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Zalaszentgrót fejlõdése a változást követõen zöld utat kaphat

Balról dr. Boros Imre, Papp Gábor, Széles Gábor és Sámel József.
Széles Gábor nagyvállalkozó, dr. Boros Imre közgazdász
és Papp Gábor, Hévíz polgármestere volt Sámel József (Fidesz-KDNP) polgármesterjelölt vendége a Zalaszentgróton megtartott vállalkozói fórumon.

Munkahelyteremtési törekvések, konkrét fejlesztési tervek – ezek a legfontosabb teendõk abban az esetben, ha a
változás mellett voksolnak október 12.-én a helyi választópolgárok. Sámel József polgármesterjelölt szerint az önkor-

mányzati választáson arról is
szavaznak a szentgrótiak, hogy
a kisváros marad-e a hátrányos
helyzetû települések sorában,
vagy végre elkezdõdik a fejlõdés.
Széles Gábor szerint kulcsfontosságú lépés lehetne Zalaszentgrót és a térség számára a
már évek óta bezárt téglagyár
újraindítása. Lehetséges befektetõként úgy véli: a fejlõdés
elindításának egyik záloga az,
hogy Sámel József kapjon bizalmat a szavazóktól a következõ 5 évre, így a beruházásokhoz a városvezetés korrekt
együttmûködése garantált –
hangsúlyozta Széles Gábor.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Glattfelder Béla államtitkár Zalaszentgróton
Látogatás a Coca Cola Naturaqua gyárában

Manninger Jenõ és Sámel József fogadta Glattfelder Bélát.
A Coca Cola Naturaqua
zalaszentgróti gyárában átadták hazánk legnagyobb vízkutas hõszivattyúját, amelynek
köszönhetõen ezentúl a földgáz használatát teljes mértékben kiiktathatják – jelentette be
szeptember 23.-án Glattfelder
Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért
felelõs államtitkára a Zala-parti
kisvárosban, ahol Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ,
megyei elnök és Sámel József
polgármesterjelölt (Fidesz-KDNP)
társaságában tett látogatást.

Az államtitkár elmondta azt
is, hogy az új szivattyú üzembe
helyezése után jelentõsen csökken az üzemben a szén-dioxid
kibocsátás is. Kihangsúlyozta,
hogy a kormány kiemelten támogatja az úgynevezett alternatív energiafelhasználást célzó beruházásokat. Az energiatermelésben fontos szerep jut
az atomerõmûnek is, amely
például nem enged széndioxidot a levegõbe.
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, országgyûlési képviselõ szerint az

Jelentõsen csökken az üzemben a szén-dioxid kibocsátás.
ilyen jellegû beruházások közvetlenül számos pozitívumot
jelentenek az adott gyár számára, de közvetett haszna van
a településen és a környéken
élõk szempontjából is.
A Naturaqua a remények
szerint a jövõben még több
hõmennyiséget lesz képes átadni a zalaszentgróti fürdõ
számára, amely talán lehetõvé
teszi, hogy a létesítmény ne
csupán a nyári hónapokban
üzemeljen, hanem egész évben álljon a vendégek rendelkezésére – ezt már Sámel Jó-

zsef, a Fidesz-KDNP zalaszentgróti polgármesterjelöltje mondta a gyárban tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is,
hogy amennyiben bizalmat
kap a választópolgároktól október 12.-én, akkor feltétlenül
a tervei között szerepel egy
mintegy 2 km-es kerékpárút
megépítése a zalaszentgróti
városközpont és a fürdõ közötti szakaszon, valamint szálláshelyek – konkrétan egy
kemping – megépítése a fürdõ
közelében.
O.B.

Zalaszentgrót fejlõdése a változást követõen zöld utat kaphat
(Folytatás az 1. oldalról)
A turizmus fejlesztése ugyancsak valós kitörési pontot jelenthetne
Zalaszentgrótnak.
Emellett a világhírû gyógyfürdõvárossal történõ együttmûködése szintén a célok között
szerepel. Ezt már Papp Gábor,
Hévíz polgármestere mondta
el a fórumon, ahol megfogalmazódott a két zalai város – Hévíz és Zalaszentgrót –

közös munkáinak felvázolása is.
Dr. Boros Imre közgazdász
úgy véli: amennyiben a kormánypárti jelölt kapja a legtöbb szavazatot október 12.-én,
úgy Zalaszentgrótnak sokkal jobb
esélyei lesznek a pályázatokon
történõ sikeres szereplésre,
ezzel együtt az uniós források
minél hatékonyabb lehívására.
Zsuppán Beáta

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A zalaszentgróti képviselõjelöltek egy csoportja a fórumon.

www.zalatajkiado.hu
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Türjei számvetés
Idõközi választáson kapott
bizalmat a polgároktól Nagy Ferenc, Türje polgármestere. A ciklus végén leltárkészítésre kértük.
– Elsõ lépésként a lyukas
konyhai fõzõüstöt cseréltük ki
1,6 millió Ft értékben. Aztán a
18 éves használt traktor helyett sikerült pályázati pénz
átcsoportosításával 5,7 millió
Ft-ért új MTZ 82-es traktort és
hóhúzót vásárolni. Fél millió Ft
értékben felújításra került a
rendõrlakás, ahova fiatal rendõr költözött, így erõsítettük a
közbiztonságot Türjén. Mivel
sok a beteg, idõs ember a
faluban, ezért a járási hivatal
által elutasított közgyógyellátásokat befogadtuk és támogattuk. Havi rendszerességgel
legalább 50-60 ember kap segítséget az önkormányzattól a
gyógyszerellátáshoz több millió Ft értékben. A karácsonyi
ünnepség keretében új hagyományt teremtettünk. Türjén
ifjú polgárrá avattuk a 2013ban született gyerekeket. Tavasszal elindítottuk a kertészeti Start közmunkaprogramot. Sikerült szártépõ-mulcserezõt, rotációs kapát, és egyéb

eszközöket 2 millió Ft értékben beszerezni. Nagyobb hangsúlyt helyeztünk falunk szépítésére, virágosítására, melyhez
250 ezer Ft támogatást kaptunk. Az önkormányzat földjeit is hasznosítottuk. A szociális társulás új irodahelyiségbe
költözött. A bezárt gondozóház helyett újra megnyílhatott
az idõsek klubja. A szociális
gondozást ingyenessé tettük. A
megnövekedett igényeket új
gondozónõ alkalmazásával biztosítottuk. Az egyházzal közösen megszerveztük a búzaszentelõt, melyhez sikeres kórustalálkozó párosult. Májusban újabb két Start közmunkaprogram indulhatott. Ennek
keretében készülhetett el a falu kemencéje 650 ezer Ft értékben, megépülhetett a szabadtéri színpad 1,8 millió Ft
támogatással, a sportpálya
elõtt megoldódott a vízelvezetés és a parkolás. Elkészült a
kerítés és a parkoló is. Saját
költségemen kicseréltettem a
táncterem összes ablakát 330
ezer Ft értékben.
A mûvelõdési házban felújítottuk a tánctermet 2,5 mil-

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

Nagy Ferenc (balról) a szabadtéri színpad avatásán.
lió Ft értékben. Az óvodában a
szülõi munkaközösség segítségével mindhárom terem parkettázása és meszelése valósult
meg. Az óvodai játszóteret az
EU-s elõírásoknak megfelelõen
átalakítottuk. A játékokat felújítottuk, bõvítettük. Megszerveztük a 2 napos türjeiek napját, ahol a Türjérõl elszármazottak mellett vendégül láttuk
a gyergyóalfalvi és a hegyhátsáli testvértelepülésekrõl
érkezett kedves vendégeinket.
Felavattuk és megszenteltük a
szabadtéri színpadot és a falu
kemencéjét. A 25 éves erdélyi
kapcsolatot egy kopjafa állításával erõsítettük meg. 450
ezer Ft pályázati pénzbõl fel-

újítottuk a világháborús emlékmûvet. A helyi vállalkozások
népszerûsítésére kiadványt jelentettünk meg. Bebizonyosodott, hogy létjogosultsága van
a mezõõri szolgálatnak, ami
önfenntartóvá vált. Színvonalas,
hagyományõrzõ szüreti felvonulást szerveztünk. A temetõnk
felújítására is gondot fordítottunk, melyet a Start közmunka2
program keretében 130 m -en
térköveztünk és a ravatalozó
elõterét járólapoztuk, valamint
újra festettük, 500 ezer Ft-ot
költöttünk rá. A konyhába hûtõt vásároltunk. A fejlesztéseket úgy végeztük el, hogy
pénzügyi helyzetünk stabil maradt – összegzett Nagy Ferenc.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
LAST MINUTE AJÁNLATA
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (4* szálloda + félpanzió)
Október 16-25.
175.000 Ft/fõ

ADVENTI AJÁNLATOK
KITTSEE-SCHLOßHOF-MARCHEGG
(Krampuslauf)
Nov. 29.
6.800 Ft/fõ
BÉCS-SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Nov. 29., Dec. 6., 13.
6.500 Ft/fõ
Spiegel Csoki -WIENER NEUSTADT-BADEN
Dec. 6.
6.500 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 7.
10.500 Ft/fõ
HALLSTATT és ST. WOLFGANG
Dec. 7., 20.
10.500 Ft/fõ
TRIESZT és a MIRAMARE KASTÉLY
Dec. 7.,20.
9.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 7.
6.900 Ft/fõ
Heindl Csoki-BÉCS
Dec.13.
6.500 Ft/fõ
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Szombathely: 94-311-134
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061
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Koczpek Enikõ nyert Hévízen
Kis falu nagy tehetsége
bizalmam és bátorságom, hogy
több ember elõtt énekeljek, aztán barátnõm ajánlotta a hévízi
versenyt. Elõször barátnõm is
indult volna, aztán végül viszszalépett. – mesélte Enikõ az
elõzményeket, aki az Internetes szavazáson a közönségdíjat
is elnyerte.
A döntõ elõtt három selejtezõn kellett megmutatniuk
magukat a jelentkezõknek, az
elsõ forduló áprilisban a Húsvéti Vigadalom alatt, a második és a harmadik próbatétel
májusban és júniusban zajlott.
Enikõ elõször Koncz Zsuzsa
Valahol egy lány szerzeményét
adta elõ, aztán a zsûri javaslatára késõbb Máté Péter slágerét adta elõ.
– Sosem volt még ilyenben
részem, nagyon nagy élmény

volt ennyi ember elõtt énekelni. Óriási megtiszteltetés volt a
Náray Erika, Berényi Andrea,
Somló Tamás, Karácsony János, Poór Péter alkotta szakmai zsûri véleményét hallgatni. Nagyon izgultam! Többen
mûvészeti iskolával, nagyobb
tapasztalattal álltak színpadra.
Nagy élmény volt a próbákon
Presser Gáborral találkozni és
énekelni. Bíztam a dobogós
helyezésben, de meglepõdtem, hogy én nyertem. Ekkora
tapsot még sosem kaptam!
Nagyon reménykedem a folytatásban, Hévízen kapunk fellépési lehetõséget, és szeretnék énektanárhoz járni – mondta a verseny batyki nyertese,
akinek a musicalek a kedvencei.
Pataki Balázs

Hévízi programajánló
október 14. (kedd)
18:00 KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Helyszín: Városi Könyvtár
Nagy élmény volt Presser Gáborral találkozni és énekelni.

október 23. (csütörtök)
15:00 Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi
megemlékezés
Helyszín: Városháza tér
október 30. (csütörtök)
18:00 HÉVÍZI SZABADEGYETEM
Helyszín: Városi Könyvtár
október 31. (péntek)
18:00 „Viva la Musica!” komolyzenei est
Helyszín: Református Temp-

A díjátadás pillanata a döntõben.
Presser Gábor Kossuth- és
Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõ
kezdeményezésére indult útjára 2008 augusztusában „A magyar dal napja” programsorozat, melynek idén szeptember
14.-én a magyar dal fõvárosaként Hévíz adott otthont. A
program zárásaként rendezték
meg a Hévízi Dalfesztivál döntõjét, ahol a tíz döntõbe jutott
énekes között a batyki Koczpek Enikõ Máté Péter Most

élsz produkcióját értékelte a
legjobbnak a szakmai zsûri. A
kisfalu szülötte korábban nem
foglalkozott komolyabban énekléssel, s barátnõje unszolására
nevezett a versenyre:
– Gyerekkorom óta szeretek énekelni, általános iskolában kezdõdött a szereplés, voltam népdal éneklési versenyeken is, középiskolában szalagavatón énekeltem. Énektanárhoz nem jártam, sose volt ön-

lom (Helikon u. 6.)
november 8-9. (szombat-vasárnap)
Márton-napi vigasságok
november 11. (kedd)
18:00 KÖZÉLETI KÁVÉHÁZ
Helyszín: Városi Könyvtár
november 20. (csütörtök)
18:00 HÉVÍZI SZABADEGYETEM
Helyszín: Városi Könyvtár
november 28. (péntek)
19:00 „Viva la Musica!” komolyzenei est
Helyszín: Református Templom (Helikon u. 6.)
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Négy év alatt 100 milliós támogatás
Hitelmentes, racionális gazdálkodás Sümegcsehiben
Sümegcsehiben az elmúlt
években az önkormányzat több
fejlesztést, tervet tûzött ki célul. Fontosnak tartották az intézmények fejlesztését, a szociális háló bõvítését, az idõskorúakról való gondoskodást és a
falugondnoki autó beszerzését. Ugyancsak támogatták a fiatalok elsõ lakáshoz való jutását, a munkanélküliség csökkentését, a közfoglalkoztatás
beindítását. Mindezek mellett
nem feledkeztek meg a civil
szervezetek, az egyházközség
és a ferences rendház támogatásáról sem. A közterületek
gondozása, a kötelezõ közfeladatok ellátása mellett érett
már a központi orvosi rendelõ
teljes körû felújítása, akadálymentesítése és a sportcentrum, öltözõépület felújítása.
– Ahhoz, hogy mindezt
megvalósíthassuk, plusz pénzügyi forrásokra volt szükség.
Ezeket pályázati úton kívántuk
megszerezni. Az eltelt négy év
alatt elnyert pályázatok és támogatások összege több, mint
100 millió forint, ebbõl mûködési támogatásra 30 millió
forintot kaptunk. A fejlesztésekhez saját forrásként 6 millió forintot használtunk fel. Településünknek a szigorú és racionális gazdálkodás miatt nem
volt hitele, nem volt adósságkonszolidáció, ezért a pályázatoknál nagyobb támogatási intenzitásban, 90 és 100 százalékban részesül – taglalta Farkas Zsolt polgármester.
Az önkormányzat 2012. december 31-ig egyedül tartotta
fenn a település iskoláját, a
166 gyermeket fogadó intézmény tavaly januártól került állami fenntartásba. Az önkormányzat fizeti a bejáró diákok
bérleteit, éves szinten 600
ezer forint értékben. A sümegcsehi gyermekeket évente 400
ezer forint értékben beiskolázási segéllyel támogatják, a fõiskolások, egyetemisták között
e célból 500 ezer forintot osztanak ki. Az iskolában 2011-re
befejezõdött a kompetencia
alapú oktatás bevezetése, pályázati forrásból interaktív táblákat szereztek be. Idén a homlokzat és a födém az energiaracionálási program keretében kapott kõzetgyapotos szigetelést. A fejlesztést az önkormányzat valósította meg.

Tavaly januártól a kétcsoportos óvodát és bölcsõdét Döbröcével társulásban Sümegcsehi önkormányzata tartja
fenn. A 38 óvodás, 5 bölcsõdés
gyermekkel 5 óvónõ, 2 dajka
és 1 csecsemõgondozó foglalkozik, az immáron teljesen felújított intézményben. Ugyancsak átalakult a közétkeztetés,
az önkormányzat átszervezte
az intézményt, mely tavaly év
végével már nem volt veszteséges, és a vállalkozásba kiadott
konyhán a korábbi 3 fõ helyett
már öten dolgoznak. A házi segítségnyújtást 2 fõ látja el Sümegcsehiben, a 18 fõ gondozásához
az
önkormányzat
évente 550 ezer forintot tesz
hozzá. A településen a szociálisan rászorulóknak külön támogatást nyújtanak ingyenes
tûzifa biztosításával, szárnyas
állatok kihelyezésével. A lakosság számára kifizetett segélyezések összértéke évente 2 millió forinttal terheli az önkormányzat kasszáját.
2014-ben sikerült falugondnoki autóhoz jutni, mellyel új
szolgáltatásként segítik az idõskorúak orvoshoz szállítását, a
gyógyszerkiváltást, iskolások,
sportolók szállítását. Az önkormányzati tulajdonú lakóépületbõl Leader-pályázati támogatással a Fazekas József Általános Iskola és Óvoda Mûködéséért Közalapítvánnyal
közösen két 1 szobás lakást
alakítottak ki két letelepedni
kívánó fiatal számára. Hárman
450 ezer forint értékben
részesültek pénzbeli támogatásban elsõ lakáshoz jutás címen. A helyi polgárõrség és
sportegyesület az általuk használt épületek fenntartásán kívül évente 600 ezer forint
anyagi támogatásban részesül,
a népdalkör 2014-ben 120 ezer
forint összegû hangfelvételi támogatást kapott. Teljes felújításon esett át az önkormányzat
és az egyesület közös pályázatán a helyi sportlétesítmény,
a felújításhoz az önkormányzat
800 ezer forint önerõt biztosított. A környék háziorvosi
szolgálatának Sümegcsehi a
gesztor önkormányzata. Idén
elkészült az épület teljes körû
felújítása, akadálymentesítése.
Az önkormányzat fizeti a rendelõ közüzemi díjait, a takarító
személyzet díját és térítésmen-

300 éve mûködik iskola a településen. Felvételünk a homlokzatfelújítás átadási ünnepségén készült.
tesen biztosítja a szolgálati lakást és a rendelõintézetet.
Ugyanezeket a feltételeket biztosítja a doktor magánrendelésénél, így 1 millió forint éves
támogatásban részesül a háziorvosi szolgálat. Ezen kívül a
település fizeti az orvosi, fogorvosi ügyeleti díjat évente félmillió forint értékben. A védõnõi szolgálatot társulásban mûködteti a település.
80 millió forint ráfordítással, önkormányzati közremûködéssel idén befejezõdik a
település villamoshálózatának
fejlesztése, ezzel a feszültségingadozások megszûnnek. Jövõre marad a Mosódomb villamosítása, a Béke és Táncsics
utcák villamos oszlopainak
cseréje. A település aktívan
részt vesz a Start Munkaprogramban, ahol évente 6-7
fõt foglalkoztatnak. Gondozzák a közterületeket, részt vettek a Fecskeház bontási és építési munkáiban, a tájház felújításában, utakat javítanak, konyhakertet mûvelnek, temetõi
kerítést építenek. Segítenek az
idõskorúaknak a favágásban, a
téli síkosságmentesítésben, intézmények takarításában, parlagfû mentesítésben.
Az önkormányzat gondozza a temetõt, a papkertet és a
világhírû Boldog John Henry
Newman szõlõhegyi szakrális
zarándok emlékhely területét.
Több éve a polgármester mûködik közre a hegyi templomba zarándoklóknak az emlékhely bemutatásában, illetve a
település gondoskodik a lelkigyakorlatosok és táborozók étkeztetésének ellátásáról. A kö-

zösségi térnek, óvodának, bölcsõdének, könyvtárnak, aszszonytornának, tanfolyamoknak is színtere a falu- és kézmûves ház, ahol az iskolai tornaszoba, internet központ,
vendégszobák is találhatók.
– A felsorolt támogatási kiadásokból, összesen 5,75 millió forintnyi éves kiadást a saját bevételeibõl fedezi a település, hiszen a feladatfinanszírozás miatt ezekre nincsen
normatíva. A köz szolgálata, a
település fejlõdése fontos feladat volt a képviselõ-testület
számára. Legyünk büszkék arra, hogy Sümegcsehi egyedülálló az országban, ahol 1714
óta iskola, 1970 óta óvoda, és
most már bölcsõde is van, a
közszolgáltatások helyben biztosítottak, Boldog John Henry
Newman temploma világhírû
zarándokhely. Ezúton szeretném a képviselõ-testület és a
magam nevében megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik
elõsegítették közös céljaink
megvalósítását. Van még tennivaló a településen! Fontosnak
tartom a meglévõ intézményrendszer fenntartását, az idõsekrõl való gondoskodást, a fiatalok, az egyházi és civil szervezetek támogatását. Tervezzük a Cifra kert és a Sport utcák aszfaltozását, a Hõsök tere
és környezetének megszépítését, parkoló építését. A
sportcentrumban öntözõrendszert és világítást építenénk,
közremûködnénk a templom
tetõfelújításában – vetítette elõre Farkas Zsolt polgármester,
aki 2006-tól vezeti a települést.
Pataki Balázs
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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.
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Töretlenül népszerû verseny újoncokkal

Tõkétõl a pohárig - hatodszor!
A szervezés, a terep elõkészítése már hetekkel a verseny
elõtt elkezdõdött és idén szeptemberben is szép számmal
álltak rajthoz a hatodik alkalommal megrendezett Tõkétõl
a pohárig futó- és bringaversenyen. Futásban a gyerkõcök
500 méteren, a felnõttek 6,7
km és 20 km, a kerékpárosok
20 km és 40 km távon tették
próbára magukat. A verseny
növekvõ népszerûségét mutatja, hogy az elõnevezésen már a
rajt elõtt két héttel elérték a
100 jelentkezõt. Az indulók
között ezúttal is egyaránt
szerepeltek amatõrök, profik,
egyesületek és szervezetek,
akik és amelyek a szeszélyes

idõjárás közepette is kitûnõ
égképet fogtak ki. Idén is lehetõség nyílt elõzõleg végighaladni a távon, de többen a
verseny elõtti napokban adták
le jelentkezésüket, így terepszemle nélkül vágtak neki a
megmérettetésnek.
– Amikor tehetjük, akkor
ketten járunk a versenyekre a
futótársammal, elõször vagyunk itt, és úgy látszik, hogy
szép idõnk is lesz hozzá. A
múlt héten egy nagyobb erõpróbán vettünk részt, így most
rövidebb távot választottam,
kíváncsiak vagyunk, milyen lesz
a terep. Élményfutók vagyunk,
a mozgás öröme és a szép tájak
látványa motivál bennünket –

Bronz minõsítés Kehidakustánynak
Kehidakustány Önkormányzata és a Kehidakustányi
Turisztikai Egyesület az idei
évben is részt vett a szlovéniai
Lendva városában megrendezett bogrács fesztiválon.
Lendva régi városrészében,
polgári házak történelmi színfalai között, a festõi Lendvahegyi szõlõhegyek lábánál immár több mint egy évtizede
zajlik a legnagyobb bográcsgulyásfõzõ verseny. A rendezvény igazából gasztronómiai
fesztivál, ahol a hagyományos
szüreti étel mellett, melyet a
versenyzõ csapatok bográcsban készítenek el Lendva Fõ
utcáján, egyéb, házilag készített finomságokat is felsorakoztatnak, pl.: lendvai perecet
és tepertõs pogácsát… A gazdag gasztronómiai kínálat mellett nem szabad megfeledkeznünk a szõlõsgazdák büszkeségérõl, a finom borokról sem,

melyek gyönyörûen csillognak
a Bográcsfeszt látogatóinak
poharában.
A szervezõk a nevezési díj
fejében minden csapat rendelkezésére bocsájtja a hozzávalókat, amibõl a hagyományos
lendvai ,,bográcsot” kell elkészíteni. Az étel elkészítését a
zsûri bírálata követi. A gazdag
gasztronómiai program mellett széles kulturális kínálat
várta az odalátogatókat: színes
színpadi mûsorok, fúvós zenekar, riportok.
Az elkészült ,,bográcsokat”
a fõzõ csapatok kóstolásra kínálták az érdeklõdõk között.
A zsûri az elsõ három helyezett mellett kiosztott 8
arany, 29 ezüst és 41 bronz
elismerést a 101 induló fõzõ
csapat között. Kehidakustány
csapata a bronz minõsítést
kapott a szakmai zsûritõl.
H.K.

Kehidakustány Község és a Kehidakustányi Turisztikai Egyesület díszített standja.

Órák beállítva, indulhat a verseny!
árulta el Virág és társa Zalaegerszegrõl.
A futás Tekenyén egy jó
közösséget kovácsolt össze, a
helybéliek barátaikkal is megosztják az élményt, így idén is
akadtak ismerõs és új arcok a
rajtvonalnál.
– Szoktam máshol is versenyeken futni, de itt, helyben
mindig baráti kocogást tartunk, ahol frissítõ helyként
szolgálnak a szõlõhegyi pincék. Az elsõ versenykor mi is
furcsán néztünk az emberekre, hogy papírral a kezükben
futnak a bokrok között. Aztán
3-4 éve kezdtem el a gyerekekkel futni, ami a fizikai munka mellett is feltölt, kikapcsol,
most a 6,7 kilométeres távon
indulunk – meséli a tekenyei
Jenei József, aki a Göcsej SK
alelnökével, Varga Tamással
vágott neki a megmérettetésnek. Idén 15 csapat indult váltóban és akadtak, akik a
leghosszabb távot osztották
kétfelé:
– Tavaly már voltak itt ismerõsök biciklivel, így sokat
hallottunk a versenyrõl. Mi
még nem indultunk itt, de
sokat futunk Egerszeg környékén és félmaratonokon is. Az
elmúlt napokban betegeskedtünk, így most ketten futjuk le
a 20 kilométeres távot –
mondta Dávid Diána és Forgó
Annamária.
Szintén a megyeszékhelyrõl érkezett a versenyre Sáfár
Zoltán, aki már rutinos bringás versenyzõnek mondhatja
magát:
– Idén ez a harmadik versenyem, ismerõsök szóltak és
Interneten tájékozódtam a távról. A terepet elõtte nem néztem meg, úgy gondoltam,
hogy legyen meglepetés. A baráti kör jött még velem Szombathelyrõl, szeretnénk minél
jobban teljesíteni a kétkörös

távot – válaszolta a rajt elõtt,
majd az ötödikként ért célba.
Idén is megszervezték a
környéket bebarangoló túrát,
melyet Györkös Dezsõné és
Kiss András vezetésével jártak
be az útrakelõk.
– Felmegyünk a tekenyei
templomhoz, elmegyünk a temetõ mellett, el a Kis-Badacsonyhoz, megnézzük a tölgyfát a Gyöngyhegynél, lejövünk
a tölgyvári részen, végül elmegyünk az almásba. Több helyen megállunk, ez régóta gyümölcstermesztõ vidék, így lesz
elõadás az õshonos fajtákról is
– foglalta össze indulás elõtt
Kiss András, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány önkéntese.
A versengések eredményhirdetését követõen Tekenye
utcáin vonultak végig a szüreti
hangulatra felkészített traktorok és autók. A faluház udvarán babajátszótér nyílt, az asztaloknál egyénileg és csapatokba verõdve is lehetett játszani.
Népszerû volt a kreatív mûhely,
a hangszer simogató és a szabadtéri játékok is sokak tetszését
elnyerték. A zalabéri Búzavirág Népdalkör, a Lentibõl érkezett Nefelejcs Dalkör és a
Csáfordi Asszonykórus jó hangulatú, színvonalas dalcsokorral szórakoztatták a közönséget, majd a rövid táncest zárta
a napot. A program a 2013-as
év Zalai Gyermekekért díjazottjainak, a Varázshangok az
Egészségért Egyesület és Pém
Attiláné közös együttmûködésének eredményeképpen valósult meg. A szervezõk ezúton
is köszönik a helyi önkéntesek
segítségét, akiknek köszönhetõen gördülékenyen zajlottak a
programok.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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Kapunyitogató, falunap Zalabérben
A múlt évhez hasonlóan
idén is nyár végén, augusztus
30-án rendezték Zalabérben a
település falunapját, melyet ezúttal a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala megyei irodájának
programjával kötöttek össze. A
Kapunyitogató program ebben az évben a megye több településére eljutott már, az eseményhez minden falu hozzátette a helyi gasztronómiai és
kulturális sajátosságait.
– A rendezvény lényege,
hogy kistelepülésekre vigyünk
komplex programot, melyhez
sok partnerünk segíti a megvalósítást. A Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
logikai asztallal, óriásjátékkal,
gyógynövény ismertetõvel, íjászattal készülnek, a Griff Team
Kft. agyagozással és gyermek
kézmûves foglalkozással várja a
látogatókat, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület részérõl
alkalmanként két kézmûves
mutatja be portékáit. A Kanizsa Hagyományápoló Egyesület táncházzal egybekötött elõadással érkezett, s mellettük
kísérõprogramként zajlik a
Méhek a vonaton program,
melynek keretében a Söjtör és
Térsége Méhészeti Egyesület
méhészei mutatják be a méhészek életét – foglalta össze
Preisinger Éva, az NMI megyeszékhelyi irodájának munkatársa. Kilencedik állomáshelyként Zalabér adott helyet a
programnak, ahol már korábban elkezdték a település ér-

téktárának kialakítását, melynek apró részletét a falunapon
is bemutatták.
– Elõször a kulturális közfoglalkoztatásban, majd a novemberi megyei amatõr színjátszó találkozón mûködtünk
együtt az intézettel, s örömmel
fogadtuk erre a programra való megkeresésüket. Az elképzeléseink is hasonlóak, így a
könyvtárunkban mától az általunk támogatott ZalabÉrték
Egyesület segítségével állandó
helytörténeti kiállítás nyílt. Az
elsõ tárlat Vikár Tibor helytörténész közremûködésével a
Guttmann kastélyt mutatja be,
a késõbbiekben iskolatörténeti bemutatót is tartanak – árulta el Zsuppán József polgármester.
A Zalabéri Közösségi Kert
terményei ezúttal is segítették
a program gasztronómiai kínálatát: a pincepörkölthöz helyben savanyított zöldségeket kínáltak és idén újdonságként
betyárlekvárt kóstoltattak. Az
egész napos programok részeként koraeste a helyi kulturális
csoportok léptek színpadra,
majd Zsuppán József átadta a
helyi elismeréseket, díjakat. Az
év zalabéri emberének idén
Dézsi Ágnes pedagógust választották, aki évtizedek óta a
település közösségi életének
meghatározó személyisége, vezetésével alakult újjá a helyi
könyvtár. Negyedik évben osztották ki a példás porta díjakat,
idén Cséri Csabáné, Németh

Idén Dézsi Ágnes kapta a Zalabérért díjat.
Imre és Mazur Gézáné örül- tõrendszer megbetegedéseire
jó, a körömvirág, a mentafajhetett a kitüntetésnek.
Sokan nem is sejtik, hogy ták, zsálya, levendula szintén
a közvetlen környezetünk- hasznosak. A fenyõrügy szirup
ben mennyi hasznos gyógy- a fenyõ kora tavaszi rügyezénövényt lehet felfedezni, eh- sénél összegyûjtött rügyek
hez nyújtott segítséget, útmu- cukros kivonatolásával készül,
tatást a programon Sebestyén ami torok- és hangszálgyullaBence szakértõ, természet- dásra, immunrendszer erõsítésre hatásos.
gyógyász:
Este ismertették az éjszakai
– A gyógynövényeket elsõsorban a megelõzésre használ- kalandtúra és a házi süteményják, de sok meglévõ betegség- készítõ verseny eredményeit,
nél kiegészítõ kezelésként is majd a Kanizsa Táncegyüttes,
hatásosak. Az influenza sze- késõbb Dömötör Balázs és
zonra gondolván immunerõsí- Dominika lépett színpadra. A
tõ, lázcsillapító, gyulladáscsök- tartalmas program tûzijátékkal
kentõ, légúttisztító hatással bír- zárult.
A www.zalatajkiado.hu képnak. Amit alapismeretek birtokában biztonsággal lehet szed- galériájában további fotók látni: útifüveket légúti megbete- hatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
gedésekre, diólevél-tea az emész-

Ma is a munka tölti el elégedettséggel
90 éves Zalacsányban Gondos Józsefné

Családja és Nagy Lászlóné polgármester körében az ünnepelt.
Másfél évvel ezelõtt ünnepelték férje jubileumát, de saj-

nos a közös ünneplést már
nem engedte a sors… A Za-

lacsányban élõ Gondos Józsefné így is szeretõ családja
körében töltötte be 90. életévét, és ez alkalomból köszöntötte szeptember 28.-án Nagy
Lászlóné polgármester, aki tolmácsolta a falu jókívánságait és
átadta a Magyar Kormány köszöntõjét is.
Marika néni nincs egyedül,
3 gyermeke mellett 4 unokája
és 5 dédunokája gyakran látogatja, akiknek még ma is igyekszik segíteni. A tsz-ben, a földeken végigdolgozott munkás
évek után a mindennapok ma
sem telhetnek tétlenül. Mindig
van mit tenni, így aminek szezonja van, azzal foglalkozik. A
cukorborsó és a hagyma pucolása után most a megtört diót
tisztítja, csipetkét gyúr a levesbe.

– A kezeim még bírják, így
mindig kérem, hogy adjanak
valamit, amit meg tudok csinálni. Sokat dolgoztam, elmondani is nehéz, hogy mennyit.
Sokat arattunk, jártunk a szõlõhegyre és itthon a kertben is
volt tennivaló és teheneink is
voltak. Rohanósabb a mai világ, de a szeretõ családtagok
így is mindig meglátogatnak –
mesélte Marika mama, aki a
nyugdíjas évek elõtt tíz évig az
iskolában is dolgozott takarítóként.
S hogy mi a hosszú élet
titka? Erre a kérdésre nehéz a
válasz, már két combnyaktörést, s két kéztörést is átvészelt Zalacsány szépkorú lakosa, akit ma is az elvégzett munka tölt el elégedettséggel.
-pb-

2014. szeptember (2.)

9

Szentgrót és Vidéke

Szüreti felvonulás Türjén
Szeptember 20.-án reggel
sötét felhõk sorakoztak az
égen. Mindezt aggódva figyelték a türjeiek, hiszen erre a
napra szervezték a szüreti
felvonulást. Délre aztán hét
ágra sütött a nap és a Búcsú
téren kezdõdhetett a kocsik,
hintók díszítése. A szüret minden évben jelentõs esemény
a faluban, hiszen jó szakemberek, kiváló bortermelõk élnek itt.
A hintók, kocsik, traktorok
feldíszítését követõen 13 órakor elindulhatott a lovasok vezette felvonulás. Megperdült a
kisbíró dobja, felcsendült a
Zala zenekar muzsikája és a
jelmezes vigadalom utcáról utcára járta a falut. Az elõre
kijelölt helyeken megállt a menet, itt a gazda és a gazdasszony borral, pogácsával kínálta a kíváncsiskodókat, míg a

zalaszentgróti néptánccsoport
táncra perdült.
A felvonulás után a sportcentrumban gyülekeztek a felvonulók és a szórakozni vágyók. A gyerekeket arcfestés
várta, a felnõtteket operett mûsor varázsolta el a zalaegerszegi színészek közremûködésével. Késõbb fellépett a zalaszentlászlói Mákvirág Népdalkör és a helyi Hétszínvirág
Énekegyüttes, dalra fakadt Szalai Gréta és barátnõje. A Terra
Lupus Kft. friss gyümölcslevet
préselt, amit helyben lehetett
fogyasztani. A nagy vigadalomban megéhezõket a pályán fõzõk finom falatokkal kínálták,
volt vadpörkölt, csülök és minden, ami szemnek, szájnak ingere. Ezt az igazán remek délutánt este bál zárta. Aki ott
volt, annak e cikk nyomán remélem jó visszaemlékezni, aki

Fotó: Gömbös Dániel
Több órán át járták a település utcáit.
pedig nem tudott részt venni, az kedvet kaphatott és talán a jövõben részt vesz a
rendezvényeken. Gondolom
az írásból kiderül, hogy az
összefogásnak és a civileknek mekkora szerepe van
egy rendezvény lebonyolítá-

sában egy falu életében. Így
volt ez most is. Köszönjük az
idõt, a segítséget és a felajánlásokat!
n.f.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

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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Többfunkciós szolgáltató tér Pakodon
jöttével a lakosság is szélesebb
körben ismerkedhet meg a számítógépekkel, az Internet világával. A sikeres pályázattal élhetõbb közösséget tudhatunk
magunkénak. A lehetõség felelõséggel is jár, várjuk az ötleteket, igényeket annak érdeké-

ben, hogy mindenki megtalálja
a számítását itt – szólt a megjelentekhez az egyesület elnöke, aki kiemelte, hogy egyszer
majd a rendezvényen szereplõ
gyermekek vehetik át a stafétabotot, fejleszthetik tovább a
települést.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

2014. október 1.

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Manninger Jenõ, Halek László polgármester és Vízvári Ottóné
együtt avatta fel az új teret.
A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehetõ támogatások keretében Többfunkciós szolgáltató tér kialakítása Pakodon
címmel nyert pályázatot a helyi
Margaréta Kulturális Egyesület.
A faluban mozgalmas közösségi
élet zajlik, folyamatosan fejlõdik a község, a lakosság összetételét tekintve fiatalodó képet
mutat. A megújult épületrészben megfelelõ feltételek vannak a mozgáskorlátozottaknak,
a kisgyermekes anyák számára
pelenkázó részleget hoztak létre. A megújulás mellett szükségessé vált az eszközök modernizálása is. Az információhoz
való hozzájutást 4 új számítógép segíti, illetve a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárral együttmûködve könyvtárhelyiség szolgálja a helyi lakosság kulturális
igényeit. A könyvtár ad otthont
az eMagyarország Pont mûködtetésének, melynek legfontosabb eleme, hogy a lakosság minél szélesebb rétegével megismertesse a számítógépet és az
internetet. Az épületben tartja
fogadóóráit a Családsegítõ Szolgálat és ugyanitt vehetõ igénybe a falugazdász szakmai tanácsadása is.
Az új tér ünnepélyes avatását a hagyományos Dalkörök
Hálaadás Napi Baráti Találko-

Villanyszerelés,
Villanybojler javítás,
Érintésvédelmi felülvizsgálat
Tóth Róbert
Villanyszerelõ mester
Tel: 06 30 3100 758

zójával egybekötve szeptember
20.-án tartották. A Horváth
Zsolt plébános által bemutatott
hálaadó szentmise és terményáldást követõen színpadra lépett a türjei Hétszínvirág Énekegyüttes, a pókaszepetki Vadkörtefa Énekkar, a kemendollári Hóvirág Nyugdíjas Klub
énekkara, a zalabéri Búzavirág
Népdalkör és a pakodi Margaréta Dalkör. A rendezvény alatt
pazar kiállítást nyílt az év terményeibõl, a helyi gyermekek
alkotásaiból.
– Idén is a helyi terményeket gyûjtöttük össze, s igyekeztünk újdonságot is megmutatni
az érdeklõdõknek. Ez az év kicsit mostoha volt, de így is szép
termés gyûlt össze. A termények között megtalálhatók a helyi borok, pálinkák, szekér, aratási és kenyérsütési eszközök,
és hidegen sajtolt gyümölcsolajakat is lehet kóstolni – árulta el az egyik szervezõ, Martincsevics István.
A 23 millió forintos pályázati támogatásból kialakított
többfunkciós szolgáltató tér
avatásán Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ elmondta, hogy a közösségi terek létrehozásának támogatásával a
kormányzat célja, hogy pótolja
azt az ûrt, ami az utóbbi években keletkezett. A közösségek
mûködéséhez megfelelõ tér és
eszközök szükségesek, mely mostantól Pakodon is biztosított.
A Margaréta Kulturális Egyesület nevében Vízvári Ottóné
elmondta, a település mûvelõdési házzal nem rendelkezik,
ezért elsõdleges céljuk volt,
hogy kulturális, közösségi, kikapcsolódási és információáramlási lehetõséget teremtsenek.
– Az egykoron nyolcosztályos iskola felsõ tagozatának
megszûnésével épületrész szabadultak fel, a kihasználatlan
termeket kívántuk tartalommal
megtölteni. A teleház rész létre-

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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Megújult az orvosi rendelõ Sümegcsehiben Méltóság és tisztelet
Felújították a település orvosi rendelõjét, így egy régóta
húzódó probléma végére sikerült pontot tenni Sümegcsehiben. A munkálatok júniusban
kezdõdtek és augusztus 18.-án
fejezõdtek be. Az épületnek a
négy külsõ fala megmaradt,
belül új válaszfalakat emeltek.
Megújult a víz- és villanyrendszer, és most már központi fûtéssel is rendelkezik a rendelõ.
Elkészült a parkoló és rámpának köszönhetõen a mozgásukban korlátozottak is könnyedén eljuthatnak vizsgálatra.
A szeptember 5.-én tartott
avatóünnepségen a fejlesztést
méltatta dr. Paizs Teréz megyei tiszti fõorvos, aki örömét
fejezte ki, hogy a központi támogatásokat a település javára
fordította az önkormányzat.
Manninger Jenõ országgyûlési

képviselõ kiemelte a kistelepülések élhetõvé tételének fontosságát, s az állam segíti azokat a településeket is, ahol
nem volt adósságkonszolidáció.
– Többször is felszólítottak
bennünket, hogy gondoskodjunk az akadálymentesítésrõl,
de pályázati lehetõség híján
nem tudtunk önerõbõl tíz millió forintot erre fordítani.
Most a Belügyminisztérium
vissza nem térítendõ pályázati
támogatásának köszönhetõen
sikerült a felújítást megoldani
– említette Farkas Zsolt polgármester.
A fejlesztés összesen 10,3
millió forintból valósult meg,
ehhez a tervezési és pótmunkák költségének finanszírozásával az önkormányzat 372
ezer forinttal járult hozzá.
Pataki Balázs

Dr. Juhász Sándor háziorvos, dr. Paizs Teréz, Manninger Jenõ,
Farkas Zsolt és elõttük Furján Miklós az avatón.

Új edzõteremben a karatésok
Nyáron a régi gimnázium legnagyobb tantermét és a
mellette található szertárokat alakították edzõteremmé és
öltözõkké a Zalaszentgróti Karate Egyesület tagjai. A munkát
saját forrásból finanszírozták, falat bontottak, építettek,
festettek, bordásfalat és egy hatalmas tükröt is beszereztek. A
legnagyobb beruházás a tatamivásárlás volt, amit fõleg saját
forrásból, valamint a Zalaszentgróti Önkormányzat és a
Kehidakustányi Sportkör segítségével sikerült megvalósítani.
Ebbõl az 1 x 1 m és 2,5 cm vastagságú „szõnyegbõl” 100 db-ot
vásároltak, ami pontosan egy küzdõtér kialakításához elég. Az
edzõterem parkettáját is ezzel burkolták.
Az augusztus 29.-én, pénteken megtartott ünnepélyes átadásra meghívást kaptak a karatésok, szülõk, támogatók – köztük Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere, dr. Horváth István rendõr alezredes, a Keszthelyi Rendõrkapitányság vezetõje, Lázár Roland, a Kehidakustányi Sport
Egyesület elnöke.
A karatésok örömmel vették birtokukba a termet és egy
izgalmas bemutatóval szórakoztatták a jelenlévõket. Komáromy József, az egyesület vezetõje elmondta, hogy jelenleg
Szentgróton több mint harmincan látogatják az edzéseket,
szívesen látnak minden új jelentkezõt életkortól függetlenül.
Az edzések minden nap 18.30 órakor kezdõdnek.

A polgármesteri köszöntõ szavak a megbecsülésrõl szóltak.
„Az ünnep gazdagabb lesz,
/ünnepibb és emberibb/ha
megtöltöd a hétköznapok néhány percét/a rendkívülivel, az
emberivel,/ a jóindulatúval és
az udvariassal:/tehát az ünneppel.” Márai Sándor ezen sorai
álltak a virágmotívummal ellátott ajándékkártyákon, amelyek a zalacsányi idõsek köszöntése alkalmával kerültek a
gondosan díszített asztalokra.
A közösségi házban gyerekek
és felnõttek ünneplõbe öltözve várták a község nyugdíjasait, akik e fejlõdõ, szép település lakóinak nagy részét jelentik.
– 70-80 évet megélni, nem
kis dolog… – hangzottak Nagy
Lászlóné polgármesterasszony
köszöntõ szavai. Az ünnepeltekhez szólva beszédében kiemelte, hogy az idõs emberek
élettapasztalata, bölcsessége,
kitartása és szeretete a társadalom megbecsülését vívja ki.
Mint mondta, világszerte ismert, hogy a fiatalok az idõsek
révén ismerik meg az élet gazdagságát. Ezért fontos, hogy
elfogadjuk és tiszteljük õket,
hiszen mi is érezzük a szeretetüket, amely felénk irányul.

– Sokan gondolják az idõsek közül: nekik már minden
mindegy! Jöjjenek az ifjak! Én
azonban úgy vélem, kortól függetlenül minden ember életében vannak vágyak, tervek,
építõ gondolatok. A méltóság,
melyet a szépkorúak hordoznak, és a tisztelet, mellyel feléjük közelítünk, nem pénzkérdés, hanem egyszerû, szeretetteljes, magatartás – e gondolatokkal kívánt jó egészséget a
falu korosabb polgárainak a
község polgármestere.
– Minden évben eljövünk,
hogy megünnepeljük azt, hogy
megéltük ezt a kort, és meghallgassuk a számunkra oly
kedves szavakat is – hallottuk
az egyik meghívott vendégtõl,
Horváth Károlynétól.
Az ünnepi órák következõ
perceiben a helyi általános iskola kisdiákjai léptek színpadra színes mûsorszámukkal,
majd a Nyugdíjas Klub 7 tagú
csoportja adta elõ alkalomhoz
illõ dalcsokrát. A meghitt pillanatok zárásaként, Zalacsány
Község Önkormányzata megvendégelte a település ezüsthajú polgárait.
Török Irén
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