyre egy parktervezõt is meghívtunk. A templomban elõadást tartott dr. Zágorhidi Czigány Balázs
történész Apáti történetérõl, tõle
tudjuk, hogy pincészetet nem a
19., hanem a 18. században, a
templom és rendház építésével
egy idõben létesítették a bencések. Ezt is fel szeretnénk újítani,
mégpedig szálláshely funkcióval.
A kolostorkerttel együtt olyan
emlékhelyet hoznánk létre, amely
pihenésre, csendes sétákra és elmélkedésre alkalmas leendõ vendégeink számára. Miután a
göttweigiek létesítették a bencés
apátságot, lelkigyakorlatokat végezhetnének itt. Turisztikai kínálatunk tehát történelmünkre,
bencés múltunk bemutatására
épülne, biztosítva a tervezett beruházások fenntarthatóságát.

TÉRSÉG
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Balatongyörökön a szezonra
való felkészülés már tavaly év végén elkezdõdött, hisz a közterületi fák metszésével már a téli
idõszak zárása után végeztünk –
mesélte a fõidényre készülés szakaszait érintõ érdeklõdésünkre
Biró Róbert polgármester, aki további részleteket is elárult.

– A nyári virágosítás és a zöldfelületek megújításának terveit már
február végére elkészítettük és útállapot-javító
rekonstrukcióba
kezdtünk. Több mint 400 millió forint a település idei költségvetésének fõösszege. Tavaly önkormányzatunk 53,6 millió forintot
fordított beruházásokra. Ez fõként
a Petõfi utcai ivóvíz-, villanyvezeték és útburkolat felújítását jelentette. A tavasz kezdetétõl folytatjuk a beruházást a Petõfi utca folytatásaként, de az Eötvös Károly utca mintegy 800 méteres szakaszát
is megújítjuk vízelvezetéssel, útszegély kialakításával és új burkolat kiépítésével.
– Mi újság a strandfejlesztéssel?
– Hosszú évek óta elõször írtak
ki olyan pályázatot, ami ténylegesen a fürdõhelyek modernizálását
szolgálja. Február végén értesültünk arról, hogy bennünket is
érinthet a program. Áprilisban
megterveztük és beadtuk a pályázatot egy nagyságrendileg 40 milliós projektre. Az idõ szûkössége
miatt a szezonra csak az értékmegõrzõ beszerzését tudjuk elvégezni, de õsszel szeretnénk két új
úszó- és napozóstéget elhelyezni.
A parti sétányhálózat is bõvülne
egy 300 méteres, térburkolt szakasszal. Az elsõ fürdõpénztár mögé egy nagy, fedett, részben zárható kerékpártárolót építenénk, és
a gyermekmedence mellett egy új
játszóteret is kialakítanánk az apróságok örömére. A nagyobb
gyermekeknek fenntartott központi játszóteret pedig új, na-

BALATONGYÖRÖK

Bízik a sikeres nyárban
gyobb elemmel kívánjuk bõvíteni.
Õsszel a hátsó strandi pénztárépületet is átalakítanánk, valamint saját forrásból kívánjuk korszerûsíteni a mintegy harminc éves strandi közvilágítási hálózatot: ledes
kandelábereket teszünk a sétány
mellé.
– Milyen pályázatok segítik a
falufejlesztést?
– Egy vidékfejlesztési programhoz kapcsolódva, a település arculatát meghatározó épületek szépí-

található, ezért döntöttünk úgy,
hogy a külterületi, zártkerti utak
felújítására és az ehhez szükséges
gépek beszerzésére is pályázatot
adunk be.
Nagyon szeretnénk nyertese
lenni ennek a mintegy ötvenmilliós
projektnek. Egy éve egy kormányhatározat kiemelt projektként nevesítette a külterületi településrészek csatornázását. Azóta részt
vettünk több tárgyaláson, mert a
megvalósítás elé törvényi nehéz-

csatornahálózatunkat, a vízi-közmû vagyonunkat július elsejéig át
kell adnunk állami tulajdonba. Az is
tudott, hogy ezzel együtt az állam
és a DRV veszi át a külterületi csatornázással kapcsolatos pályázati
feladatok ellátását.
Tavaly elkészült a 71-es fõút
burkolaterõsítése, és szerettük
volna, hogy a körforgalom és a
Szépkilátó közötti, sûrûn lakott,
belterületi, egy kilométeres szakaszon járda épüljön ki. Keressük a

tésébe kezdünk. Tervezzük az óvoda melletti tûzoltószertár és a
funkciónélküli, egykori iskolaépület homlokzati felújítását is. Utóbbiban tornaszobát szeretnénk kialakítani, melyben délelõtt az óvodások, délután a helyi aerobik csoport tagjai sportolhatnak. Úthálózatunk mintegy fele külterületen

ségek gördültek. A csatornázott
részeket belterületbe kellene vonnunk, amit nem csak az OTÉK, de a
Balaton Törvény is akadályoz. A pályázat kiírója szerint lesz majd egyszerûsítés és számunkra elõnyös
változtatás a projektben. A helyzetet bonyolultabbá teszi, hogy az
önkormányzati tulajdonú ivóvíz- és

forráslehetõségeket, mert ez a
szakasz balesetveszélyessé vált az
útfelújítás óta, hisz a jó minõségû
út több gépkocsivezetõt gyorsabb
sebességre ösztönöz. A nem helyesen megválasztott sebességbõl
következõen itt már halálos közlekedési baleset is történt, a gyalogjárda létjogosultsága ezért sem vi-
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Zala megyébõl

tatható. Nem mondunk le a Szépkilátó és a 71-es út csomópontjának felújításáról sem. A közútkezelõ zalai kirendeltségével közösen
kezdtünk bele a tervezésbe, és reméljük, hogy a veszélyes csomópontok átépítésére tartalékolt forrásból jut majd erre is pénz.
– A Szépkilátóval milyen tervek vannak?
– A legemblematikusabb települési pontunk fejlesztésérõl az elmúlt 25 évben több tanulmányterv is született, de szerencsére
egyik sem került megvalósításra.
Szeretnénk a természeti környezet
minél nagyobb megóvásával kezelni a jövõbeli fejlesztéseket. A helyszín egyébként része a Festeticsörökség turisztikai termékfejlesztésnek. Bízunk benne, hogy hamarosan fejlesztési források is rendelkezésre állnak. A kilátó alatt van
egy véderdõ, ami a '70-es évekig
parkerdõként mûködött pihenõpadokkal, ösvényekkel. A kilencvenes évekre a hely elvadult, ezért
már tettünk lépéseket az erdõsáv
takarítására, ahol egy sétálásra alkalmas liget kialakításának minden
feltétele adott lehet.
Régen Kápolna-dombként volt
ismert a Szépkilátó, és az sem véletlen, hogy mellette a Pap-hegy
van. Itt a török idõkig egy kápolna
állhatott, ami a történelem vihara-

iban elpusztult. Ismerjük a kilátó
alatt feltárt római villagazdaság
tárgyi emlékeit, és a volt ifjúsági
tábor területén található fürdõépület maradványai látogathatók
is. A környék tavaly elindult régészeti feltárását kiemelten fontosnak tartjuk. A kerékpárút melletti
golfpálya területén húzódik egy
neolit telep, és a kutatóárkokkal elértünk egy olyan leletadó réteget,
ami újabb épületek maradványait
sejteti, és amelyeket júniustól birtokba vesznek a Balatoni Múzeum
régészei.
– Milyen programokat szerveznek majd?
– A nagy rendezvények sorát a
sikeres, ötödik alkalommal tartott
palacsintafesztivál nyitotta április
végén, ahol 11 civil csapat sütött
többezer palacsintát. A lampionos
strandpartit a turisztikai egyesületünk rendezte május derekán,
de lesz gyereknap és a szezonnyitó pünkösdi napokkal evezünk a
fõidénybe. Június 10-én a bográcsos ételek fõzõversenye, a Háromlábú fesztivál hoz vendégeket, majd 24-én a Nyitott Pincék
Napja. Júliusban a Nemzeti Hét, a
csütörtök esti Jazzfiesták, csellókoncert, borfesztivál, tûzoltónap
is a turisták és a helyiek kedvét
keresi.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

KÖRNYEZET

A szezonkezdet nagy vízválasztó minden, idegenforgalomból élõ balatoni településnek. Vonyarcvashegy viszont már nem
csak a nyárra fókuszál, hanem az
elõ- és utóidény nyertese is szeretne lenni, ezért az évszakoktól
függetlenül folyamatosan igyekszik fejlesztéseket megtenni, továbbá élményeket, feltöltõdést
adni a vendégeinek – mondta
Péter Károly polgármester, akitõl
az ellátandó feladatokról érdeklõdtünk.

– A strandon akad a legtöbb teendõ, hisz egy egészséges turisztikai versenyben mindig meg kell
újulni. Beadtunk egy 50,5 millió forintos strandfejlesztési pályázatot.
Ezzel szeretnénk elérni a strand és
az üdülõhelyünk sportosabb megjelenését, sportszeretõ jellegét.
Beszerzünk majd túrakenukat, kajakokat, kiépítünk sétányokat,
gyermekpancsolót; korszerûsítjük
a kerékpártárolót és a beléptetõ
rendszert. Ám mindezek zöme az
idõ rövidsége miatt csak a következõ szezonra valósulhat meg.
Örvendetes, hogy az önkormányzattal partnerségben, a strand sikeressé tételéhez, az ott tevékenykedõ vállalkozók is egymással
összefogva járulnak hozzá. Egyszerre nyolc vendéglátóegység
újítja föl teraszhelyiségét, egységes hangulatot és esztétikumot
teremtve. A röplabdapályánkat saját erõbõl újítjuk föl.
A „Mozdulj Balaton” szabadidõsportos rendezvényeket támogató
program jóvoltából egy takeballasztalt is kihelyezünk a strandra.
Az innovatív aquaskipper nevû
eszközzel lehetséges a vízen szállni. Az emberi erõvel hajtott, szénszálas anyagból gyártott izgalmas
vízi járgány a Lidó-strandunkon
nyáron már kipróbálható lesz.
Nem növeltünk sem az idegenforgalmi adó mértékét, sem a belépõjegyek árát, sõt a szezonbérletek
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Vonyarcvashegy virágzó fejlõdésben
(heti, havi, családi jegy) árában
sincs változás. Most dolgozzuk ki,
hogy a szállásadóknál miként lehessen bérletet váltani.
Minden évben, így most is csatlakozunk a Virágos Magyarországért település-dekorációs versenymozgalomhoz. Már tavaly és tavalyelõtt is szép eredményeket értünk el, amit most szeretnénk felülmúlni. Az öt csillagosra bõvített
„Kék Hullám Zászló” strandminõsítõ rendszerben is szeretnénk elérni a legmagasabb fokozatot. Meg
kívánjuk tartani a Magyar Turizmus
Zrt. által adományozott „legsportosabb balatoni strand” különdíját.
Õsszel majd részt veszünk a hagyományteremtõ céllal, a Keszthelyi-hegységet egyedülálló módon
bemutató Vadlán Ultra Trail egyéni
és terepfutóverseny október 7-ei

programjában. A nevezési létszá– Milyen pályázati segítséget
mot háromszáz fõben maximálták. kapott a település?
– Ha minden a terveknek megEgyénileg, vagy legfeljebb öt fõvel
váltóban lehet nevezni, 50 illetve felelõen alakul, akkor akár közel
108 kilométeres távon.
ötszázmilliós pályázati forrás is érkezhet a községbe. Hétmillió forintot nyertünk a polgármesteri hivatal informatikai rendszerének modernizálására, (ASP rendszer). A
Helikon, Rákóczi és Agyagos utcákban csapadékvíz-elvezetési munkákat tervezünk. Egy szociális pályázat keretében az ebéd kiszállításának rendszerét kívánjuk megújítani. A mostani rendezvénytéren
létesül a termelõi piac, itt új vizesblokkok, tárolóhelyiségek, fedett
csarnok is épül. Turisztikai pályázatunkban pedig, megvalósítjuk a
„Balatoni Mondák Házát”, ahol egy
térbe gyûjtjük a tóhoz kötõdõ legendákat, meséket, hogy hasznos
kikapcsolódási lehetõségeket találjanak a vendégek a csapadékosabb
idõben is.
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és az áldozatoknak
Imre atya, Piff József, Zsinkó Lajos és Péter Károly

emléket
állító
úgynevezett
„Büszkeségpontot”, egy 56-os emlékmûvet is felállítottunk a Vörösmarty Mihály és Virág Benedek utcák keresztezõdésében, egy öt
milliós nyertes pályázatnak köszönhetõen. Az óvodai épület melletti kerítést önerõbõl cseréljük ki.
Az iskolánál forgalomszervezéssel
segítjük a szülõket, hogy ne csak a
Fõ útról tudják megközelíteni az
oktatási intézményt, hanem a hátsó utcáról is. A konszolidációs pályázat segítségével õszig a strandra vezetõ Arany János utca járdáját
újítjuk fel, de lesz járdaépítés még
a Fõ utcán az iskola elõtt, és a Déryné utca mellett.
– A civilek miként járulnak hozzá a szezon sikeréhez?
– Nagyon sokat köszönhetünk
nekik, büszkék is vagyunk rájuk. A
nyugdíjasklubunk új választott elnökével, lendületet nem vesztve
mûködik együtt a településsel. A
húszéves, mindig aktív polgárõr
egyesületet megalakulásuk jubileuma alkalmából ünnepeltük. Õk a
rendezvények és esküvõk biztosí-

tásában is szerepet vállalnak. A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar folyamatosan megújulásra
kész. A zenéléssel sok új fiatal rézfúvós szerez magának és a közönségnek örömet. Sportegyesületünk TAO-pályázat keretében vásárolt kisbuszt, amivel a sportolók
szállítását teszi lehetõvé egy-egy
vidéki versenyhelyszínre. Asztaliteniszezõink NB-II-be jutottak, az
U-14-es kézilabda utánpótlás csapatunk a harmadik helyet szerezte
meg a bajnokságon. A Szent Mihály-hegy Védõ és Vendégváró
Egyesülettel közösen egy orgonát
szeretnénk megszerezni a kápolnába. A domb alján mobil illemhelyet is elhelyezünk.
– Mi újság a rendezvények háza táján?
– A strandot június harmadikán
nyitjuk, majd június 24-én a
„Vonyarci Nyargalás” elnevezésû
hegyi majdnem félmaraton, vagy
negyed-maraton futóversennyel
erõsítünk rá a sportos településünk
imázsára. Az eddig sikert hozó, hagyományos
rendezvényeinket
mind megtartjuk. Már leszerzõdtünk a programok fellépõivel is. A
Sörfesztiválra a Republik együttes
érkezik, de jön az AB/CD formáció
is. A Borfesztiválra a gyönyörû magyar népdalok elõadóját: a Holdviola együttest hívtuk, de itt lesz a Kelemen Kabátban formáció és az
Ocho Macho együttes, amely a
reggae, a ska, a punk és a latin keveredésébõl született. A Bor- és
Csemegeszõlõ Fesztiválon fellép az
Ismerõs Arcok és a Makám együttes. Június végén a VII. Kézmûves
Sörök és Házi Ízek Fesztiváljával készülünk. Július utolsó hetében tartjuk a XXIV. Vonyarci Boros Forgatagot. Augusztus 4–6. között a XXV.
40 halász emléknap, augusztus
17–20. között a XI. Bor- és Csemegeszõlõ Fesztivál, majd augusztus
24–26. között a VI. „Ponty így jó” –
Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál kínál gasztronómiai élvezeteket.
Nemes Norbert
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