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Tartalmas helytörténeti kiállítás nyílt Zalaháshágyon
dekesség! Tematikusan próbáltuk összeállítani a falu mezõgazdaságából, egyházi életébõl, általános iskolájából, kispolgári háztartásából megmaradt eszközöket, bútorokat. Kialakítottunk
egy szobát és egy konyhát is.
Reméljünk, hogy akik megtekintik, még több tárgyat hoznak, és
tovább bõvülhet a gyûjtemény –
foglalta össze az önkormányzatnál dolgozó Melles Dorina és
Tüske András, akiket diákként
Varga Flórián is segített.
Adósságmentes
településként Zalaháshágy is támogatásban részesült, az így megítélt 6,5
millió forintból újították meg a
Petõfi út mindkét oldalán lévõ
járdát. A rendezvényen avatták fel a falu új rendezvénysátrát, melynek köszönhetõen nem
kell százezreket költeni a programok fedett helyen, de mégis
szabadtéren történõ megrendezésére:

Vigh László és Büki József a helytörténeti kiállításon.
– Tavasszal négymillió forintból rendezvénysátrat, asztalokat,
padokat vásároltunk, melyhez három millió forintot Leader-pályázaton nyertünk – árulta el Büki
József polgármester. Az eseményen köszöntõt mondott Vigh
László országgyûlési képviselõ:
– Nagy kincsünk a gasztronómiánk, az épített és természetes környezet. Ritkaság, hogy
huszonévesek állítanak össze
egy ilyen szép helytörténeti kiállítást. A járdaavatásnál elhangzott, hogy a kormány támogatta
ezt a falut is, de tulajdonképpen
az emberek támogatták a falut. A
kormány azért tudott erre a
fejlesztésre támogatást nyújtani,
mert jobb az emberek teljesítménye, 2010-ben 1,8 millió adófizetõ volt, ma 4,1 millió. Ha normálisan szabályozzuk a falvainkat, városainkat, akkor a magyar

emberek nagyon jó teljesítményre képesek. A történelemben
sokszor legyintettek csak ránk,
magyarokra, de mi még mindig
itt vagyunk! Bízom benne, hogy
az ország tovább folytatja a megkezdett utat, és elérünk oda,
hogy aki szeretne Magyarországon dolgozni, az tud – szólt a
programon megjelentekhez Vigh
László országgyûlési képviselõ.
Délután a kulturális mûsorban színpadra lépett a zalaháshágyi Ezüsthárs Asszonykórus, a Dance-Mix Tánccsoport,
Melles Dorina és Pungor Gábor.
Este a sportpályán az összetartozás jegyében tábortüzet gyújtottak, majd Pungor Gábor és
zenekara szórakoztatott.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

CASHBANK.HU
FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 14 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Versenyeztesse meg Ön a biztosítókat!
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

ÁRGARANCIA!

Horváth József,
Lakás: 8996 Zalacséb, Kossuth Lajos u. 18.
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet)
Tel: 06-30-9373-789 • Web: www.cashbank.hu

G FB

Kötelezõ felelõsségbiztosítás és casco biztosítás esetén garantáljuk
a legolcsóbb díjat!
,
Ha a nálunk kötöttnél olcsóbbat talál, cégünk
CO K
fizeti biztosításának díját egy évig!
C AS

Az Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! országos kezdeményezéshez
kapcsolódva
Zalaháshágyon több újdonságot is ekkor mutattak be a nyilvánosságnak. Helytörténeti kiállítás nyílt az egykori iskola és
óvodaépületben, ahol a helyi fiatalok szorgoskodtak heteken át:
– Büki József polgármesteré
volt az ötlet, hogy egy kiállításhoz jó lenne összegyûjteni a falu
régi eszközeit, használati tárgyait, mielõtt azok még a feledésbe merülnének. Két-három
hónapig gyûjtöttünk és még az
utolsó nap is adtak be kiállítandót. Végigmentünk a faluban,
minden házhoz becsengettünk,
megkérdeztük, hogy van-e olyan
régi tárgyuk, ami értékes és idõtálló. Aki akkor nem tudott semmit adni, késõbb körbenézett a
padláson és a pincében, ahonnan elõkerültek a régi tárgyak.
Valamelyik csak húszéves, de ér-
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Almaünnep Zalaszentgyörgyön Magyarország szeretlek!

Sok érdeklõdõt vonzott az almáról szóló elõadás.
Zalaszentgyörgy is csatlakozott az „Itthon vagyok - Magyarország szeretlek” elnevezésû programhoz – jelentette
be az Almaünnepen Kovács
Dezsõ polgármester.
Szeptember utolsó szombatján a helyi kultúrházban a
mosolygó alma ünnepével
kapcsolódtak az országos rendezvényhez a zalaszentgyörgyiek. Kovács Dezsõ köszöntõjében elmondta: Magyarországon a programok közötti öszszekötõ kapcsot a Szent Mihály
napon gyújtott pásztortüzek
jelentik.
Valaha Zala megye az ország egyik leghíresebb almatermesztõ vidéke volt – hangzott el a rendezvényen. „Napi
egy alma, távol tarja az orvost!”
– tartja a bölcsesség. A gyü-

mölcs jótékony hatásairól és
zalai termesztési vonatkozásairól elõadást is hallhattak a
helyiek a zalaszentgyörgyi alma ünnepen.
Az eseményen színpadra
léptek a helyi civil szervezetek
tagjai is, név szerint: az Örömzene kórus, a Margaréta dalkör, a Tornyos Tánccsoport,
valamint a Zalaszentgyörgyi
Néptáncegyüttes.
A hagyományoknak megfelelõen – a zalaszentgyörgyi
rendezvények állandó résztvevõinek örömére – Szekér János finom fõztjét fogyaszthatták el közösen a résztvevõk és
a fellépõk egyaránt vacsorára.
A szentgyörgyi mosolygó
alma ünnepe tábortûz gyújtásával és tánccal, énekkel zárult.
Zsuppán Beáta

Hazánk számtalan településén hangzott el a címben
szereplõ mondat szeptember
27-én.
Zalalövõ sem maradhatott
ki azon települések közül,
amelyek egész napos programmal csatlakoztak az országosan
meghirdetett
rendezvénysorozathoz.
Az óvodások Mihály-napi
vásárával kezdõdött a magyarság összetartozását szorgalmazó program a zalalövõi óvodában, melyet a délutáni Ziranó
Bábszínház Babszem Jankó
címû elõadása követett a „Salla” Mûvelõdési Központban.
Délután bemutatkozó koncertet láthattunk az EXIT tini
rock zenekar közremûködé-

sével, mely helyi, illetve környékbeli fiatalokból alakult.
Folytatásként játékos vetélkedõn vehettek részt a helyi
fiatalok, mely során Magyarországgal kapcsolatos kérdésekre kellett helyes választ adni.
Este színházba invitáltuk az
érdeklõdõket, ahol a bajánsenyei Kerkabarka Színjátszók
Kör tolmácsolásában, dr. Szöllõsi Judit rendezésében, Hubay Miklós: Álarcos komédiák
c. darabot tekinthettük meg.
Az összetartozás jegyében
Szent Mihály napi tûzgyújtással zárult programunk, melyet
Takács Attila és Takácsné
Nagy Ágnes közremûködése,
zenés mûsora tett hangulatossá.

Színpadra lépett az EXIT tini rock zenekar is.

2014. szeptember (2.)
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft
Fotó: Dobos Gábor
Elkészült a Gondoskodás Alapítvány által benyújtott, a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében elnyert Rendezvénytér és Szabadidõpark játszótérének kialakítási munkálatai - tájékoztatta szerkesztõségünket Pintér Antal,
Zalalövõ polgármestere.

Tökfesztivál Hagyárosböröndön
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

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

A hagyárosböröndi községi önkormányzat ismét csatlakozott az „Itthon vagy - Magyarország, szeretlek” programsorozathoz, melynek keretében szeptember 27.-én, szombaton Tökfesztivált rendeztek
a faluban.
Kora délután volt a megnyitó, a gyerekek fajátékokkal
tölthették az idõt és tökös prószát lehetett kóstolni. Fellépett
a Kiszöv szenior táncegyüttes
és a botfai citerazenekar, és az
érdeklõdõk betekinthettek a
tökfaragás „rejtelmeibe”.
Este vacsora fogadta a vendégsereget, majd meggyújtották a kultúrház udvarán elõkészített máglyát.

A
zárta.

napot

táncmulatság
Ács László
Hagyárosbörönd

A Zalalövõi Általános Iskola Szülõi Munkaközössége megbízása által Kovács Tibor helyi vállalkozó kivitelezésében készített játszóvárat vettek birtokba a gyerekek szeptemberben az
iskola udvarán.
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Szépkorúak találkozója Zalalövõn

Az iskolások mûsora nagy sikert aratott.
Szeptember huszonnyolcadikán – vasárnap – délután egy
óra körül nagy sürgés-forgás
kezdõdött az általános iskola
aulájában. A szervezõsereg izgatottsága mutatta, hogy fontos esemény készül. Nem kisebb kihívásnak próbáltak eleget tenni, mint nagymamáink
és nagypapáink elvarázsolására és szórakoztatására összehozni egy délutánt, ami mosolyt csal a sokat látott emberek arcára. Az Itthon vagy –
Magyarország szeretlek rendezvénysorozat záró aktusának kezdésére már minden ké-

szen állt, és közel százötven
vendég tisztelte meg jelenlétével az eseményt.
– Az Idõsek napja az idõs
emberekrõl, az õ tiszteletükrõl
szól. Tiszteletünk magában foglalja támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy
társadalmunknak õk nagyon
hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra
az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis õk rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket – e

gondolatokkal nyitotta beszédét Zalalövõ polgármestere,
Pintér Antal, aki köszönetet
mondott a jelenlévõknek, –
külön kiemelve azokat is, akik
nem tudtak eljönni – azért a
sok munkáért, amivel megalapozták a jelent és a jövõt. Segítségük nélkül nem lennének
az összefogásnak alappillérei,
tanításuk nélkül pedig nem
lenne haladás egy még jobb világ felé, hogy unokáink majd
ugyanúgy, mint mi most, még
nagyobb álmokat merjenek
kergetni, tudva, hogy a biztos
alapok már megvannak.
Ezután Boda László, a
Nyugdíjasklubok és Idõsek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetségének Zala megyei elnöke mesélt saját nézõpontjáról:
– Nem szabad bezárkóznunk! – hívta fel a figyelmet arra, hogy ez sajnálatos, de kezelhetõ probléma. Ami érinti a fiatalokat
napjainkban,
az
ugyanúgy érinti az idõseket is.
Az önkormányzatoknak és
szervezeteknek figyelniük kell
arra, hogyan segíthetik az idõseket, hiszen õk ugyanúgy tudnak segíteni nekünk tapasztalataikkal, tanácsaikkal, éleslátásukkal és talpraesettségükkel.

2014. szeptember (2.)
Végül, de nem utolsósorban a Zalamenti és Õrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény vezetõjének helyettese,
Peténé Szanati Rita mondta
el, hogy szakmailag és szociálisan is maximális segítséget
nyújtanak az õket felkeresõ idõseknek. Sokszor ingyenes, vagy
minimális pénzösszeget igénylõ
szolgáltatásaikkal megkönnyítik az élethelyzetüket. Kérésre
házi segélyhívó jelzõrendszert
építenek be, melynek használatára is megtanítanak mindenkit. Vállalnak házi segítségnyújtást, hogy akiknek egészségi állapota nem engedi meg, az
egyedül is biztonságban élje
mindennapjait. Szociális étkeztetést biztosítanak, hogy a rászorulóknak is napi egyszer meleg étel kerülhessen az asztalára. Szerveznek orvosi vizsgálatokat elérhetõ közelségben.
A mûsorban elõször a Zalalövõi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola elsõs évfolyamának tanulói léptek fel.
Azután a Salla Néptáncegyüttes következett stílusosan
zalai és szatmári táncokkal. A
fellépés után Sláger Tibó szórakoztatta a közönséget, akinek dalait már együtt dalolták
a vendégek, és a nótaszó után
kívánságmûsor kerekedett, így
az idõs rajongók kedvenc számaikat is elénekelhették.
(Dünkel Noémi)

„Ambíciót és erõt is érzek magamban a feladathoz”
Erdei Csaba 1971-ben Zalaegerszegen született. A fõiskolai éveket leszámítva mindvégig Zalacsében élt. Felsõfokú végzettséget Pécsett szerzett villamosmérnökként. Feleségével, 17 és 12 éves lányaival
él a településen.
Erdei Csaba eddig is aktívan részt vett a zalacsébi közösségi életben, különféle szervezési dolgokban. Eddig képviselõként és alpolgármesterként az önkormányzat munkájában is részt vett. Többen biztatták, hogy induljon el az október 12.-iki választáson polgármesterjelöltként. Lapunknak elmondta: érez magában
ambíciót és erõt ahhoz, hogy –
bizalom esetén – ellássa a település vezetésével járó feladatokat.
– Nagyon örülök annak,
hogy tettre kész képviselõk –
négyen – indulnak velem együtt.
Úgy vélem, ha velük együtt
dolgozunk közösen az elkövet-

energiaköltség jelenti. Ezért
már korábban is energetikai
pályázatok bevetésével próbáltuk hatékonyan csökkenteni
ezeket a kiadásokat. Ezeket a
sikeres pályázati esélyeket a jövõben is szeretnénk kiaknázni.
Ami szintén nagyon fontos, az
a faluban mûködõ óvoda, valamint a Salomvárral közösen

mûködtetett általános iskola. A
zalacsébi önkormányzat alapvetõ és kiemelt feladata lesz a
jövõben ezek fenntartása mindenáron. Ha ezek az intézmények nem mûködnének,
akkor az a falura nézve visszafordíthatatlan sorvadást indítana el – mondta.
Zsuppán Beáta

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalalövõ és Környéke havilapban.
Erdei Csaba
kezendõ 5 évben, akkor Zalacséb jövõje nem kerülhet rossz
irányba. Lényeges feladat, hogy
a falunak jól mûködõ infrastruktúrája van, aminek a színvonalát meg kell õrizni és ha
esély van rá, akkor tovább fejleszteni azt. A település költségvetésének nagy részét az

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
r
Hi k !
nálun
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Megújult a tûzoltószertár Zalalövõn
A Zalalövõi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület újabb
sikert könyvelhet el.
– Pályázati pénzbõl sikerült
felújítanunk szertárunk tárgyalótermét. A pályázatot az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, valamint a Magyar
Tûzoltószövetség írta ki, s ezen
550.000 forintot nyertünk. Mivel a pályázat utófinanszírozású volt, a helyi képviselõtestület megszavazta az elõfinanszírozást. A pályázatban kizárólag anyagköltséget számolhattunk el. Ebbõl az összegbõl
kicseréltük a bejárati ajtót, 2
ablakot, új villanyszerelvények
és lámpák kerültek a falra, újra
burkoltuk a padlót, a régi meszes falat lekapartuk, újra gletteltük és kifestettünk. Sikerült
úgy gazdálkodnunk a pénzzel,
hogy a régi csatornát is kicseréltük. A munkát teljes egészében társadalmi munkában,
az egyesület tagsága, valamint

az önkormányzat 3 dolgozója
végezte. A munkálatokkal a
tervezett idõre végeztünk, az
elszámolást rendben leadtuk,
így az összeg hamarosan folyósításra kerül – mondta Kovács
Krisztián, az egyesület elnöke.
Szeptember 6.-án rendezték az avató ünnepséget. Ezen
részt vett az egyesület tagsága,
a Körmendi Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság képviseletében
Csende Sándor parancsnokhelyettes, valamint Tû Zsolt százados. Az önkormányzatot Pintér Antal polgármester, Herczeg
Imre alpolgármester, valamint
Gödörházi Norbert testületi
tag képviselte.
Kovács Krisztián egyesületi
elnök egy meglepetés fotósorozattal készült, amelyben bemutatta az egyesület tagságának, valamint a vendégeknek az elmúlt évek eseményeit
és a felújítás legfontosabb
elemeit.

A zalalövõi önkéntes tûzoltók és vendégeik.
Radics László önkéntes parancsnok beszédében kiemelte: „Kinõttük az óvodát, immár
az iskolába léptünk”. Ezzel
utalt arra, hogy az alapvetõ
dolgokat megszerezték, ezután következhet a szakmai
tudás gyarapítása. Télen vár-

hatóan sor kerül a 40 órás
tûzoltó alaptanfolyam elvégzésére.
Ezt követõen közös vacsora
vette kezdetét, utána pedig kötetlen beszélgetés keretében
fogalmazták meg jövõbeni
céljaikat.

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.
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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.

Ezen nem szabad spórolni!
Fontos, hogy a fagyos, havas
szezon beállta elõtt cseréljük le
a nyári köpenyeket télire. A téli
abroncsok anyagösszetétele és
mintázata jelentõsen eltér a
nyáriakétól. A speciális adalékok révén a mínuszban sem
válik rideggé, megõrzi rugalmasságát, míg a futófelületen kialakított mélyebb mintázat, a számos barázda havon és
jégen jobb kapaszkodást, ezáltal
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rövidebb fékutat és precízebb irányíthatóságot biztosít. Utóbbi tulajdonságok éppúgy jellemzõk az olcsóbb, akciós abroncsokra, mint a prémium kategóriába tartozókra,
így havas körülmények között
még a legdrágább nyári gumi
sem veheti fel a versenyt egy
kedvezõbb áru, de téli társával.
Az igazi téli gumik oldalfalán nem csak az M+S jel-

2014. október 1.

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

zések (sár+hó) láthatók, hanem egy hópehely szimbólumnak is szerepelnie kell,
ha ez hiányzik, akkor zord körülmények között bizony korlátozottak lehetnek a kiszemelt
köpeny képességei. A törvényi
elõírás szerint 1,6 mm-es barázdamélység alatt már balesetveszélyesnek minõsülnek a személyautók abroncsai, azonban
a szabályozás nem tér ki külön
a téli köpenyekre. Fontos tudni,
hogy a téli abroncsoknál 4
mm-es mintamélységnél már
ugrásszerû romlás tapasztalható a vízelvezetési és a tapadási mutatókban, így fordulhat elõ, hogy az elsõ blikkre
még jó, pár éves gumik hóban
már nem nyújtanak megfelelõ
biztonságot. Természetesen még
egy akciós téli gumi szett
megvásárlása sem filléres tétel,
de megéri utána számolni, mert
rengeteget spórolhatunk vele!
Ostrom János

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.
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.
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.
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