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JEGYZŐKÖNYV
a Zala Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 13-ai ünnepi közgyűléséről

Az ülés helye:

Zalavári Történelmi Emlékpark

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

A Himnusz elhangzása, valamint Perlakiné Vigh Valéria (Erdő közepében – Republik
feldolgozás) ének előadása és Szépligeti Mátyás (Láthatatlan lobogó – Wass Albert)
versmondása után H. Horváth Gyula köszöntötte az önkormányzat képviselőit, a
megjelenteket, valamint a kitüntetetteket a Zala Megyei Közgyűlés által alapított Kitüntető
címek és díjak átadása alkalmából rendezett Megye napi rendezvényen, majd felkérte
Manninger Jenőt, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét ünnepi beszéde megtartására.
Manninger Jenő: Tisztelt Egyházi és Világi Méltóságok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Zalai Barátaim! Tisztelt Kitüntetettek!
Köszöntöm Önöket újra itt! Néhány éve Zalaváron tartjuk a megyenapot, ezzel is jelezni
kívántuk, hogy a megyei önkormányzat őrzi tradícióját, múltját, az 1000 éves megyei emléket
ápolja és fejleszti. Fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti, lokális mellett megmaradjon a megyei
identitás is, hiszen az értéket hordoz, közösséget teremt és ápol.
Tény, hogy a megváltozott világban megváltozott a megye szerepe is. Mondhatnánk persze
sóhajtva, már csak ezért is jó lett volna, ha marad az 1000 éves megye, hiszen az jóval
nagyobb volt. S ebben a világban nehéz a kicsiknek, még uniós szemüvegen keresztül is 285
ezer ember csak egy kisebb egység, önállóan régiót is nehezen alkothat, s ami ennél
lényegesebb, a piaci élet szereplői is inkább a nagyvárosokat, a nagy agglomerációkat
részesítik előnyben, nem könnyű tehát versenyben maradni.
Mondhatjuk persze, van, amiben előnyben vagyunk, hiszen míg máshol bűvös szó a
környezet élhetővé tétele, itt Zalában emberek jó természeti és környezeti adottságok között
élhetnek, ennek is köszönhető, hogy nem csak elvándorolnak, mint máshol, hanem jelentős az
állandó vagy szezonális ideköltözés is.
A megyei önkormányzat szerepe az elmúlt években a regionális pályázatok kezelése mellett a
jövőre való felkészülés, a megyei fejlesztési tervek, stratégia, területi operatív program
elkészítése volt.
Mindenütt szem előtt tartottuk, hogy a gazdaság fejlesztése, munkahelyek – s elsősorban a
képzett munkaerő részére való – megteremtése, elősegítése a legfontosabb feladat.
Természetesen ezeket nem szabadon, fantáziánknak megfelelően készítettük el, hanem a
kormányzat s az unió tárgyalásának ismeretében. Egyetértünk a kormányzattal, hogy az
önkormányzati infrastruktúra és néhány nem kellően hasznos turisztikai attrakciónak nevezett
projekt helyett is közvetlen munkahelyteremtés kell. Megyei tervünkben elől áll az ipari
parkok fejlesztése, Keszthelyen, Lentiben, Sármelléken, Zalaszentgróton, Zalaszentivánon s
más településeken is. Reméljük a vállalkozások támogatása jelentősebb lehet majd Zala
megyében is, hiszen az ipari parkok benépesítése is nehéz feladat.
Változatlanul úgy gondoljuk, a megyében a turizmus fejlesztése is munkahelyteremtő, itt az
unió képviselőivel kell egyezkedni a finanszírozás formájában.
Ugyanakkor a megye jövőjét, gazdaságát mégsem ez fogja döntően befolyásolni.
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Ha lesz képzett munkaerő, és sikerül a gazdaságfejlesztés más forrásait elérni, akkor jelentős
fejlődés várható, s itt támaszkodhatunk a megye kiváló iskoláira, szakképző intézményeire.
Kutatási, fejlesztési, innovációs források ezermilliárdos nagyságrendben, országos kerettel
rendelkeznek, jelentős a vidékfejlesztési program, csak egyet említek: a kormányzat elérte,
hogy 300 milliárdos keret van az élelmiszer-feldolgozás támogatására, ez Zala megye
számára is új lehetőségeket nyithat meg.
A jövőbeni megyei elnöknek, nekünk képviselőknek, s persze a gazdasági élet vezetőinek erre
kell tehát elsősorban figyelnie.
Az elmúlt években nemcsak itt Zalaváron építettük meg az ezeréves emlékhely turisztikai
célpontnak is alkalmas látványosságait, de a megye főbb épített értékeire is gondoltunk; a
városközpontok megnyitása, az Egervári várkastély, a Festetics-kastély hamarosan induló
beruházása ezt jelzi. Ezt is folytatni kell még, már csak azért is, mert Zalában változatlan
húzóágazat a turizmus, s annak számunkra is különösen fontos része, a kulturális turizmus,
hiszen az értékeinket ápolja, s mutatja be.
Elmondhatjuk, az idei évben már Zalában is jelentős eredmények vannak, itt is csökkent a
munkanélküliség, növekedett a gazdasági termelés, s a turizmus is jó eredményeket mondhat
magáénak; az eddigi statisztikák szerint a rossz időjárás ellenére is több vendég volt Zalában,
s a Balaton parton is.
Mindig elmondhatjuk, Zala legfőbb értéke az itt élő emberek tehetsége, munkaszeretete. Nem
véletlen tehát, hogy a megyenapon adjuk át a kitüntetéseket azoknak, akiket kiválasztottunk a
sok kiváló, különböző szakmát űző ember közül, hogy ez alkalommal és példaként állíthassuk
őket, s köszönetet mondhassunk.
Van, aki régebben, de mára kihatóan alkotott nagyot, mint díszpolgárunk, sajnos az általa
megteremtett zenekar ma nem tud itt lenni, de egész évben jelen volt zenei életünkben;
kitüntetett építészünk az itt lévő kápolna tervezőjeként is ismert, de egész életműve szolgálta
a megyét; s mások hivatásukkal, vagy éppen versenyeredményeikkel értek el eredményt; Zala
megye támaszkodhat az egészségügyben dolgozókra, s kiváló iskoláira. Ennek fontosságát
hangsúlyozva alkottuk meg a megyei felsőoktatási támogatási rendszerünket a megyei
fiatalok számára.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy ez alkalommal néhány szót személyes ügyben is szóljak. Hamarosan
lejár a mandátumom, véget ér megtisztelő megbízatásom. 2006-ban, amikor megválasztottak,
elsősorban azért vállaltam, mert korábbi szakmai, szakmapolitikai pályafutásomra alapozva a
fejlesztési feladatokban kívántam részt venni. Úgy gondolom, sok mindent sorolhatnék; van,
ami csak most kezdődött el, például a megyei kórház fejlesztése, vagy a Festetics-kastély
beruházása, de sok, már megépült eredményről is beszámolhatnék. De itt hadd köszönjem
meg mindazoknak, akik segítették munkámat, az előkészítő, kivitelezői munkát elvégezve, s
hadd kívánjak sok sikert utódomnak is, s utódaimnak is, hiszen ez mindig csapatmunka.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai nap is mindenképpen meg kell emlékeznünk Dr. Bussay László csörnyeföldi borászról
– Zala megye díszpolgáráról (2009), aki augusztus 19-én hunyt el.
Emlékéül a legjobb, ha idézem:
„A borfilozófiám talán az lehetne, hogy valami eszelős, jó alapanyagot megtermelni a
szőlőben, behozni a pincébe és utána csak nem elrontani és akkor szenzációs bor lesz, amivel
a Jóisten megajándékozza saját magát, csak én vagyok a kapocs, hogy a szőlőből bor legyen.”
Igen, úgy gondolom, ez a legfontosabb, hogy sok ilyen kapocs van Zala megyében, akik a
természet adta lehetőségeket szorgos munkával, hittel, talentummal dolgozzák fel.
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S végezetül a jövőt illetően is engedjék meg, hogy az együttműködésre, a csapatmunkára
hívjam fel a figyelmüket egy Kölcsey-idézettel:
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a
lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Az ünnepi beszédet követően az Egerszegi Vonósötös előadásában Farkas Ferenc: Hat tánc c.
darabja hangzott el, majd a Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak
átadása következett.
A Közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott ADORJÁN JÓZSEF
zenetanár részére a Musica Antiqua együttes alapítójának a barokk és reneszánsz zene
megismertetéséért, megszerettetéséért, az együttes színvonalas hazai és külföldi szerepléséért.
A Közgyűlés Zala Megye Közigazgatásáért Díjat adományozott ÓNODI JÓZSEFNÉ
ügyintézőnek az adóügyi igazgatásban hivatástudattal végzett több évtizedes példamutató,
színvonalas munkájáért.
A Közgyűlés Zala Megye Egészségügyéért Díjat adományozott Dr. DÖMÖTÖR
KÁROLY háziorvosnak több évtizedes önzetlen, lelkiismeretes gyógyító és
egészségmegőrző munkájának elismeréséül.
A Közgyűlés Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjat adományozott HORVÁTH
HAJNALKA intézményvezető helyettesnek a szociális ellátás területén hivatástudattal,
szakmai hozzáértéssel végzett példamutató munkája elismeréséül.
A Közgyűlés Zalai Közművelődésért Díjat adományozott CSESZTREGI PÁVAKÖR
részére a zalai népi kultúra és népdalkincs ápolásáért, megismertetéséért, megőrzéséért
végzett magas színvonalú közművelődési tevékenység elismeréséül.
A Közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat adományozott SZEMES BÉLA közoktatási-értékelési
referens részére a több évtizedes áldozatos tanári munkásságáért és a magas színvonalú
pedagógus szakmai tevékenységéért.
A Közgyűlés Év Zalai Diákja Díjat adományozott FONYÓ VIKTÓRIA gimnáziumi
tanulónak kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei elismeréséül.
A Közgyűlés Zala Megye Sportjáért Díjat adományozott TUNKEL NÁNDOR
sportolónak Zala megye parasport életében játszott meghatározó szerepért, a kimagasló
országos és nemzetközi sikerekért.
A Közgyűlés Zala Megye Ifjúsági Sportjáért Díjat adományozott STÉGLI JÁNOS edző,
szervező részére a fiatalok körében végzett több évtizedes kiemelkedő és sokrétű
sportoktatói, edzői és szervezői munkájáért.
A Közgyűlés Zala Megyei Sajtódíjat adományozott BAKONYI ERZSÉBET újságírónak
több évtizedes kimagaslóan végzett újságírói, fotóriporteri és irodalmi alkotótevékenységéért.
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A Közgyűlés Zala Megye Közszolgálatáért Díjat adományozott KOZMA ISTVÁN
őrsparancsnoknak hivatástudattal végzett, magas színvonalú lelkiismeretes munkája
elismerésérül.
A Közgyűlés Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozott a
KERTBARÁTKÖR-EGYESÜLET TÓFEJ részére a természet és a környezetvédelmi
szempontú ismeretterjesztés és a környezettudatos fogyasztói magatartás kialakításában
végzett közösségformáló tevékenységért.
A Közgyűlés Zala Turizmusáért Díjat adományozott HORVÁTH ORSOLYA
ügyvezetőnek Zala megye és Hévíz-Balaton turisztikai térség marketing munkájában végzett
kiemelkedő színvonalú tevékenysége elismerésérül.
A Közgyűlés Zala Megye Fejlesztéséért Díjat adományozott GRÓF ÉS TÁRSA KFT
részére Közép-Zala fejlesztéséért, foglalkoztatási helyzetének javításért végzett eredményes
munkájáért.
A Közgyűlés Zala Megye Építészetéért Díjat adományozott néhai PELÉNYI GYULA
építésznek több évtizedes színvonalas építészeti tevékenységéért.
A Közgyűlés Zöld Zaláért Díjat adományozott a FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT
EGYESÜLET részére a környezettudatos szemlélet megalapozásáért, terjesztéséért, a
hagyományteremtő és hagyományőrző tevékenységért, a természet- és környezetvédelmi
fejlesztésekért.
A Közgyűlés Vajda Lajos Díjat adományozott FEHÉR ETELKA népi szőttes készítőnek
a hetési szőttes hazai és határon túli megismertetéséért, a hagyományőrzésért és szemet
gyönyörködtető alkotásaiért.
A díjak átadása után Szépligeti Mátyás mondta el Keresztury Dezső: A józanság lángelméi c.
versét, majd Perlakiné Vigh Valéria énekelte el a Magyarország az én kedves szép hazám c.
népdalt.
A díjak átadása után a megjelentek elénekelték a Szózatot, majd állófogadásra került sor a
meghívott vendégek részére a Kis-Balaton-Ház épületében, melyen Adorján József, Zala
Megye Díszpolgára és Manninger Jenő mondott pohárköszöntőt.

Kmf.

Manninger Jenő
a közgyűlés elnöke

Dr. Mester László
megyei főjegyző

