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Zala megye a gazdaság 
minden területén jól teljesít

‒ Milyen eredményeket emelhetünk ki a járvány-
helyzet által nehezített 2020-as évből?

‒ Az elmúlt esztendő valóban sok kihívás 
elé állított bennünket, azonban örömmel szá-
molhatok be arról, hogy a megyei fejlesztések 
nem álltak meg, az elnyert projektek megvaló-
sításában nem volt fennakadás. Folynak a Zala 
Megyei Önkormányzat által a TOP keretében 
elnyert kerékpárút-fejlesztések előkészítési és 
kivitelezési munkálatai, valamint a megyei ön-
kormányzat részvételével megvalósuló, határon 
átnyúló pályázatok kivitelezései is. December-
ben elfogadtuk a felülvizsgált, a 2021‒2027-es 
időtávra szóló Zala Megyei Területfejlesztési 
Koncepciót, valamint Zala Megye Területfej-
lesztési Programját, amelyek alapját képezhetik 
a további fejlesztéseknek. 

‒ A tavalyi év eredményei után milyen fejlesz-
tési célokat tűztek ki 2021-re, illetve mely beru-
házások megvalósítása várható?

‒ A megyei önkormányzat munkája szem-
pontjából elsődleges a 2014‒2020-as uniós 
ciklusra elfogadott Zala Megyei Integrált Terü-
leti Program megvalósítása. A Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program forrásainak 
felhasználása folyamatban van, még a napokban 
is jelentek, jelennek meg felhívások az országos 
maradványforrások terhére. Zala megyét érin-
tően például 1,5 Mrd Ft közútfejlesztésre, 798 
millió Ft keretösszeggel közlekedésbiztonsági 
témában (amelyek kedvezményezettje a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.), 3 Mrd Ft csapadékvíz-ke-
zelési projektekre, 670 millió Ft összegben pedig 
egy Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós 
településeket érintő kerékpáros turisztikai fej-
lesztésre. Ezen összegekkel kiegészülve a Zala 
megyei TOP-keret immár az eredeti 23,05 Mrd 
Ft-ról közel 33,5 Mrd Ft-ra növekedett.

Az előző ciklus pályázati kiírásai ugyan még 
folyamatban vannak, de rövidesen meghirdetés-

A tavalyi esztendő legjelentősebb eredményeiről, a megyében már megva-
lósult, illetve az idén is folytatódó fejlesztésekről, a megyei önkormányzat 
új feladatairól dr. Pál Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.

A Hévízi-gyógytó és környéke természetvédelmi terület

Dr. Pál Attila
1966-ban született Nován. A lenti 
gimnáziumban érettségizett. A Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen szer-
zett fogorvosi diplomát 1990-ben. 
Három cikluson volt alpolgármester 
Lentiben, s 23 esztendeje tagja a 
Zala Megyei Közgyűlésnek, amely-
nek 2010-től alelnöke, 2014 őszé-
től pedig elnöke.

re kerülnek a TOP helyébe lépő TOP Plusz első 
felhívásai. Elsőként a foglalkoztatási paktum fel-
hívás, a közútfejlesztési felhívás és a fenntartha-
tó városfejlesztési felhívás megjelenése várható. 
A 2021‒2027-es időszakra vonatkozó ITP elő-
készítés alatt áll, a megyei keretösszegek és az 
operatív program elfogadását követően indulhat 
a pályázatok benyújtása.

‒ Vannak-e a megyei önkormányzatnak újon-
nan megjelenő feladatai? 

‒ Igen, jóllehet a megyei önkormányzat legje-
lentősebb feladata továbbra is a területfejlesztés, 
azonban a 2014‒2020-as, valamint a 2021-ben 
induló uniós ciklus TOP és TOP Plusz forrásai-
nak eredményes lekötése mellett 2021. január 
1-jétől a 81/2004. ESzCsM rendelet módosí-
tásának eredményeként a falugondnokok kép-
zésének szervezésével kapcsolatos feladatok a 
megyei önkormányzatokhoz kerültek. Felkérés 
érkezett továbbá a zalai Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórumok koordinálására, és további megyei 
koordinációt igénylő feladatként jelent meg 152 
millió Ft-os forráskerettel a Révész Máriusz Ak-
tív Magyarországért felelős kormánybiztos által 
irányított Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ nyújtotta támogatás keretében a térsé-
gi jelentőségű kerékpárutak ‒ 16 szakasz, több 
mint 60 km ‒ hiányzó elemei terveinek elkészí-
tése is. ■

Ízelítő a Zala Megyei Értéktárból
ZALAKAROSI FÜRDŐ: 
A karosi gyógyvíz összetételét 
tekintve Európában is egyedülálló. 
A több mint 2500 méter mélyről 
feltörő, 96 Celsius fokos vízzel 
sok betegség gyógyítható. Főleg 
mozgásszervi problémák, ízületi 
bántalmak, idegrendszeri, illetve 
anyagcserezavarok, légzőszervi 
betegségek, szív- és érrendsze-
ri panaszok, bőrbetegségek és 
nőgyógyászati gondok kezelésére 
alkalmas. A termálvizet Zalakaro-
son 1962-ben, kőolaj után kutatva 
találták, és már 1965-ben megnyílt 
a gyógyfürdő, amely alaposan meg-
változtatta az akkori kis zalai falu 
életét. Látogatottsága fokozatosan 
növekedett, fennállása óta több 
mint 27 millió vendéget fogadott. 

HELIKON TAVERNA:
A vonyarcvashegyi Helikon Taverna épülete 1820 táján eredetileg présház-
nak épült. A pince az egyik legjelentősebb borászati Festetics-központ, innen 
irányították a szőlőtermesztési és borkészítési tevékenységüket. A hatalmas 
borospince másfél évszázadon át volt présház. A műemléki pincében – az eredeti 
szőlőtermesztési és borkészítési hagyományokhoz kapcsolódva – országosan 
egyedülálló, tematikus múzeum működik. A kiállítási tárgyak legértékesebb 
darabja a Da Bibere edény. A közel 2000 éves edény Cserszegtomaj mellett 
került elő 1947-ben. A Helikon Taverna és Bormúzeum megyei viszonylatban is 
jelentős építészeti, történelmi és turisztikai értéket képvisel.

GYÖNGYÖS NECC:
Zalakaros és térsége sajátos néprajzi egység, 
egyéni öltözködési kultúrával. A helyi népvi-
selet egyik legszebb darabja a gyöngyös fej-
dísz. A gyöngyös neccet a közízlés formálta, 
az 1930-as években volt a leglátványosabb. 
Általában kendő alatt viselték, de jelentős 
alkalmakkor ‒ lakodalmakban, bálokon ‒ 
kendő nélkül is megjelentek az asszonyok, 
fejükön a gyöngyös neccel. Strobl Györgyné 
helyi iparművész 1995 óta készíti a gyöngyös 
necceket. 

PANNÓNIA CSIPKE:
A Pannónia csipke eleinte 
horgolt virág- és levélmintákból, 
valamint az őket összekötő – más 
csipkére nem jellemző – varrott 
pókhálóalapból állt. Ezt később 
kontúrszálas és varrott techniká-
val kitöltött elemekből tervezett, 
pókhálóval összekötött varrott 
csipkévé fejlesztette a kitalálója. 
A Pannónia csipke a nagykani-
zsai Győrffy Jánosné Thomka 
Ilona nevéhez fűződik. Az első 
darab 1913 körül jelent meg a 
nyilvánosság előtt. 1928 elején 
már háziipari formában kül-
földre kezdték gyártani. 1930-ra 
három telepen 80 csipkekészítő 
munkás dolgozott, és 600 saját 
tervezésű modellel büszkélked-
hettek. A Pannónia csipkét a 21. 
században fedezték fel ismét, Ro-
mán Andrásné Hadik Veronika 
segítségével.

TOUR DE ZALAKAROS:
Zalakaros egyik legnagyobb sporteseménye a Tour de Zalakaros országúti kerékpárverseny. A jelentkezők 
három versenytáv ‒ 33, 60 és 127 km ‒ közül választhatnak. A Zalai-dombság és a Kis-Balaton legszebb tá-
jain zajló verseny az évek során gyermek- és céges versennyel is bővült, amelynek bevétele jótékony célokat 
szolgál. A verseny évente közel 2000 résztvevőt csábít a térségbe.
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‒ Mennyiben más a kormányhivatal működése, 
mint volt a pandémia előtt, hogy zajlik az oltási 
tevékenység a megyében?

– A mostani helyzet, ahogyan az élet minden 
területén, úgy a közigazgatás szereplőitől is 
szemléletváltást, másfajta reagálóképességet, 
problémakezelési módokat vár el. A járvánnyal 
összefüggésben a kormányhivatalokra háruló 
legnagyobb feladat jelenleg az Operatív Törzs 
által meghatározott Oltási Terv alapján a védő-
oltások beadásának koordinálása, elvégzése.  
Mint az országban mindenütt, Zala megyében 
is az egészségügyi munkakörben dolgozók kö-
rében vette kezdetét az immunizálás. 

Az egészségügyi dolgozók oltási tevékeny-
ségével párhuzamosan január 9-én a Zala 
megyei szociális intézményekben is megkez-
dődött a védőoltások beadása. A védekezés 
február első hetében új szakaszba lépett azzal, 
hogy kezdetét vette az oltásra regisztrált leg-
idősebb korosztály vakcinációja, február 10-től 
pedig már a hatvan év alatti regisztrált króni-
kus betegek oltása is elkezdődött. 

A védőoltásra jelentkezők oltását a Zala 
Megyei Oltási Munkacsoport szervezi, mely – 
az Országos Oltási Munkacsoport döntésének 
értelmében – Zala megyében 2021. január 21-
én alakult meg. Az oltás országos ütemét a ren-
delkezésre álló vakcina mennyisége határozza 
meg, a megyei oltási munkacsoport pedig ez 
alapján végzi az oltóanyagok megyei allokáci-
óját. 

A kormány mindent elkövet a magyar ál-
lampolgárok egészségének védelmében. Mivel 
a vírus elleni harc leghatékonyabb fegyvere a 
védőoltás, ezért kiemelten fontos, hogy az üte-
mezés szerinti oltásra jogosult érintettek minél 
nagyobb számban éljenek a vakcina nyújtotta 
védelem lehetőségével. Arra kérek mindenkit, 
aki be akarja oltatni magát, az regisztráljon a 
védőoltásra. Azt is szeretném nyomatékosíta-
ni: mindenki sorra fog kerülni, aki rögzítette 
jelentkezését a lehetséges felületeken. 

‒ Mi a helyzet a családtámogatások terén?
‒ A kormány ebben a nehéz helyzetben sem 

mond le a magyar családok támogatásáról. 
Ezt bizonyítja, hogy 2021-ben is folytatódik, 
sőt újabb elemekkel bővül a családvédelmi 
akcióterv, amely eddig országosan több mint 
220 ezer családnak jelentett segítséget. A gyer-
mekszületés ösztönzése érdekében például már 
2019. július 1-jétől elindult a hitelintézeteknél 
igényelhető babaváró támogatás, valamint a 
Magyar Államkincstár Központjánál igényel-
hető nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. 

A kormány tovább bővítette a három- vagy 
többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghi-
tel-tartozásainak csökkentése iránti kérelmet 
benyújtható igénylők körét. Ugyancsak 2019 

A Zala Megyei Kormányhivatal        
minden területen ellátja feladatait

A Zala Megyei Kormányhivatal tevékenységének középpontjában bő egy esztendeje a koronavírus-járvány 
elleni védekezés áll. Ez a globális probléma gyökeres változásokat idézett elő a működésükben, átstruk-
turálta feladataik fontossági sorrendjét, munkaszervezésüket, gondolkodásmódjukat. Dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízottól kértünk interjút.

júliusától már a kétgyermekes családok számá-
ra is elérhető ez a – díjmentesen, kormányab-
lakokhoz és kormányhivatalokhoz benyújtható 
– támogatási forma.

2020 elején vezette be a kormány a négy- 
vagy többgyermekes anyák személyijövede-
lemadó-mentességét, s nemrégiben bejelen-
tették, hogy várhatóan 2022 elejétől a 25 év 
alatti fiatalok is szja-mentességben részesül-
nek, mely a pályakezdésüket, családalapításu-
kat nagymértékben megkönnyíti majd.

Azt, hogy a kormány a legfiatalabbaktól a 
legidősebbekig mindenkire gondol, nagyon jól 
példázza, hogy a világon egyedülálló lépésként 
– a csecsemőgondozási díj emelése révén – a 
gyermekvállalást követő fél évben több jöve-
delme lesz a családoknak, mint az előtte lévő 
hónapokban volt. Az idősek jobb anyagi hely-
zetéhez pedig a 13. havi nyugdíj visszaépítése 
révén kíván hozzájárulni a kormány.

Mindezek mellett 2021-től Magyarorszá-

Dr. Sifter Rózsa

Nagykutason született 1958-ban. 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán szerzett jogász diplomát. 
1988-tól dolgozik a közigazgatás-
ban, szinte a kezdetektől vezetői 
beosztásokban. 2011-től 2015-ig 
a Zala Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, 2016. január 1-jétől 
Zala megye kormánymegbízottja. 
Férjezett, egy gyermek édesanyja.

gon megvalósul az eddigi legnagyobb Otthon-
teremtési Program. Ez arról szól, hogy a saját 
otthon felújítási költségeit fele részben, maxi-
mum 3 millió forintig visszaigényelhetik azok, 
akik legalább egy gyermeket nevelnek ház-
tartásukban. Ezenfelül támogatja a kormány 
a többgenerációs otthonok létrehozását, ami 
tetőtér-beépítéshez nyújtott CSOK formájá-
ban adott támogatás. Továbbá mindazok, akik 
2021. január 1-jét követően új vagy használt 
ingatlant vásárolnak, mentesülnek az illetékfi-
zetés alól.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy 
munkánk az idei évben is még a járványkezelés 
körül összpontosul, ez sok esetben rendkívüli, 
embert próbáló feladatok elé állít bennünket, 
de ezzel egyidejűleg természetesen dolgozunk 
valamennyi kormányzati intézkedés megvaló-
sulásának helyi szintű elősegítésén is.

A hosszabb interjú a 
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható. 

Ülésezik a Zala Megyei Oltási Munkacsoport

»2021-ben is folytatódik, 
sőt idén újabb elemekkel 
bővül a családvédelmi 
akcióterv.«

‒ Több mint hét évtizedes múltja van a cégnek, 
amely az ország egyik meghatározó vállalko-
zása a magasépítés területén. Mi a ZÁÉV Zrt. 
sikerének titka?

‒ Valóban több mint hetven éve építjük, szé-
pítjük az ország számos régióját. Szakembere-
ink keze nyomát viseli számos ipari és kom-
munális létesítmény, oktatási, egészségügyi, 
szállodai centrum, köz- és lakóépület. Büsz-
kén tekinthetünk vissza az elmúlt évtizedekre. 
Meggyőződésem, hogy cégünk sikerének titka 
elsősorban a munkatársakban rejlik. Kima-
gasló a kollégáink szakmai felkészültsége. A 
mögöttünk álló több mint 70 év tudása, tapasz-
talata, amit ez a cég átörökített, nagy mozga-
tórugója a mostani fejlődésnek is. Csapatunk 

ZÁÉV Zrt. az építő mester –         
hét évtized a magasépítésben

Az egyre gyarapodó szellemi tőke 
és megbízható teljesítőképesség 
együttesen jelenti a minőségi ga-
ranciát, egyúttal a ZÁÉV Zrt. biztos 
jövőjét. A több mint hetven éves 
múltú zalaegerszegi cég az ország 
egyik meghatározó magasépítő 
vállalkozása. Eredményeikről és 
célkitűzéseikről Dormán József ve-
zérigazgatóval beszélgettünk. 

folyamatosan bővül, és mára országos hírűvé 
tette a ZÁÉV-et. 

‒ Az ország mely területén érdekelt a cég?
‒ Zala, Vas, Somogy és Baranya megyében 

meghatározó projektjeink vannak, de dolgo-
zunk a központi régióban, Budapesten és Pest 
megyében, illetve Bács-Kiskun megyében is. 
A székhelyünk Zalaegerszegen van, Budaör-
sön területi igazgatóságot, Pécsett területi fő-
mérnökséget, Kaposváron fióktelepet működ-
tetünk. Munkatársaink száma meghaladja a 
400 főt. A portfóliónkat betonelem-előregyártó 
üzem, transzpontbetonüzem, villamoselosztó-
gyártó üzem, erős- és gyengeáramú kivitelező 
és gépészeti kft. alkotja. 

‒ 2020. május 1-jén vette át a stafétabotot 
elődjétől, Peresztegi Imrétől, aki elnökként to-
vábbra is részt vesz a cég életében, éppen egy 
nehéz időszak kellős közepén…

‒ A pandémia első szakaszában, azaz való-
ban nem egyszerű időszakban vettem át a céget. 
Intézkedéseket kellett hoznunk annak érdeké-
ben, hogy a munkatársaink egészségét meg-
őrizzük. Voltak fennakadások külföldi anyag-
beszállításokban, ezek okoztak csúszásokat, de 
tudtunk folyamatosan működni, teljesíteni. A 
megrendelésállomány visszaesett, de nem vál-
tunk meg senkitől, bíztunk abban, hogy a kor-
mány által ígért gazdaságélénkítő csomag életbe 
lép. Ez szeptemberben megtörtént, és meghozta 
a várt fellendülést.

‒ A cég jelmondataként írtuk egy korábbi 
lapszámunkban, hogy „aki épít, az egyben op-
timista is”. Volt ok erre a fajta optimizmusra az 
elmúlt évben, években? 

‒ Az üzleti tervben meghatározott éves célo-
kat tavaly júniusban módosítani kellett a járvány 
miatt, az újakat sikerrel teljesítettük. Erre az évre 
pedig már növekedést tervezett az igazgatóta-
nács. Minden alap megvan ahhoz, hogy ezt is 
teljesíteni tudjuk. Forgalmunk visszaesett 2019-
hez képest, de ebben az évben már optimistán 
nézünk előre. Erre minden okunk megvan, egy-
részt a szerződésállományunk, másrészt a piaci 
környezet pozitív változása miatt.

Jól halad a Zalaegerszegi Városi Uszoda és Strandfürdő bővítése és felújítása

A Ludovika Szárnyépülete a fővárosban

‒ Milyen szerepet vállal a ZÁÉV Zrt. a szak-
emberképzés terén?

‒ Gyakorlatilag az alapítástól szerepet válla-
lunk a szakemberképzésben. Két tanműhelyünk 
és kiváló szakoktatóink vannak, jelenleg közel 
száz tanulóval foglalkozunk. Részt veszünk a 
duális képzésben Zalaegerszegen és Nagykani-
zsán, valamint szoros kapcsolatot alakítottunk 
ki a helyi szakképző intézményekkel. Együtt-
működünk az Óbudai Egyetem Ybl Miklós 
Építéstudományi Karával a mérnökképzés-
ben. Azt gondolom, hogy az állam megfelelő 
ösztönzőrendszert alakított ki, és egyre vonzóbb 
lesz ismét szakmát tanulni és elhelyezkedni itt-
hon az építőiparban.

‒ Napjainkban mivel lehet kivívni a partne-
rek elégedettségét? 

‒ Büszkén mondhatom, hogy a megrendelői 
elégedettség cégünknél folyamatosan magas, 
sokat teszünk azért, hogy a partnereink által 
megszokott minőségi színvonalat megőrizzük, 
javítsuk. Mindent elkövetünk azért, hogy az 
elvárt határidőben és minőségben végezzünk el 
minden munkát. Az évek során egyre gyarapo-
dó szellemi tőkénk és a valóságos fizikai telje-
sítőképességünk együttesen jelenti a minőségi 
garanciát, és a társaságunk biztos jövőjét, hűen 
ahhoz, amit a vállalatunk jelmondata megfogal-
maz: „ZÁÉV Zrt. Az Építő Mester”!  Cégünk 
az elmúlt évtizedek során számos magas kitün-
tetésben részesült, de ennél is fontosabb, hogy 
kivívta magának a kivitelezett létesítményeket 
használók és a szakma megbecsülését. ■

Budapesten 2020-ban adták át a Ludovika 
Szárnyépületét, a Rózsakerti Demjén István 
Református Gimnáziumot, valamint Szom-
bathelyen a Nyugat-magyarországi Utánpót-
lás Nevelési Centrumot. A 2023-as budapesti 
atlétikai világbajnokságra készülő Nemzeti 
Atlétikai Központ kivitelezésén konzorcium-
ban dolgoznak. Ugyanilyen konstrukcióban 
érdekeltek a Néprajzi Múzeum építésében. 
Lakitelken a népfőiskola részére hotelt építe-
nek, Pécsett az egyetem Általános Orvostudo-
mányi Kara számára pedig oktatási és kutatá-
si központot. 
Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum és a Mind-
szenty József Múzeum és Zarándokközpont 
felújítására, valamint egy új verseny- és tan-
uszoda építésére kaptak megbízást, Nagyka-
nizsán pedig egy multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok kivitelezésére.

A ZÁÉV Zrt. munkái

Dormán József

1974-ben született Zalaegersze-
gen. 1996-ban a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskolán épületgépésze-
ti diplomát, majd a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán szakközgaz-
dász képesítést szerzett. 1996 óta 
dolgozik a ZÁÉV Zrt.-nél, amely 
mindmáig első munkahelye. 2020 
májusától a cég vezérigazgatója. 
Nős, három gyermek édesapja. 
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‒ Az elmúlt esztendő nem volt könnyű egyetlen 
hazai település számára sem. Megtorpant-e, és 
ha igen, milyen mértékben, a megyei jogú város 
eddig töretlen fejlődése?

‒ Nyugodt, fejlesztésekre koncentráló eszten-
dőre készültünk tavaly év elején Zalaegersze-
gen is, és noha a pandémia, illetve nyomában a 
gazdasági világválság felülírta elképzeléseinket, 
mégis számos nagyberuházás munkálatai folyta-
tódtak, és megannyi fejlesztést indíthattunk út-
nak a zalai megyeszékhelyen. Az eredeti tervek 
szerint halad a járműipari tesztpálya építése, ami 
máris több más fejlesztést vonz a városba. Ezek 
közé tartozik a Rheinmetall-beruházás, mely 40 
hektáron, 60 millió forintból valósul meg. Zaj-
lanak a Science Park programhoz kapcsolódó 
építkezések, tehát erősödik a kutatás-fejlesztés 
is. Újabb, immár a harmadik ütemmel bővült az 
Inkubátorház. 

‒ Folytatódott-e a Modern Városok Program 
megvalósítása?

‒ Szerencsére a Modern Városok Program-
nak, illetve mellette a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Programnak köszönhetően 
megvalósuló beruházások is formálták, formál-
ják a városképet. Előbbi keretében épül Zala 
megye történetének legnagyobb beruházása, az 
M76-os, kétszer kétsávos gyorsforgalmi út 170 

Zalaegerszegen  tovább folytatódnak a tervezett beruházások

A Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya madártávlatból

A megyei jogú város lakói büszkék 
Zalaegerszeg páratlan szépségű 
természeti adottságaira, történelmi 
értékeikre és hagyományaikra. Az 
utóbbi években tapasztalható fejlő-
désről, a soron lévő beruházások-
ról Balaicz Zoltán polgármesterrel 
beszélgettünk.

milliárd forintos ráfordítással. Jó ütemben halad, 
9,5 milliárd forintos beruházással az új, 10 pályás, 
50 méteres, 300 fős lelátóval rendelkező fürdő-
komplexum építése, miként az alsóerdei sport- 
és szabadidőközpont kialakítása 5,2 milliárd fo-
rintos ráfordítással. Az MVP városrehabilitációt 
célzó elemének részeként megújult az 1747-ben 
épült Mária Magdolna plébániatemplom, mely 
új orgonával is gazdagodik. Részben MVP, rész-
ben TOP finanszírozásból, 1,85 milliárd forintos 
ráfordítással újul meg az 1890-es Göcseji Mú-
zeum, mely új épületszárnnyal bővül, 8,3 mil-
liárd forintból. A városrehabilitáció keretében 
korábban megújult az 1765-ös Kvártélyház és a 
levéltár épülete, befejeződött az 1750-es botfai 
Erdődy‒Hüvös-kastély megújítása. Új ravatalo-
zó épül a város központi temetőjében szintén az 
MVP jóvoltából, ahogy e programhoz kapcso-
lódóan még több beruházás tervezési fázisban 
van. Folyamatban van a Göcseji Falumúzeum 
megújítása is állami, illetve önkormányzati költ-
ségvetésből. Épül a helyi kézműves piac, s már 

megújult az Art mozi, a Gébárti-tó környéke is, e 
fejlesztésekre a TOP adott lehetőséget. 

‒ Mindannyian bízunk abban, hogy a 2021-
es évben, reményeink szerint mielőbb véget ér a 
járványhelyzet okozta gazdasági recesszió. Idén 
milyen fejlesztések várhatóak Zalaegerszegen?

‒ A már említett építkezéseken túl idén elké-
szül 3,3 milliárd forintból a Mindszenty József 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium új 
tornacsarnoka, vívóteremmel kiegészítve. Lét-
rejött a Zalaegerszegi Egyetemi Központ, mely 
a felsőoktatást erősíti. A középfokú oktatást se-
gítendő rövidesen elkészül a Duális Szakképző 
Központ. A Kovács Károly Városépítő Program 
keretében 2024-ig mintegy száz helyszínen újul-
nak meg vagy épülnek utak, járdák, parkolók. 
Ennek a projektnek az előkészítése, tervezése, 
első elemeinek megvalósulása is 2021-et érin-
ti. A sok építkezés közepette környezetünkre is 
odafigyelünk, elkészült a város klímastratégiá-
ja, ehhez kapcsolódóan folytatódik a faültetési 
programunk is. 

‒ Az önkormányzat milyen intézkedésekkel 
tudta mérsékelni, enyhíteni az ipari vállalkozá-
sok gondjait?

‒ Igyekeztünk és igyekszünk mindent meg-
tenni a helyi gazdaság védelme, erősítése érde-
kében. Az önkormányzati tulajdonú bérlemé-
nyek esetében például részben vagy egészében 
elengedtük a bérleti díjat.

‒ Amennyiben ismét megerősödhet, elsősor-
ban a hazai turizmus, milyen programok várják 
Zalaegerszeg vendégeit?

‒ A pandémiát megelőzően minden évben 
több és sokféle fesztivállal vártuk a zalaegersze-
gieket és a Zalaegerszegre érkezőket. Közös-
ségi rendezvényekről egyelőre óvatosan fogal-
mazhatunk, de azt remélem, hogy nyár végén, 
ősz elején már megtarthatjuk nagyszabású, a 
Vadászati Világkiállításhoz kapcsolódó rendez-
vényünket. ■

Balaicz Zoltán
1978-ban született Zalaegerszegen. 
A Berzsenyi Dániel Tanárképző Fő-
iskolán magyar–történelem szakos 
tanári, az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán történelem szakos bölcsész, a 
BME Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán pedig közoktatási veze-
tő diplomát szerzett. 2014 ősze óta 
Zalaegerszeg polgármestere. Nős, 
egy gyermek édesapja.

A kamara online  térben találkozik a Zala megyei vállalkozásokkal
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
alkalmazkodva a járvány miatti korlátozá-
sokhoz, személyes találkozások nélkül látja el 
feladatát. A vállalkozások javaslatait felméri 
és továbbítja a döntéshozókhoz, továbbá on-
line konzultációkat szervez. Kovács Dezső el-
nök szerint a megye gazdasága már várja az 
újranyitást.

‒ A koronavírus-járvány megváltoztatta az éle-
tünket. Ez milyen átrendeződést hozott a megye 
gazdaságában?

‒ Ahogyan az ország, úgy a megye gazdasá-
gi életére is drámai hatást gyakorol a járvány. A 
legnagyobb vesztes a turizmus és a vendéglá-
tás. A visszaesés 2019-hez képest 90 százalék. 
Az ipari teljesítmény 6,1; ezen belül az építő-
ipar 21 százalékkal maradt el az előző évitől. 
Az adóbevételek csökkenése és a járványügyi 
intézkedések többletköltségei miatt az önkor-
mányzati beruházások volumene 7,5 százalék-
kal mérséklődött. A kiskereskedelemnél mini-

Kovács Dezső
Okleveles kertészmérnök, a zala-
egerszegi székhelyű, környezetren-
dezési területen szolgáltató Naste 
Bau Kft. ügyvezető igazgatója. 
1994-től önkormányzati képviselő, 
2005-től Zalaszentgyörgy polgár-
mestere. 2020 októbere óta a Zala 
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke. Nős, két gyermek 
édesapja.

Épül az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ 

mális, 2 százalék a visszaesés, de nyilván itt is 
vannak eltérések.

‒ Vannak-e még tartalékok a turizmusban, 
vendéglátásban a kilábaláshoz?

‒ Napi kapcsolatunk van az érintett vállal-
kozások vezetőivel. A megnyilvánulásaik nem 
szélsőségesek, de tapasztaljuk, hogy a tartalékok 
végére értek. Ott, ahol a gyógyturizmussal vagy 
a vendéglátással foglalkozó szervezetek önkor-
mányzati tulajdonban vannak, még nagyobb a 
baj, mivel őket sújtja az adóbevételek elmaradá-
sa is. Mindannyian nagyon várjuk a korlátozások 
differenciálását, feloldását.

‒ A kamara tud-e bármiféle segítséget nyújta-
ni a bajba került vállalkozásoknak?

‒ A korlátozások életbe lépése óta folyama-
tosan monitorozzuk a vállalkozókat ért hatáso-
kat, felmérjük az álláspontjukat, javaslataikat, 
és azokat továbbítjuk a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarának. A mikrovállalkozásokat a 
Digitális Zala programmal igyekszünk segíteni, 
olyan lehetőséget termetünk, hogy az online tér-

ben tudják promotálni a tevékenységüket, és tud-
janak forgalmat generálni. A kamara feladata az 
érdekérvényesítés, nem tud pénzügyi segítséget 
nyújtani a vállalkozások számára. Utóbbira szol-
gál a Széchenyi Kártya és a Turisztikai Széche-
nyi Kártya, amelyek segítségével kamat nélkül 
juthatnak forráshoz a vállalkozások. 

‒ Nincs lehetőség képzéseket, konferenciá-
kat rendezni. Sikerült alternatív lehetőségeket 
találni?

‒ A személyes találkozások valóban meg-
szűntek, de a kamara egy percre sem zárt be. 
Videokonferencia szoftvert vásároltunk, és a fó-
rumokat, találkozókat próbáltuk átterelni a most 
használatos online felületekre. Örömmel mond-
hatom, hogy tömegével érdeklődnek a vállalko-
zások akár a többórás előadások iránt is. 

‒ Milyen célokat tűztek maguk elé, hogy néz ki 
a 2021-es programnaptár?

‒ Januárban összeállítottuk a naptárt, de a 
korlátozások felülírják a terveinket. A céljaink 
és prioritásaink hasonlóak a tavalyihoz, de most 

már több ismeretünk van, látjuk a járvány hatá-
sait, a lehetőségeket. Az innovatív online digitá-
lis megoldások használata immár rutinszerűvé 
vált, e téren korszakváltás történt, ami lehetőség 
is, nemcsak kényszer. Nagyon erős korlátozá-
sokkal, de működik a kamara által felügyelt fel-
nőtt- és szakképzés. Sok kritika éri a kamarát és 
a hasonló szervezeteket, de az tény, hogy a kor-
mányzat a kamarákkal egyeztet és bevonja őket 
a döntéselőkészítő folyamatokba. ■
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A Zalaerdő Zrt. Zala megye 57 vadgazdálkodási 
egységéből négy területen, mintegy 65 ezer hektá-
ron, az elődei által megalapozott, magas színvona-
lon folytat vadgazdálkodást.

A hatalmas, egybefüggő erdőtömbökkel rendel-
kező, mezőgazdasági területekkel, szőlőhegyekkel 

tarkított zalai táj kiváló élőhelyet nyújt a nagyvad számára.
A vadászterületek legjelentősebb vadfaja a világhírű gímszar-

vas. A Nagykanizsa–Bánokszentgyörgy–Szentpéterfölde–Letenye 
és a Lenti–Zalabaksa térségét felölelő területet a mezőgazdasági 
miniszter – a zalai gímszarvasállomány génmegőrzése céljából – 
különleges rendeltetésűvé nyilvánította. A zalai szarvas kiemelkedő 
minőségét mutatja, hogy itt a legmagasabb az aranyérmes trófeák 
aránya. A gímszarvasagancsok világranglistáján az első ötvenből 16 
származik Magyarországról, közülük négy a Zalaerdőtől.

A vaddisznó vadászatára a társaság minden erdészete szervez 
téli hajtóvadászatokat. A vaddisznóállomány kezelhetősége, illetve 
még jobb hasznosítása érdekében Lentiben, Zalabaksán, Nagyka-
nizsán és Bakon vaddisznókert is épült.

Három éve fácánneveléssel bővítette tevékenységi körét a 
Zalaerdő Zrt., amellyel a cég vadászati repertoárját kívánják színe-
síteni. A homokkomáromi fácántelep-állományából szép tollazatú, jó 
röpkészségű felnőtt vadászfácánokat értékesít, míg Nagykanizsa 
térségében a félvadnevelés révén fácánvadászati lehetőséget is 
biztosít.

A vadászati szolgáltatás részeként a vendég megszállhat a tár-
saság impozáns vadászházaiban, amelyek szerte a megyében 
megtalálhatók. Korszerűek, kényelmesek, és egytől egyig csendes, 
erdei környezetben fekszenek, ahol házias ízekkel várják az ide ér-
kezőket. 

A Zalaerdő Zrt. várja a vadászokat

További információ: 
Zalaerdő Zrt. Vadászati és halászati osztály 

8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. 
Telefon: +36-93/500-206

E-mail: vadaszat@zalaerdo.hu

‒ A polgármesterré választását követő első 
naptári évet hazánkban a járványhelyzet 
„felülírta”. Milyen rendkívüli intézkedéseket 
kellett hoznia az önkormányzatnak?

‒ 2020 különleges év volt, ám hozzátehet-
jük, egy rendkívüli időszak kihívásai rendkí-
vüli megoldásokat követelnek. Reagáltunk is 
e kihívásokra, így már tavasszal létrehoztunk 
egy 150 millió forintos veszélyhelyzet-alapot 
a lehetséges költségek finanszírozására. A vá-
ratlan megélhetési problémákkal szembesülő 
családok számára pedig egy lakásfenntartási 
hozzájárulási formát alakítottunk ki. Az első 
hullám idején létezett, és nemsokára újra meg-
nyílik egy kontingens a vállalkozások megse-
gítésére, amely a veszélyhelyzethez köthető 
munkahelymegtartást, illetve a megszűnt mun-
kahelyek visszaállítását támogatja. Emellett a 
leginkább érintett vendéglátóhelyeknek csök-
kentettük 50, illetve 80%-kal az önkormány-
zati, nem lakáscélú helyiségek bérleti díját, 
attól függően, hogy ételek kiadását és szállítá-
sát végezni tudják-e. E hozzájárulások mellett 
eljuttattunk maszkokat mind a 21 ezer háztar-
tásba, és egészségügyi csomagokkal segítettük 
a rászorulókat. Intézményeinket és a kórházat 
támogattuk védőeszközökkel és felszerelések-
kel, de az idősek házi segítségnyújtó ellátása 
is működik. Mindez összességében nagy terhet 
ró a költségvetésre, ezért is vontam vissza a 
baloldali többség által újjáélesztett kifizetőhe-
lyek, a tanácsnoki posztok bérét. A bizottsági 

Nagykanizsa fejlődése töretlen,        
a városvezetés felkészült a nyitásra

Nagykanizsa hazánk egyik legzöldebb települése, amely Magyarország délnyugati kapujaként modern, 
dinamikusan fejlődő megyei jogú város. A veszélyhelyzet hónapjaiban hozott intézkedésekről, valamint az 
idei beruházásokról Balogh László polgármestert kérdeztük.

elnökök fizetését szintén, és egységesen csök-
kentettem a képviselői tiszteletdíjakat is.    

‒ Mik voltak a 2020-ra tervezett fejleszté-
sek, és milyen beruházásokra készülnek az idei 
évben?

‒ Létkérdéssé vált, hogy féken tartsuk a jár-
ványt, de eközben a gazdaság szereplőit és a 
munkavállalókat se hagyjuk magukra. Ehhez 
alapot adott, hogy a korábbi jobboldali város-
vezetés jelentős kormányzati segítséggel, vala-
mint Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 
hathatós közreműködésével komoly beruházá-
sokat indított el az elmúlt években, amelyeket 
most menedzselni tudunk, hogy segítsük a gaz-
daság szereplőit és a munkahelyek megóvását. 
Így nemrég befejeződött a városmag évtizedes 
megújításának programja, egységes és esz-
tétikus arculata lett Kanizsa belvárosának. A 
Modern Városok Program keretén belül jól 
halad a város új sport- és rendezvénycsarno-
kának építése, amely őszre a keleti városrész 
új központjává válik, számos sport- és kultu-
rális rendezvénnyel. De rengeteg projekt fut 
még, például az egészségügyi alapellátó intéz-
ményeink megújítása, az Ipari Park 3 milliárd 
forint értékű fejlesztése, hogy két részletben 
mintegy 100 hektár terület kialakításával újabb 
befektetőket tudjunk majd kiszolgálni. A Csó-
nakázó-tónál épül egy új kerékpáros park, és 
intézményeink energetikai korszerűsítése is 
elkezdődik, a Corvin utcában pedig új bölcső-
de nyílik. Megkezdődnek a délkeleti elkerülő 

Balogh László

1961-ben született Ungváron. 1971 
óta él Nagykanizsán. Fizika–mate-
matika–számítástechnika szakos ta-
nár. 1986-tól tanít volt gimnáziumá-
ban, melynek 1994 és 2019 között 
igazgatóhelyettese, majd igazgató-
ja. A református gyülekezet presbite-
re. 1998-tól önkormányzati képvise-
lő, a Humán Bizottság elnöke. Nős, 
két felnőtt gyermek édesapja.

út és a 74-es út négysávosításának tervezési 
munkálatai. Mindezek összességében több 
tízmilliárd forint befektetését jelentik. Közép-
távon pedig az egyetemi és vállalati együttmű-
ködésben létrehozott kompetenciaközpontunk 
beruházása kiemelt, mivel amellett, hogy a 
jövő világproblémáira keresi a válaszokat, 
remélhetőleg nemsokára a MOL-lal közösen 
egy tudományos ipari park is születik itt a kör-
forgásos gazdaság alapjainak megteremtésére. 
Bízom benne, hogy e park vonzza majd a be-
fektetőket, mert ez a jövő, és a fiataljaink itt 
maradásának is fontos pillére.

‒ Amennyiben az élet visszatérhet a normá-
lis kerékvágásba, nyár elejétől milyen kulturá-
lis és turisztikai programok várják a Nagyka-
nizsára látogatókat?

‒ Jelenleg megmondani, hogy mikortól 
térhet vissza a pezsgés az életünkbe, szinte le-
hetetlen. De ha nyártól újra nyit a világ, akkor 
elsősorban a civilek kezdeményezte rendezvé-
nyek sokasága vár majd mindenkit, mert renge-
teg elfojtott ötlet és energia fog felszínre törni. 
Ugyanakkor Cseresnyés Péter által vezetett 
Mura Program révén nagyon komoly turisz-
tikai fejlesztések indulnak idén Kanizsán és a 
térségben, igaz, most még tervezés szintjén. De 
a közeljövő turisztikai arculatát már meg fogják 
határozni ezek a beruházások, hiszen úgyneve-
zett „okoserdő” vadaspark vagy 5 kilométeres 
erdei gördülő csúszópálya nem sok helyen van 
a világon. ■

  Kerékpárút, játszótér, sportpark és kilátó teszik kedvelt kirándulóhellyé a nagykanizsai Csónakázó-tavat és környékét

Az épülő sportcsarnok látványterve... ...és az építkezés jelenlegi szakasza

Fotók: Ernszt Tamás
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‒ Hogyan jellemezhető a zalai kisváros infra-
struktúrája?

‒ 2009 óta Közép-Zala egyetlen városa 
vagyunk. A városi rangot nem a területi nagy-
ságunk és a lakosságszámunk alapján, hanem 
az infrastrukturális ellátottságunk színvonala 
okán érdemeltük ki, ugyanis Pacsán teljes az 
infrastruktúra kiépítettsége, s emellett kistér-
ségi központ vagyunk. Van bankfiókunk, és 
több pénzintézet is üzemeltet bankautomatát 
a településünkön. Teljes körű az egészségügyi 
ellátás. 2015-ben bölcsődét alapítottunk önerő-
ből, pályázati források nélkül, segítve ezzel a 
szülők visszatérését a munkába. Korszerű az 
óvodánk és az általános iskolánk, utóbbi tor-
nacsarnokkal is rendelkezik. Jók a bevásárlási 
lehetőségek, működik Pacsán postahivatal és 
benzinkút. Mindaz, ami a vidéki élethez kell, 
az megtalálható nálunk. A lakosok száma 1700 
és 1800 fő között mozog. Kedvező a telepü-
lés fekvése, a megye nagyvárosaitól, illetve a 
Balatontól, valamint Hévíztől és Zalakarostól 
mindössze 20-30 km távolságra vagyunk. Az 
önkormányzat legfontosabb feladata a telepü-
lés működtetése, a városi rang több munkát, 
több feladatot jelent. 

‒ Az itt élők milyen munkalehetőségeket ta-
lálnak?

‒ Pacsa gazdasága jól prosperál, komoly 
fejlesztéseket tudtunk végrehajtani az elmúlt 
öt-hat évben. Közel kétszáz embernek ad mun-
kahelyet a baromfifeldolgozó üzem, ötvennek 
a bútorüzem, és további ipari üzemek is mű-
ködnek Pacsán, egyenként 20-30 munkavál-
lalót foglalkoztatva. További munkahelyeket 
jelentenek a közintézményeink is. Az itt élők 
tehát találnak munkalehetőségeket. 2020-
ban a pandémia miatt nem történtek Pacsán 
üzembezárások, csupán néhány vállalkozó pa-
naszkodott arra, hogy termékeik nehezebben 
értékesíthetőek a piacon. Igyekszünk többlet- 
szolgáltatásokat nyújtani az itt élőknek, helyi 
újságot alapítottunk, plusz egészségügyi szol-
gáltatást finanszírozunk.

‒ A közelmúltban, illetve az idei esztendő-
ben melyek voltak és melyek lesznek a legfon-
tosabb településfejlesztési beruházások?

A megye szívében fekvő Pacsa             
Közép-Zala egyetlen városa

A dimbes-dombos táj, az érintetlen erdők, az idilli környezetben fekvő pacsai tó kiváló kikapcsolódási, kirán-
dulási lehetőségeket kínálnak az ide látogatók számára. Közlekedési szempontból igen kedvező a település 
fekvése, közúton hamar elérhető. Kelemen Tamás polgármesterrel beszélgettünk. 

‒ Az út- és járdafelújítások folyamatosak a 
településünkön. Ezek mellett kiemelt beruhá-
zásunk volt a pacsai vízmű felújítása pályázati 
forrásokból. A vízmű további három település-
nek ad tiszta és egészséges ivóvizet. Új kutat 
fúrtunk, és megújult a víztisztító technológia 
is. 2018-ban pályáztunk az ipari parkunk fej-
lesztésére. A TOP-program keretében bővítet-
tük a park infrastrukturális szolgáltatásait, új 
járdaszakaszok épültek, napelemes kandelá-
berrendszer épült az ipari park teljes területén. 
Több hektár szabad területtel rendelkezünk, s 
az új gyorsforgalmi út lehetőségeket ad a ná-
lunk érdeklődő letelepedőknek. Elsősorban 
olyan vállalkozásokat tudunk fogadni, melyek 
munkaerőigényeit helyben ki tudjuk elégíteni. 
A Pacsát átszelő 75-ös út felújítása nevesítve 
szerepel az idei kormányprogramban, 2022 
közepéig elkészülhet a felújítás. A geodéziai 
felmérés már elkezdődött. Saját erőből újí-
tottuk fel a művelődési házunkat, amelynek 
multifunkcionális nagyterme sokfajta program 
szervezésére nyújt lehetőséget. 

‒ A festői természeti környezet mellett mi 
minden várja a Pacsára érkező vendégeket?

‒ A turizmusban nem igazán vagyunk ér-
dekeltek, hiszen a már említett közeli nagyvá-
rosok, fürdőhelyek és a Balaton kínálataival 
nem vehetjük fel a versenyt. A valóban festői 
természeti környezet azonban vonzza a kirán-
dulókat. A mintegy 15 hektáros horgásztavunk 
partján nyaranta strandot üzemeltetünk. A feb-
ruári hagyományos farsangi rendezvényünket 
nem tudtuk megtartani, s a márciusi, bállal 
egybekötött borverseny szintén elmarad. A 
pacsai programok közül kiemelem a szőlőhe-
gyi, 1763-ban épült, műemlék jellegű kápol-
nánk mellett minden tavasszal megrendezett 

Kelemen Tamás

1973-ban született Zalaegerszegen. 
Lokálpatrióta, születése óta Pacsán 
él, szülei és nagyszülei is pacsaiak 
voltak. 2010-től 2014-ig a város al-
polgármestere, 2014 októberétől pe-
dig a település polgármestere. Az Or-
szágos Mentőszolgálat dolgozója, a 
polgármesteri tisztség betöltésének 
idején illetmény nélküli szabadságát 
tölti. Két felnőtt gyermek édesapja.

Márk-napi búcsút és szentmisét, kint a szabad-
ban.Nyáron igen népszerű a tóparti főzőver-
seny, modellhajó-bemutatóval, amely egész 
napos rendezvény. Szeptember elején tartjuk a 
városnapot, ősszel pedig a szüreti felvonulást. 

Sportos település vagyunk. Talán kevesen 
tudják, hogy hazánk első futballakadémiája 
Pacsán nyílt meg az 1970-es években, a ZTE 
utánpótlás-nevelése itt zajlott négy évtizeden 
át. Van focipályánk és műfüves pályánk is, a 
helyi bajnokságokban jól szerepel a férfi labda-
rúgó- és a női kézilabdacsapatunk. A Mikulás-
futást december elején tartjuk, legutóbb 450-
en neveztek. Mindenki Mikulás-jelmezben 
fut egy hat kilométeres hegyi pályán. Színes a 
város civil élete, működik dal- és tánckörünk, 
van önkéntes tűzoltóságunk, polgárőrségünk, 
horgászegyesületünk. 

Kedvezményesen tudunk telket biztosíta-
ni az idetelepülőknek, a telkek 75 százaléka 
már elkelt, 100 forintot kérünk négyzetméte-
renként, ami jelképes összeg. Szeretnénk csat-
lakozni az országos kerékpárút-hálózathoz, 
jelenleg öt kilométerre van Pacsától a kerék-
párút. További tervünk egy tanuszoda építése, 
most készítjük elő a pályázatot. ■

A hagyományos Mikulás-futáson részt vesz a kisváros apraja-nagyja  fotó: németh szabolcs

A festői környezet magáért beszél fotó: tóth attila

– Milyen tervekkel vágott neki a városvezetés az 
idei évnek?

‒ Olyan grandiózus fejlesztések előkészí-
tése indult el Keszthelyen, amelyek hosszú tá-
von fogják meghatározni a város arculatát és 
a térség négy évszakos turisztikai kínálatát. A 
szintén idén kezdődő szállodai fejlesztésekkel 
együtt most egy olyan, régóta áhított, komplex 
turisztikai kínálatot alakítunk ki Keszthelyen, 
amely nagyban hozzájárul majd mind a város, 
mind a régió versenyképességéhez. A Helikon 
Hotel felújítási munkálatai már megkezdődtek, 
a tervek szerint jövő nyárra be is fejeződnek, és 
a kor követelményeinek megfelelő, négycsilla-
gos, 176 szobás szálloda várja majd a vendé-
geket, komplex wellness-részleggel, valamint 
egy 260 fős és további három kisebb kapaci-
tású konferenciateremmel. Februárban indult a 
korábbi Via Hotel helyén épülő új, 4 csillagos 
superior szálloda építése is, ami a tervek szerint 
két évig fog tartani, és 126 szobával, valamint 
két lakosztállyal fogja várni a városba látogató 
vendégeket. 

A célkitűzések között szerepel a Balaton leg-
jobb, legszínvonalasabb strandjának megvalósí-
tása is, amely turisztikai szezontól függetlenül 

Magasabb fokozatra váltanak 
– új lendületben Keszthely

A lakosság és a szakma közös 
gondolkodása mentén értelmezik 
újra a hagyományos Balaton-parti 
funkciókat és közösségi tereket a 
Balaton fővárosában. Fenntartha-
tó, négy évszakos, minőségi élet-
terek kialakítását tervezik olyan új 
egységek és szolgáltatások létre-
hozásával, amelyek a természeti 
értékek megóvása mellett a keszt-
helyiek és a városba látogató tu-
risták kikapcsolódását egyaránt 
szolgálják. Nagy Bálint polgár-
mester vendégei voltunk.

egész évben tud kikapcsolódást és feltöltődést 
nyújtani. A fejleszteni kívánt terület a Libás 
Strandtól egészen a Keszthelyi Kutyás Park és 
Piknikkertig egy olyan egybefüggő sétánnyal 
kötné össze a Balaton-partot, amely a látogatók 
előtt eddig elzárt területeket is hasznosítaná. A 
fejlesztéssel a tervek szerint olyan sportolási 
és szórakozási lehetőségek is megvalósulnak, 
amelyek mind a keszthelyi lakosok, mind pedig 
az idelátogatók számára minőségi élményeket 
kínálnak.

‒ Mi szerepel még a tervezőasztalon?
‒ Olyan Balaton-partot szeretnénk, ahol min-

den korosztály megtalálja a számára megfelelő 
szolgáltatásokat, és az élményekkel teli, mi-
nőségi idő eltöltését támogatják. Megnyitjuk a 
lakosság előtt eddig elzárva tartott parti terüle-
teket is, hogy a Balaton-part mindenki számára 
végigsétálható legyen, a természeti környezet 
sérülése nélkül. Külön hangsúlyozni szeretném, 
hogy mindezen fejlesztéseket a zöldterületek, a 
természeti kincsek védelmével és figyelembevé-
telével, sőt növelésével fogjuk megvalósítani. A 
beruházások részét képezné még a város közle-
kedési és parkolóterületeinek kapacitásfejleszté-
se is, amely az így létrejövő, új balatoni közpon-
tot is kiszolgálná.

A Keszthelyi-öböl várost érintő teljes partszakaszán egybefüggő sétányt alakítanak ki

Sokan élnek a vitorláskikötő adta lehetőségekkel 

A tervek előkészítése az érintettek széles 
körű bevonásával valósul meg. Ennek részét 
képezte a Magyar Művészeti Akadémia Épí-
tőművészeti Tagozata „Keszthely balatoni 
központjának fejlesztése 2020” című nyílt, 
építészeti tematikájú ötletpályázat meghirdeté-
se is, amelyre összesen 26 pályamű érkezett. A 
pályázati anyagokat egy szakmai bíráló bizott-
ság véleményezte és bírálta el, ezek az MMA 
weboldalán megtekinthetők.

‒ Figyelembe veszik a lakosság visszajelzé-
seit?

‒ Kiemelten fontos számunkra, hogy a szak-
mai javaslatok mellett a keszthelyi lakosok, a 
civil szervezetek és a vállalkozók véleményét 
is kikérjük, ezért a pályaművektől függetle-
nül a keszthelyiek ötleteit is vártuk. A média 
és a közösségi felületek adta lehetőségeket 
kiaknázva, folyamatosan tájékoztattuk a la-
kosságot. Egy központi e-mail-címet hoztunk 
létre, ahová február 7-éig küldhették el az el-
képzeléseiket, ötleteiket. Ezúton is szeretném 
megköszönni a keszthelyieknek, hogy szép 
számmal küldtek javaslatokat. Ezt követően a 
díjnyertes pályaművek terveit, illetve a keszt-
helyi lakosság beérkezett javaslatait egységes 
ötlethalmazként fogjuk áttekinteni, feldolgoz-
ni és összegezni, amiről szintén folyamatosan 
tájékoztatjuk majd a lakosságot. Ez egy olyan 
korszakváltó időszak lehet Keszthely életében, 
amely során a lakossággal, a civilekkel és a 
helyi vállalkozásokkal együtt alakítjuk a város 
jövőjét! ■

Nagy Bálint

1985-ben született Keszthelyen. Köz-
gazdász. A közösség fontosságát 
mindig is elsődlegesnek tartotta, le-
gyen szó a családokról vagy szülővá-
rosa lakóiról. Hisz abban, hogy Keszt-
helyt csak az ott élőkkel együtt lehet 
erős, fejlődő várossá tenni. Megtisz-
teltetésnek tartja, hogy 2019 őszétől 
polgármesterként szolgálhatja szülő-
városát. Nős, egy gyermek édesapja.
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