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Gesztenye-ünnep Nemeshetésen
Nemeshetés községnek az
ántivilágban (divatos szóval
élve) két brand-je volt: a tilosban fõzött pálinka és a szelídgesztenye. A szeptember 27.-én
megrendezett IV. Nemeshetési
Gesztenye Fesztivál kapcsán
természetesen ez utóbbiról
kell megemlékeznünk.
Jó pár évtizeddel ezelõtt a
község messze környék legnagyobb összefüggõ gesztenyeerdejével
büszkélkedhetett.
Õszidõn, mikor a szúrós fondorok felpattantak, az édes
csemege valósággal beterítette
a talajt a fák alatt. Azokban az
idõkben vagonszámra szállították el a helyi felvásárló helyekrõl a lakosok által begyûjtött
termést. A gesztenye a házi
csemegézésen túl, fontos bevételi forrása volt a község lakóinak. Általában ilyenkor jutottak hozzá egy-egy tartós fogyasztási cikkhez. A település

egykori „legendás” boltosa,
Kálmán Jenõ a szezonra beszerezte a napi forgalomban
nem szereplõ árucikkeket: asztali tûzhely, kályha, szõlõdaráló, kerékpár, késõbb televízió kellette magát az üzlet máskor „haszontalan” terében.
Néhány évtizede a Balkánról átterjedt gombás megbetegedés hatalmas pusztítást
végzett a százados fák alkotta
erdõben. Mára már csak töredéke él az Öreghegy és Kótorna hegyhátakat beborító egykori gesztenyésnek. Viszont
szórványban még mindig sok
gesztenyefa található a községet ölelõ dombokon.
Nemeshetés Község Önkormányzata a Nemeshetésért
Kulturális Munkacsoporttal
karöltve, négy évvel ezelõtt
rendezte meg elsõ alkalommal
a Gesztenye Fesztivált. A bizonytalan kezdet után a ren-

Magyar Kálmán polgármester megnyitja a rendezvényt.
dezvény évrõl-évre nagyobb
sikerrel illeszkedik a községi
ünnepek sorába. A most zajlott
rendezvény már a falu lélekszámát meghaladó látogatót

vonzott a helyszínre. Jöttek a
községbõl elszármazottak, barátok, ismerõsök találkoztak a
kultúrház udvarán felállított
(Folytatás a 3. oldalon)

Hagyományteremtõ autóverseny Teskándon
nyékolta, ez is indokolta az
õszi versengés megrendezését:
– Sajnos a falunapi versenyen ellopták egyik barátunk
autóját, s szerettünk volna segíteni neki. Párhuzamosan zajlottak az események, az idõmérõ futam mellett sárgyorsulást és kerékcsereversenyt is
rendeztünk. Az idõ kicsit viszszavette a jelentkezési kedvet,
ezért csak tizenöt autós versenyzett. Az esõzés a pályát is
megviselte, viszont így is jó
hangulatban telt a program –
foglalta össze Csentericz Gábor szervezõ. Az országos
program jegyében este tábor-

tûz és retro parti zárta a hagyományteremtõ szándékkal
rendezett õszi versenyt. A
szervezõk ezúton is köszönik
az önkormányzat támogatását.
Vasárnap szüreti felvonulók haladtak végig az utcákon,
s zeneszóval, szüreti étkek és
italok kóstoltatásával köszöntötték a termény betakarítás
idõszakát. A falubejárást követõen a Kemenceháznál folytatódott a program, ahol a Zalaapáti Harmonikások, a
Hottói Népdalkör és Csordás
István mûsorát hallgatták az
érdeklõdõk.
Pataki Balázs

Az idõjárás a rutinos versenyzõket is megtréfálta.
Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! országos kezdeményezéshez
csatlakozva
Teskándon szombaton jeep
autók versengtek. A falunapokon résztvevõk már meg-

szokhatták, hogy a programot
minden évben színesíti az
extrém terephez alkalmazkodó járgányok off road versenye. Az idei programot sajnos
egy negatív történés is beár-
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Gellénházi számvetés
Beszélgetés Farkas Imréné polgármesterrel

Farkas Imréné
A korábbi ciklusban idõközi választáson kapott bizalmat
a gellénházi polgároktól Farkas Imréné, aztán 2010-ben, a
soros önkormányzati voksoláson megerõsítették faluvezetõi
tisztségében. Arra kértük, hogy
készítsen számvetést az elmúlt
négy évrõl.
– Mindannyiunk számára
közismert tény, hogy az önkormányzatok költségvetése 4 évvel ezelõtt borotvaélen táncolt, jó néhány település a
csõd szélére került. Takarékos
és megfontolt gazdálkodással
sikerült Gellénháza pénzügyi
helyzetét stabilizálni, és olyan
tartalékot képezni, amellyel
nyugodtan gondolhatunk a következõkben fejlesztésekre, pályázati önerõk biztosítására.
Ilyen pályázati forrásból valósult meg az iskola fûtésrekonstrukciója, amit hasonló
formában szeretnénk folytatni
– mondja elöljáróban.
– Az elmúlt 4 évben milyen eredményeket, fejlesztéseket sikerült elérniük?
– Vázlatosan ezek a következõk: pénzügyi stabilitás megteremtése; temetõkapu és harangláb felújítása; autóbuszváró építése; strand kis- és nagymedencéjének felújítása; urna-

fal építése a temetõben; közterek térkövezése; járdafelújítás,
akadálymentesítés; szennyvíztelephez vezetõ út felújítása; a
sportpálya öltözõjének fûtésrekonstrukciója pályázati forrásból; pénzügyi támogatás a
MOL Nyrt.-tõl és az FGSZ Zrt.tõl; játszótér építése az iskola
udvarán; szennyvíztelep felújítására pozitívan elbírált pályázat benyújtása; rendezvények
szervezése, új programok létrehozása (Mindenki karácsonya); civil szervezetek, kulturális csoportok támogatása;
Gellénházi Krónika létrehozása; Gellénháza honlapjának elkészítése; egészségnap szervezése; tûzifa pályázat.
Fontos feladatként tartottuk számon a település külsõ
megjelenését, tisztántartását, a
közterületek, zöldfelületek, árkok, vízelvezetõk folyamatos
takarítására való odafigyelést,
ami nemcsak az itt élõk jó közérzetéhez elengedhetetlen, hanem az ide érkezõ turisták,
vendégek, vagyis az idegenforgalom szempontjából sem
mellékesek.
– Milyen feladatokat tart
fontosnak, ha ismét bizalmat
kap?
– Nagy hangsúlyt kell fektetni az egyházközséggel való
folyamatos párbeszédre. A civil szervezetek jelentõsen megerõsödtek az elmúlt években a
településen. A falu életének
minden színterén jelen vannak. Önszervezõdõ módon, aktívan vesznek részt Gellénháza
kulturális, társadalmi életében.
Azt gondolom, az ilyen civil,
alulról jövõ, építõ jellegû kezdeményezéseket mindenképpen támogatni kell az aktuális
vezetésnek. Célom, hogy a falu
valamennyi korosztálya, társadalmi rétege, csoportja, aktív,
tenni akaró tagja tudása, képessége, lehetõsége szerint
részt vegyen a közösségi élet
színterén.

A falunapi rendezvények sok érdeklõdõt vonzanak.

A gyerekek és a fiatalok
szabad idejének szervezésére
és hasznos eltöltésére véleményem szerint az eddig tapasztaltakhoz képest még nagyobb
hangsúlyt kell fektetni. Fontos
a falu lakosságmegtartó szerepének erõsítésére. Ez talán az
egyik legnehezebb feladat.
Részletezve – természetesen csak
vázlatosan – a terveink: olyan
források felkutatása, amelyek
többletforráshoz juttathatják
községünket; uniós pályázatok
állandó és szakszerû figyelése;
lehetõségek kihasználása; településrendezési tervek felülvizsgálata; Gellénháza ivóvízés csatornaszolgáltatásával, valamint díjaival kapcsolatos
problémák felülvizsgálata, megoldási lehetõségek felkutatása;
helyi vállalkozások bevonása a
község fejlesztésébe; bölcsõde
kialakítása, amely a kisgyermekes anyák munkába állásának
elõsegítéséhez elengedhetetlenül szükséges; helyi zöldenergia források felkutatása az önkormányzati közintézmények
energiaellátása érdekében; idõsek mindennapjainak megkönynyítése napközi otthon létrehozásával; irodaház hasznosítása, munkahelyteremtés; iskola
és tornaterem épületének felújítása; óvoda épületének felújítása; helyi piactér létrehozása a község központjában;
közösségi kemence építése, a
park szerepének visszaállítása;
baba-mama klub indítása; kertbarátkör létrehozása; közvilágítás fejlesztése; utak, járdák felújításának folytatása (Kossuth
utca teljes járdarekonstrukció); testvértelepülési kapcsolatok kialakítása; autóbuszmegálló tetõterének kihasználása;
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tájékoztató táblák, útjelzõ táblák kihelyezése; térfigyelõ kamerarendszer kiépítése; turisztikai vonzerõ fejlesztése; „varroda” és környékének rendbetétele és hasznosítása; szolgáltatunk, megbecsülünk, elismerünk: falunkért sokat tett cégek, magánszemélyek kitüntetése; a képviselõ-testület tagjainak egyéni felelõssége a falu
egyes területeiért.
– Nyilván ezek a tervek, elképzelések csak összefogással
valósíthatók meg…
– Az elõttünk álló kihívások, nehéz, de szép feladatok
elvégzése nem képzelhetõ el
az itt élõ emberek szorgalma,
kitartása és a település vezetõi
felé irányuló támogatás nélkül.
Csak akkor maradhatunk talpon, s lehetünk eredményesek, ha együtt haladunk elõre.
A sikerhez egységes közösségre van szükség. Az összefogásban, az együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben
hiszek. Erre az elmúlt években
folyamatosan volt példa Gellénházán, ezt szeretném még
jobban erõsíteni. Ezúton is köszönöm az itt élõktõl kapott
sok-sok hasznos tanácsot és a
szakemberek segítségét, amelyet eddigi polgármesteri munkámhoz nyújtottak, s remélhetõleg nyújtani is fognak a jövõben. Terveink közül néhányat
már sikerült megvalósítani, de
még közel sem értünk a végére. Az elmúlt évek tapasztalatával szeretném ezeket a fejlesztéseket, és a programom
többi részét megvalósítani.
Nem településmegosztó, hanem összefogó, együttmûködõ
polgármester kívánok lenni a
jövõben is.
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Szüreti mulatság Petrikeresztúron
A Petrikeresztúrhoz tartozó zártkertekben három szõlõhegy is húzódik, Pató-hegy,
Keresztúri-hegy és Csõszi-hegy.
Az itt élõk (és elszármazottak)
még mindig sokan foglalkoznak szõlõtermesztéssel, borkészítéssel saját fogyasztásra,
vagy kedvtelésbõl a szülõi,
nagyszülõi
hagyományokat
folytatva. A betakarítás utáni
szüreti mulatság megtartása
régi szokás. Az idei termés
sajnos nem volt legjobb, egy
kis jégesõ és az utána következõ esõs idõ, a rothadás nagymértékben lecsökkentette az
idei termést. A gazdák azt
mondják, lesz még jobb. A
rossz termés ellenére is fent
kell tartani a hagyományokat,
így hát hetek óta lelkes csapat
készült az idei szüreti programra. A készülõdés nem volt
hiába való, szeptember legszebb szombatjára, huszadikára került a petrikeresztúri

felvonulás és mûsor. Délután
fél háromkor gyülekezett a csapat a mûvelõdési ház udvarán,
ahol terepjáró és traktor várta
a feldíszítést, majd irány Gyõrfiszeg, ahol Varga László és
családja már feldíszítette a
szekeret.
A kisbíró kihirdette az idei
évre való mondókáját, a lányok
táncoltak egy vidámat, a népes
közönség ivott még egyet a
tavalyiból és indulhatott is a
menet. Ezt követõen még az
Ady utcát, majd a Kossuth utat
járták végig a felvonulók. Több
helyen megálltak, énekeltek,
táncoltak, kínálták a nézõket.
A kíváncsi nézõk maguk is készültek útszéli vendéglátással.
A menet végül a mûvelõdési
házhoz vette az irányt. Rövid
pihenõ után kezdetét vette a
vidám mûsor.
A mûsor a nagylengyeli
óvódások õszköszöntõ mûsorával kezdõdött. Ezt követõen a

Gazdag mûsort állítottak össze a szervezõk.
helyi fellépõk, színjátszók színes mûsor kavalkádja következett. Volt bent szüreti játék, lakodalmas, és egy vidám, egyben tanulságos mese, mindez

megfûszerezve tánccal, dalokkal. A mûsort összeállította
Lórántné Pirzsók Emília, aki
már sok éve szolgálja Petrikeresztúr közösségét.

Tófejen is vigadtak Gesztenye-ünnep Nemeshetésen

A tófeji vidám menet.
Az esõs napok között az
idõjárás is kegyeibe fogadta
szeptember 21.-én, vasárnap a
tófeji közösségi ház elõtt gyülekezõ felvonulókat. 4 ünnepi
díszbe öltöztetett lovas szekéren és két traktoron indult el
felvonulók csapata, akik között
megtalálhattuk a hagyományos
szerepeket, a kisbírót, a csikósokat és a cigányokat is.
A kb. 50 fõbõl álló csapatban a kis óvodásoktól a nyugdíjasokig a falu minden korosztálya képviseltette magát. A

falu minden utcáját végigjárva
hirdette ki humoros szövegét a
kisbíró, amely gyakran csalt
mosolyt a hallgatóság arcára. A
jókedvet csak fokozta a gazdák
kínálata – ki óborral, ki idei
musttal, ki „keserivel” vagy
„murcival” állt elõ.
A gazdasszonyok pogácsával és süteménnyel kínálták a
„megfáradt” vonulókat, akik
tánccal és énekkel szórakoztatták a kínálókat. A faluházba
visszaérve közös éneklés és
tánc zárta a programot.

(Folytatás az 1. oldalról)
hatalmas sátorban, ahol a kulturális és kulináris élvezetek
eldorádója várta a vendégeket.
A sátor „konyhájában” vadhússal készült babgulyás rotyogott, sült sertés- és csirkehús
ínycsiklandó illatától volt terhes a légtér. Az asztalon a
helybéli lányok és asszonyok
által varázsolt, már-már a cukrászdai tüneményeket megszégyenítõ, gesztenyével készült
sütemények pompáztak. Gesztenye-ünnep
természetesen
nem múlhatott el a csemege
„bõrében sült” változata nélkül
sem, ami jó alapul szolgált a
murcik és óborok kóstolásához. A pavlovi reflexeket azonnal beindító földi javak mellett, a késõ délutánig nyújtózkodó kultúrmûsor kínált kellemes kikapcsolódást a közönségnek. A széles mûfaji skálán
mozgó programban mindenki megtalálhatta a kedvére
valót. Közelebbi és távolabbi
településekrõl jöttek az amatõr fellépõ csoportok, melyek
tagjai õszinte odaadással, lelkesedéssel pótolták a profik
magabiztosságát, rutinját. A
mûsorfolyam az operett örökifjú csillagának, Oszvald Marikának és két tanítványának színpadra lépésével tetõzött.

Látva a már-már a hajdani
nagy parasztlakodalmakat idézõ vendégsereget és vendéglátást, Magyar Kálmán polgármesterhez fordulok:
– Polgármester úr, azért
nem lehetett valami kis encsem-bencsem dolog ezt a rendezvényt ilyen színvonalon
kiállítani.
– Valóban nem – erõsíti
meg felvetésem a község elsõ
embere. – Sokunk munkája
fekszik benne. Az önkormányzatunk meghozta azokat a döntéseket, melyek nélkül hozzá
sem foghattunk volna a szervezéshez. Elõ kellett teremteni
a „piszkos anyagiakat”, de semmire sem mentünk volna, ha
nincs az a Kovács Lászlóné
alpolgármester, kulturális munkacsoport vezetõ által koordinált széles körû összefogás,
ami mindig átlendít bennünket a nehézségeken. Nem tagadható, megizzadtunk néhányszor a szó átvitt és valódi
értelmében is. Ám látva a sok
mosolygós arcot, azt kell mondanom: megérte.
– Gondolom a kedvezõ tapasztalatok után folytatás következik. Jövõre jön az ötödik?
– Az természetes – köszön
el egy bizakodó mosollyal a
polgármester.
f.l.
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Szüreti vigasság Gellénházán

A kisbíró kidobolta a híreket és vigasságra hívta a népet.
Ez évben is elérkezett Szent ságra hívta a falu népét, majd
Mihály napja, a szüret és az folytatta útját az ünneplõ menet.
A kultúrház termében küõszi fesztiválok ideje. Gellénháza közössége is megrendez- lönbözõ anyagokból virágkomte a hagyományos szüreti ese- pozíciók kiállítása szolgált
ményt, a díszes felvonulást. A programként, amelyek lelkes
település középpontjától, a helyi felnõttek, kreatív gyerreptérrõl indult útjára számos mekek kezeinek munkáit ditraktor, melyeken kicsik és na- csérik. A délután további régyok, köztük az önkormányzat szében – fõként a kisebbek és
vezetõi, valamint a helyi kul- a diákok számára – az eseturális élet képviselõi dalolva, ményhez kapcsolódó játékokintegetve üdvözölték a falu kal egészült ki a program. Szípolgárait. A vidám sereget a nesítette még az õszi nap fémúltból származó szokások- nyét a helyi mûvészeti csopornak megfelelõen, népviseletbe tok fellépése, késõbb a meghíöltözött fiatalok vezették, szõ- vott sztárvendég házaspár,
lõfürtökkel és szalagokkal tar- Papp Rita és Bodnár Attila
kított szüreti koszorú kísére- zenés összeállítása is.
Gellénházán, a 2014-es szütében, egészen a dr. Papp Simon Mûvelõdési Központ épü- reti mulatságot bál zárta a fellete elé. A kisbíró a dobszót vonuló vidám csapathoz csatkövetõen kihirdette az idei szü- lakozók részvételével.
Török Irén
retrõl szóló híreket, és vigas-

FELHÍVÁS!
A köznyelvben devizamentõ törvénynek nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.
A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartalmazzák:
– az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási árfolyamok alkalmazását
vagy
– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a 2004. május 1.
és 2014. július 26. napja között kötött, fenti két kritériumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban közvetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.
Ennek fényében tájékoztatunk minden érintett munkavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a munkáltató a letiltást foganatosítja, akkor haladéktalanul
végrehajtási kifogással élhetnek!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási kifogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!
Rigó Csaba
kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal
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Megújult a baktüttösi harangláb

A harangláb avatására várhatóan október végén kerül sor.
A Baktüttösön átutazóknak
bizonyára feltûnt, hogy a rossz
állapotú haranglábnak hûlt
helye. Aztán az elvonuló nagy
esõk után gomba módjára növekedésnek indult – az új.
Baktüttös polgármesterét, Kámán Krisztiánt kérdeztük.

– A múlt század elején épült,
ilyen stílusú népi építészeti
mûemlék haranglábból kettõ
van a megyében. A miénk
azért különleges, mert két harang befogadására képes. A
benne „lakó” harangot 1922ben öntötték Sopronban, az

árát a helyi hívek adakozásából
fizették. Mivel nagyon rossz állapotban volt, ezért a felújítására már többször pályáztunk.
Az idei évben a Nemzeti Kulturális Alaptól 50%-os támogatást kaptunk. Mivel mûemlék,
számos elõírásnak kell megfelelni a renoválás során. Avatását október végére terveztük, amikor egyházi áldással
kerül átadásra. A harang elektromos vezérlése egy késõbbi
pályázat keretében kerül megvalósításra – mondta Kámán
Krisztián.
Mivel a polgármester október 12.-én ismét megméretteti
magát, ezért a terveirõl is
kérdeztük.
– A ciklus végén sem áll
meg a munka. Közfoglalkoztatási pályázat részeként az építési törmelékekkel szennyezett
önkormányzati területek megtisztítására kerül sor. A törmelékek újrafelhasználásával a
települést övezõ mezõgazdasági utakat javítjuk ki. A temetõi út új köves burkolatot

kap Halottak napjára. A pályázat keretében lehetõség nyílik a lakosságnál lévõ építési
törmelék újrahasznosítására.
Mivel a település pénzügyi
helyzete megnyugtatóan stabilizálodott az elmúlt években,
ezért több pályázat benyújtására is lehetõség adódik. Egy
olyan pályázat áll elõkészítés
alatt, amellyel a település közvilágítás-intézményi áramfelhasználás megújuló energiatermeléssel lesz kompenzálva. A
következõ években pályázatokból, egyéb forrásokból a település saját tulajdonú útjainak
és járdáinak felújítása a legfontosabb feladat. Épületeink
állagmegóvására, felújítására, a
település vízelvezetõ rendszereinek, árkainak tisztítására is
sort kell keríteni. Minden, a település számára fontos pályázaton szeretnénk indulni. A
kulturális életet is szeretnénk
fellendíteni, minden hónapban egy-egy programmal –
vázolta elképzeléseit Kámán
Krisztián.

Készülnek Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési tervei és programja
Beszélgetés Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével
– Elnök úr, melyek az
aktuális információk a
megyei tervezéssel kapcsolatban?
– Miután Magyarország Kormánya elfogadta
az egyes operatív programok tartalmát, az Európai Bizottsággal is megtörtént a Partnerségi
Megállapodás szövegének
véglegesítése és aláírása.
A megállapodás miniszterelnök úr részére történõ átadását követõen
nyerhetik el végleges formájukat az egyes opera- Manninger Jenõ
tív programok, amelyek jelenlegi változatai elegendõ támpontként
szolgálnak a tervezés végsõ fázisának lezárásához.
– Ezen végleges fázisban hol tart az egyes dokumentumok elkészítése?
– Még ebben az önkormányzati ciklusban a Zala Megyei Közgyûlés
elé kerülhet a Zala Megyei Területfejlesztési Program, a Megyei Integrált Területfejlesztési Program (Megyei Gazdaságfejlesztési Program,
Egyes Ágazati Operatív Programokhoz Kapcsolódó Részdokumentumok, Megyei Projektlista).
– Ezen dokumentumok elkészítése kapcsán mit emelne ki?
– Fontosnak tartom kiemelni, hogy a 2013. évben lefolytatott projektgyûjtést követõen ismét megszólítottuk a megye településeit az
általuk legfontosabbnak tartott projektötletek megyei szintû feltérképezése érdekében. Közel kétezer értékes és átgondolt projektjavaslat érkezett a megyei önkormányzathoz, melyek áttanulmá-

nyozása megtörtént, és a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programba (TOP), valamint az egyes ágazati operatív programokba
kerülhetnek beillesztésre.
– Az ágazati programok közül a leghangsúlyosabban a TOP érinti a
megyét. Melyek az ehhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalók?
– A Nemzetgazdasági Minisztérium a forráselhatárolások kapcsán
elkülönítette a megyei és a megyei jogú városi források tervezésének
körét, így mind a megyei önkormányzat, mind a megyei jogú városok
a TOP valamennyi prioritására önállóan és párhuzamosan terveznek.
Természetesen a tervezésben résztvevõ szakértõk között folyamatos a
konzultáció, hiszen a megyében egymást erõsítõ, a gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést elõtérbe helyezõ fejlesztések megvalósítására van szükség. A megyei TOP projektcsomagok ezért a következõk: integrált gazdaságfejlesztési-, turizmusfejlesztési-, alternatív
hálózati gazdaságfejlesztési-, foglalkoztatási együttmûködési projektcsomag.
– Mikor zárul a tervezést támogató ÁROP projekt?
– Az ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok és a
Balaton Fejlesztési Tanács számára” címû projekt lezárásának határideje 2014. október 31-re módosult, így ezen idõpontig valamennyi
tervezési dokumentum elfogadásra kerül.

6

Közép-Zala

2014. szeptember (2.)

Fókuszban a vállalkozó
Fejlesztési program kidolgozása Zala megyében
A 2013 elsõ felében elfogadott Befektetés a Jövõbe Nemzeti Kutatás - Fejlesztési és Innovációs Stratégia még kiegészítõ dokumentumként tekintett az intelligens szakosodás
alapú kutatási és innovációs
stratégiára (S3). Ezt követõen
tavaly nyáron a Nemzeti Innovációs Hivatal közremûködésével elkészült egy S3 összegzõ
dokumentum, amely rávilágított a lehetséges nemzeti elõnyökre. Majd a Nemzetgazdasági Minisztérium összeállította a Fehér Könyvet a megyei
fejlesztési szempontok országos szintû érvényesítése érdekében.
Hol tart a folyamat, és milyen lehetõségeket rejt még
magában? Errõl Héder Miklóst,
a Zala Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési
Fõosztályának vezetõjét kérdeztük.
– Mi az újdonság az S3 fejlesztési program megalkotásában a korábbi újítási folyamatokhoz képest?
– Alapvetõ újdonsága, hogy
a program kialakítását egy
alulról építkezõ program elõzi
meg az európai uniós szabványoknak megfelelõen. Fontos, hogy egy összpontosított,
gazdasági igény merüljön fel.
Ez úgy tud megvalósulni, hogy
a megyei erõsségeket meg kell
ismernünk, hogy ezek mentén
haladjon tovább a fejlesztési
folyamat kiépítése. Nem mellékes az sem, hogy a fejlõdéspolitika más térséget ne vegyen alapul, csak saját magára
építkezzen.
– Hogyan folytatódott a
program hazai szervezése?
– 2013 nyarán kezdõdött a
program kialakítása az alapos
összegzõ dokumentum megfogalmazása után, melyben felmérték a megyei állapotokat. A
dokumentumot az Európai
Unió illetékes szervei véleményezték és kérték, hogy az innovációs elképzelések összegzésére egy alulról építkezõ
rendszer alakuljon ki. A kormány rögzítette 2014 tavaszán
a feladat intézményi kereteit,
és a munka irányítására kormánybiztosi megbízatásban dr.
Pálinkás Józsefet kérte fel. A
kormánybiztos felvázolta a
munka menetét: ez év szeptemberében megyei tanácskozásra került sor, ezt követõen a
Nemzeti Innovációs Hivatal elvégzi a megyei visszajelzések
összegzését. 2014. október 14én lesz a következõ konferencia, melynek témája a korábban meghatározott megyei erõsségek országos összesítését követõ megtárgyalása lesz. Remélem, hogy ugyanolyan széles

Héder Miklós
fórumon, mint ezt megelõzõen. 2014 novemberében kormányelõterjesztés készül, melyben elfogadják Magyarország
fejlesztési programját és a felelõsök ezt továbbítják az EU felé.
– Milyen szerep jut a kormányhivataloknak a program kidolgozásában?
– A kormányhivatalok a
kormánybiztos megkeresése
alapján aktív részvételt vállaltak, elsõsorban adminisztrációs feladatok ellátására, viszont ez az EU elfogadása
szempontjából alapvetõ fontosságú. Fel kellett vennünk a
kapcsolatot azokkal a megyei
szakemberekkel, akik a fejlesztési terület szakértõi. Mi a tanácskozás elõkészületi munkáiba, illetve a tanácskozásra
négy személy aktív közremûködését kértük. Közülük a
program irányítói feladatát dr.
Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszának igazgatója látta el. Szerepünk volt még a sajtó tájékoztatásában, meghívók kiküldésében, elhelyeztünk kormányhivatalunk honlapján a
vállalkozók számára szakmai
tartalmak elérését biztosító
linkeket. Elérhetõvé tettük a
Nemzeti Innovációs Hivatal által mûködtetett s3magyarország.hu honlap kérdõívét is. Mi
magunk itt Zala megyében is
létrehoztunk egy e-mail címet,
s3info@zalajaras.hu, erre írhattak üzenet azok a vállalkozók,
aki nem tudtak eljönni a szeptember 11-iki konferenciánkra, viszont fontosnak érezték,
hogy hozzászóljanak a fejlesztési területekhez. Mi ezeket
természetesen továbbítottuk a
Nemzeti Innovációs Hivatalba
a teljes körû feldolgozás érdekében.
– Miért érdemes az üzleti
szereplõknek részt venniük a

fejlesztési program kialakításában?
– Ennek több oka is van.
Elsõsorban azért, mert lehetõségük nyílik a saját üzleti megfontolásuk
érvényesítésére.
Megismerhetik hasonló profilú cégek elképzeléseit. Természetesen van olyan vállalkozás,
amelyik nem tud fejlesztéseivel hozzájárulni a programhoz, azonban számukra is nagyon hasznos a folyamatban
való részvétel jövõbeni terveik
megvalósításához. Üzleti kapcsolatépítésre is kiváló egy
ilyen alkalom, a vállalkozások
képviselõi megismerhetik egymást egy ilyen fórumon.
– Milyen tapasztalatokat
gyûjtöttek az elsõ találkozás
alkalmával a szervezõk, lebonyolítók?
– Komoly üzleti vállalkozók
képviseltették magukat a konferencián. Biztosítottuk a megfelelõ szakmai anyagokat, és
szakembereket, akik segítõ kezet nyújtottak a vállalkozóknak
a fajsúlyos pontok felépítésében. Összességében elmondhatom, hogy pozitív tapasztalatokkal zárult a nap. Bízom
benne, hogy mind az üzleti,
mind az önkormányzati és a
felhasználói szféra is hasonló
jó véleménnyel van a konferenciáról. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a résztvevõk magas száma, hiszen más
megyékhez képest kétszer
többen jelentek meg. Hogy
még egy kis pluszt adjunk a
vállalkozók számára, a következõ tanácskozásra egy, a
2014-20-as pályázatok sokféleségérõl friss információval
rendelkezõ kormányzati szakember meghívását tervezzük –
ezzel is új impulzust adva az új
ötleteknek.
– Melyek lettek a fõbb fejlesztési területek?
– Kiemelt szerepet kapott
többek között a mezõgazdaság, a gépipar, a víztechnológia, környezettechnológia, de
természetesen szó esett a turizmus, a fa- és a bútoripar
fejlesztésérõl is. Kiemelném
még dr. Birkner Zoltán javaslatát, aki nyomatékosította a
felsõoktatás és szakoktatási
együttmûködés továbbfejlesztésének fontosságát. Örömteli,
hogy valóban ráépültek az
egyes prioritások azokra a
szempontokra, melyekkel Zala
megye valami pluszt, valami
többet tud adni az adott területhez, így Magyarország gazdaságához. Valóban olyan szabadalommal rendelkezõ vállalkozások vannak megyénkben,
amelyek szinte egyedülállóak
országos szinten, vagy gazdasági súlyuk alapján kiemelném

például a faipart, hiszen Magyarország erdõállományának
1/7-e Zala megyében található.
A turizmus is idetartozik: a
Zalakaros - Lenti - Hévíz - Kehidakustány turisztikai négyszög az egyik legnagyobb számú vendégéjszakát könyvelhette el Magyarországon.
– Mi jellemzi Zala megyében a fejlesztési képességeket?
Beszélhetünk-e innovációs paradoxonról, amikor viszonylag jó gazdasági teljesítmény
szerény innovációs teljesítménnyel párosul?
– Valóban, hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül például, hogy Zala megye az egy
fõre jutó GDP adat alapján a
megyei rangsorban a 7. helyen
szerepel. Ugyanakkor az egy
lakosra jutó befektetéseket, illetve a felsõoktatási létszámot
vizsgálva csak a 13. - 14. helyen
állunk. Emberi erõforrás szempontjából és a gazdasági aktivitást alapul véve megyénk 3.
helyen található az országban,
tehát lényegében megvan az a
humán erõforrás kapacitás,
amire lehetne építeni az innovációs stratégia megvalósítását. Következésképpen bõven
van még mit kiaknázni számos
ágazat lehetõségének köszönhetõen. Erre is esélyt biztosít
az S3 program. De természetesen a népszerûsítés a felhasználók között is folyamatosan
zajlik. Azt szeretnénk elérni,
hogy a tanácskozások a vállalkozók számára kézzelfogható
eredményt hozzanak például
azáltal, hogy bevonunk a programba több valóban sikeres
hazai vállalkozást. Olyanokat,
amelyek közülük jönnek és
sikerült valóban egyedi és
kiemelkedõ dolgot letenniük
az asztalra.
– Személy szerint mi a fõ
feladata az egész programot
illetõen?
– Koordinálom a Nemzeti
Innovációs Hivatal és a Zala
Megyei Kormányhivatal közötti kapcsolattartást, természetesen ez olyan nagyságrendû feladat, amelyhez nagy szükségem volt nagyszerû kollégáim
aktív együttmûködésére. Már
most elkezdtük az októberi
tanácskozás szervezését. Többek között elkészítjük azt az
adatvédelmi nyilatkozatot, mely
azt a célt szolgálja, hogy a
vállalkozások engedélyezzék az
adataik kiadását más vállalkozók részére, melyet kifejezetten kértek az elsõ tanácskozás
alkalmával. Természetesen tovább menedzseljük a Nemzeti
Innovációs Hivatal kéréseit, és
a vállalkozások közötti kapcsolattartás gördülékeny folyamatait is.
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Kiállítás Nagylengyelben
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala megyei irodája
szervezésében tavaly õsszel,
télen és idén tavasszal hímzõ
tanfolyamok zajlottak megyénk öt településén: Nagylengyelben, Iklódbördöcén, Bucsután, Murarátkán és Ne-

mesrádón. A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület szakmai
vezetésével zajló programsorozat alatt a résztvevõ lányok,
asszonyok minden faluban három
tájegység
hímzését
sajátíthattak el és készíthettek
hagyományos technikával te-

2014. október 1.
Scheiber Ildikó megköszönte a kiállítási lehetõséget.

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLTEK A ZALA MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK
ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK
A Zala Megyei Önkormányzat 90 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert az Államreform Operatív
Program ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési
Tanács számára” címû konstrukció keretében, melybõl a
„Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok elkészítése” címû projektet valósította meg.

• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

um

ik

ar

ng

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott ütemezés szerint készültek. A Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció
elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció
elfogadását követõen 2013. december 19-én került sor. A Koncepció
magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés regionális kitekintésû aktualizálását is. Elkészült a stratégiai és operatív részbõl
álló Zala Megyei Területfejlesztési Program, valamint elkészültek a
2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a területi és az
ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gazdaságfejlesztési részdokumentumok (Zalai Gazdaságfejlesztési Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentumok,
megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista). A megyei
önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot látott, és lát el a
megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti
programok tartalmának és a párhuzamosan futó megyei fejlesztések
összhangjának biztosítása, valamint a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során. A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a megyei önkormányzat biztosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget.
A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel kapcsolatos aktuális információk.

Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármestere megköszönte a kiállítási lehetõséget,
továbbá köszöntötte Domján
Zsuzsannát népi-hímzõ iparmûvészt, a hímzõ szakkör vezetõjét, hogy szakmai támogatás mellett emberileg is a kis
közösség mellé állt.
A megnyitó után gazdag
fogadással vendégelte meg az
önkormányzat az egybegyûlteket, a több településrõl érkezett alkotókat is.
A 186 kiállítási tárgyat felvonultató anyag megtekinthetõ Nagylengyel Faluházában
2014. október 20-ig, minden
kedden és csütörtökön 15-18
óráig és vasárnaponként 15-17
óráig (kivéve október 12.-én a
helyhatósági választások miatt).
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
B.L.
Hu

A 2012.04.13 - 2014.09.30. között megvalósult projekt keretében
elkészített dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020 pályázati
ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala célkitûzés megvalósítását az önkormányzat
elsõsorban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program,
továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló programok forrásainak
lehívásával kívánja elérni.

rítõket, táskákat, párnákat és
akár modern telefontartókat,
asztali futókat is. A résztvevõk
ingyenesen vettek részt a komoly tanfolyamon és kapták a
szükséges anyagokat.
Nagylengyelben 2014. szeptember 26-án nyílt kiállítás a
négy településen készült alkotásokból.
A kiállítás megnyitóján
Konczér Katalin, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet Zala megyei irodavezetõje hangsúlyozta, hogy az értékek megõrzése,
a kézzel készített termékek
mellett igen fontos, hogy megmaradjanak, létrejöjjenek új
nõi közösségek, ahol korra való tekintet nélkül segítik egymást a résztvevõk, mely csoportokat a szeretet tart össze.
Ezek a szeretetalapú közösségek lehetnek bástyái a családnak, az utcának és a falunak is.

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090
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