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Településünkön jelentõs fej-
lesztések valósultak meg az idei
évben, amelyek társadalmi-gaz-
dasági hatása jelentõsen megha-
tározza szerepünket a Mura ré-
gióban. A fejlesztéseket az ön-
kormányzat szoros pénzügyi és
szakmai együttmûködés révén a
helyi ,

, valamint a

közösen valósítot-
ta meg, és valósítja meg a jö-
võben is.

Önkormányzatként tevé-
kenységi körünk nagyon sok-
rétû, vannak – törvényben meg-
határozott – kötelezõen ellátan-
dó feladataink, és vannak olyan
– önként – vállalt feladataink,
amelyeket annak érdekében vál-
lalunk, hogy településünk élhe-
tõbb legyen, megállítsuk a tele-
pülésrõl való elvándorlást a na-
gyobb városokba, elsõdleges
célunk minél több fiatal felnõtt,
kisgyermekes család letelepedé-
sét elõsegíteni, ennek érdeké-
ben minden olyan lehetõséget,
pályázati forrást kiaknázunk,
amelyben céljaink elõbbre vite-
lét látjuk.

Településünk esztétikus, egy-
séges, a természetes tájegység
jellegzetességeibe beleolvadó
településkép kialakítására, mely
az itt élõk számára „nemcsak
térkép”, hanem emocionálisan
töltött táj is, kétmillió forint
vissza nem térítendõ támoga-
tást kapott, melyhez az önkor-
mányzat közel 130 eFt önerõt
biztosított. Az itt élõk körében
jogos társadalmi és közösségi
igényként merült fel az esztéti-
kum és az egység a település-
képre vonatkozóan, amely élhe-
tõbb, fejlõdõbb települést mu-
tat nemcsak az itt élõk, elszár-
mazottak, hanem az ide látoga-
tók és letelepedni szándékozók
számára is. A projekt során a

szakemberei-
bõl álló team által felmért, adat-
gyûjtésekkel, elõzetes kutatá-
sokkal alátámasztott tájrende-
zési, tájrehabilitációs kiadvány
valósult meg, amelyben fontos
szerepet kapott a helyi táj-,
természet- és környezetvéde-
lem, az esztétikum, az egységes
településkép, letisztult formák,
terek, utcabútorok. A tervezés
során hangsúlyt kapott a közös-
ségi élet, melyet kivittünk a fa-
luház falai közül. A településen
három helyen terveztünk olyan
közösségi teret, ahol a lakosság
a mai kor igényeinek megfele-
lõen kialakított helyen tud
találkozni egymással, ahol a ren-
dezvényeink színvonalát emeli
az épített környezet egysége,
formái, szépsége.

A tájrendezési kiadványt, a
3D-s látványterveket, az egyedi
tervezésû utcabútorokat egy
zárórendezvény keretén belül
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mutatta be önkormányzatunk,
melyek saját honlapunkon is
elérhetõk lesznek a közeljö-
võben.

A látványtervek és egy élhe-
tõbb településkép megvalósí-
tása érdekében november hó-
napban nyújtottunk be Leader
falufejlesztési pályázatot, mely-
nek keretén belül tervezésre
került a polgármesteri hivatal
elõtti közösségi tér újragondo-
lása, mindezt egyedi tervezésû
virágosládák, szemetesedények,
kandelláberek, kerékpártáro-
lók, padok elhelyezése teszi
egyedivé és egységessé. Az egye-
di formák megjelennek az orvo-
si rendelõ elõtt és templomunk-
nál kialakítandó közpark és pi-
henõhely kialakítása során is.

Településünk gazdasági-tár-
sadalmi mutatóinak emelése ér-
dekében nagyobb hangsúlyt
szeretnénk fektetni a turizmus-
ban rejlõ, és régiónkban még
kiaknázatlan lehetõségekben.
Célkitûzésünk egy olyan turisz-
tikai jellegû szemlélet kialakí-
tása a Mura Régiót felölelõ kis-
települések körében, amely a
marketingeszközök tudatos hasz-
nálatával gyorsítja fel a térség
kerékpáros-vízi-nordic walking
turisztika vonzerejére támasz-
kodva az adott település gaz-
dasági-társadalmi fejlõdését. En-
nek érdekében nyújtottunk be
a tavalyi évben pályázatot, mely-
nek során közel 5 millió forin-
tos támogatásban részesült ön-
kormányzatunk. A pályázat meg-
valósítása során önkormányza-
tunk a Mura régiót, és azon
belül a kerékpár-útvonalat érin-
tõ településeket, regionális, kis-
térségi és településszintû neve-
zetességeket, látnivalókat, na-
gyobb rendezvényeket mutat
be egy színes, minden érintett
településre kiterjedõ, mégis egy-
séges arculatot mutató kiad-
ványban. A kiadványhoz egy
„kerékpár-távlat” kisfilm, és DVD
melléklet is társul, valamint a
népszerûsítés és megismerhe-

tõség szempontjából kiemelke-
dõen fontos, egy, a mai kor
igényeinek megfelelõ, tartalmas
webside kialakítása is, amely
több nyelven mutatja be a tele-
pülések turisztikai látványos-
ságait.

Sportegyesületünk a Mura
térségben elhaladó Dél-Zala
Erdõtáj kerékpár-útvonal kiszé-
lesítése, településünk bevonása,
és a térségben a kerékpáros tu-
risztika népszerûsítése érdeké-
ben túrabiciklik beszerzésére
pályázott, melyet a

közremûködésével a

100%-ban, 4 millió
forint értékben támogatott. A
projekt megvalósítását 2013
évre ütemeztük, a kerékpárok
megvételénél gondolunk a tér-
ségbe érkezõ kisgyermekes csa-
ládokra is, ezért több bizton-
sági gyermekülés és bukósisak
is beszerzésre kerül. A projekt a
kerékpár-útvonalat érintõ tele-
pülések önkormányzataival, vál-
lalkozóival, nonprofit szerveze-
teivel szoros együttmûködés-
ben valósul meg, annak érde-
kében, hogy az ide látogató, a
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kerékpáros turisztikát választó
vendégek teljeskörû kiszolgá-
lásban részesülhessenek, más, a
térségben fellelhetõ turisztikai
ágazatokat is (murai vízi turiz-
mus, borturizmus, egészség- és
fürdõturizmus) igénybe tudják
venni, így komplett, aktív kikap-
csolódást tud biztosítani mind a
családok, mind a munkahelyi
teamek, mind az iskolai csopor-
tok, mind pedig az egyedül ér-
kezõk számára. A pályázat meg-
valósítása során egy mobil ke-
rékpár-szállító eszköz is beszer-
zésre kerül a jövõ évben, és a
sportegyesület tulajdonában lé-
võ kisbusz utánfutójaként a ke-
rékpárok szállítása is megvaló-
sulhat az egyes turisztikai egy-
ségek között. A népszerûsítés,
valamint a biciklik nagyobb
kihasználtsága, on-line elérhetõ-
sége érdekében a pályázat kere-
tén belül egy honlap kerül ki-
alakításra, ahol elektronikus
úton is lehet kölcsönözni a ke-
rékpárokat, így az ide érkezõ
vendégek részére elõre tervez-
hetõ a Mura régió kerékpáros
feltérképezhetõsége.
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