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A Hévízi-tó Európa legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava az indiai tündérrózsával

A területfejlesztésé lesz a főszerep Zala megyében
Jelentős változást hozott az új esztendő a Zala Megyei Önkormányzat életében, hiszen –
hasonlóan más megyékhez – az önkormányzati törvény értelmében átadta intézményeit
az államnak. A megyének azonban régi-új
feladatai legalább akkora kihívást és feladatot jelentenek, mint korábban az intézményfenntartás – derül ki Manninger Jenő, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke szavaiból.
– Milyen volt 2011 a Zala Megyei Önkormányzat, illetve Zala megye számára?
– Az elmúlt évben biztosítottak voltak a megyében az alapvető működés feltételei mind
az intézmények számára, mind pedig az önkormányzat számára, sőt az önkormányzat
hitelképes volt, így nem fordult elő, hogy ne
tudtunk volna bért vagy számlákat kifizetni.
Közben pedig komoly fejlesztésekbe kezdtünk. 2011-ben a még a megyéhez tartozó
Zala Megyei Kórházban egy sürgősségi
központ (SO1) jött létre részben uniós forrásból mintegy 800 millió forint értékben, s
előkészítettünk egy 5 milliárd forintos beruházást, amely szívsebészet és kardiológiai
centrum létrehozását teszi lehetővé. Volumenében talán kisebb, de a megye identitását tekintve igen jelentős fejlesztések zajlottak a
Balatoni Múzeumban, amely 140 millió forintból megújul, és látogatóbarát intézménnyé válik.
– Éppen az Ön által is említett fejlesztések
tükrében hogyan érinti a Zala Megyei Önkormányzatot az önkormányzati törvény, amelynek révén a többi között a kulturális és egészségügyi intézmények is állami fenntartásba
kerülnek?
– Ez természetesen nagy változás, hiszen
mintegy 3 ezer közalkalmazott dolgozik
ezekben az intézményekben, és mintegy 18
milliárdos költségvetésünk volt. A jövőben

inkább a területfejlesztési, vidékfejlesztési
szerep kerül előtérbe. Feladat tehát lesz, s
várhatóan fejlesztenünk kell majd a szellemi
kapacitást is, hiszen az új feladatok jelentős
tervező, szervező és fejlesztő munkát kívánnak. Ennek az eredményét véleményem szerint igazán majd a következő uniós ciklusban
látjuk, miközben mindenképpen pozitív változás, hogy a fejlesztéseknek egy decentralizált felelőse lesz, mégpedig a megyei önkormányzat. Zala megye szempontjából pedig
jelentősek a nemzetközi kapcsolataink, amelyekhez interregionális pályázatok kapcsolódnak magyar–osztrák, magyar–szlovén és
magyar–horvát viszonylatban.
– Ezek a lehetőségek miként segíthetik az
ellentmondásos Zala megyét, ahol részben
számos elmaradt kistelepülés van, részben pedig virágzik a gyógy- és wellnessturizmus?
– Természetesen segíthet, s ne felejtsük el,
hogy logisztikai szempontból Zala megye
helyzete igen előnyös. Letenyén például most
valósul meg egy logisztikai központ, amely
300 embernek ad munkát. Zalaegerszeg és
Nagykanizsa ipari parkjai ugyancsak lehetővé
teszik a további fejlesztéseket, a turizmus terén pedig Keszthely, Hévíz, Zalakaros vagy
akár Lenti környéke fejleszthető tovább.

Manninger Jenő Budapesten született 1955-ben. Közlekedéstervező, mélyépítő tervezőként külföldön teljesített szolgálatot. Az Ybl
Miklós Építőipari Műszaki Főiskola adjunktusa. 2002-ben Keszthely térségének országgyűlési
képviselője, illetve a Parlament Európai ügyek bizottságának tagja. 2006-tól a Zala Megyei Közgyűlés elnöke.

Zalaegerszeg és Zala megye számomra az
életet jelenti. Itt születtem, itt ringatták a
bölcsőmet, itt ismertem meg a mesterséget
nagyapám, Németh Gábor műhelyében, és
majdan ez a föld lesz a takaróm is.
A páterdombi műtermem ablakából kora
reggel a nap az előttem elterülő Géva-, Pipa- és Csácsi-hegyet világítja meg. Este pedig ugyanezt látom a Becsali-, Egerszeghegy és Ebergény felé. Annak ellenére, hogy
maximum 2-300 méteres domborzatról van
szó, a zalai ember soha sem azt mondja,
hogy dombok, mert számunkra ezek hegyek.
Ez a táj öleli körbe a várost, s ebbe a tájba
tartoznak azok az emberek is, akik mindig
meghatározóak voltak számomra. Itt a táj és
az ember együtt él. Innen kaptam az indíttatást a pályámon, az itteni emberek élete volt
az első mesekönyvem, s mindig csodáltam
az emberek kitartását, munkaszeretetét,
becsvágyát. Ez a szellemiség járta át idős
nagyapám, Németh Gábor műhelyét, ahol
megfordult Malonyay Dezső néprajzkutató,
miközben kisgyermekként itt mintáztam az
első agyagszobrokat. A szelídgesztenyések,
a fenyvesek, bükkösök, hárs- és gyertyánerdők, az erdőben szedett ciklámen, az avarban a vaddisznók és őzek nyomai, a földben
lévő agyag mind olyan emlékek, amelyektől
soha sem tudnék elszakadni.
Számtalan esetben választhattam volna
másik lakhelyet. Amikor Borsos Miklós és
Gádor István növendékeként végeztem az
Iparművészeti Főiskolán, az Alföldre hívtak, ahol felajánlottak egy műteremlakást,
s bár Zalában nem kaptam olyan állást,
amely egy művész számára megfelelt volna, mégis visszajöttem. A göcseji formák,
az ízes göcseji beszédű emberek visszahoztak. A mai napig ezekből az élményekből
táplálkozik a munkásságom.
Németh János
keramikusművész, Munkácsy-díjas,
Érdemes Művész
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SZÉP kártya – garancia a feltöltődésre

Gazdaságos, ügyfélbarát hivatal jött létre

Új cafeteria-elem, a Széchenyi Pihenő Kártya
(SZÉP) váltotta fel az Üdülési Csekket idén
azzal a céllal, hogy a korábbinál kedvezőbb
feltételekkel, a lehető legtöbb munkavállaló
részesülhessen a feltöltődés élményében.

A Zala Megyei Kormányhivatal vezetője,
Rigó Csaba szerint sikeres volt a kormányhivatalok létrehozása óta eltelt év. A kormánymegbízott értékelése szerint a munka
hatékonyabb, gazdaságosabb lett.

A SZÉP kártya alapkoncepcióját a Széchenyi
Terv Gazdaságfejlesztő Társaság dolgozta ki.
A Széchenyi Klub tagjai gazdaságfejlesztő és
belföldi turisztikai szolgáltató szemmel tekintettek a feladatra. – A cafeteria-rendszer megújításának az volt a célja, hogy a munkáltatók
számára kedvezőbb feltételekkel legyen nyújtható pihenésre, a munkaerő megújítására használható juttatás, a munkavállalók így minél
többen részesülhessenek családjaikkal a feltöltődés élményében, ezzel egyidejűleg az Üdülési Csekknél kisebb jutalékból üzemeltethető
rendszert hozzunk létre – mondta el Horváth
Viktória, a Széchenyi Klub tagja.
Középtávú cél, hogy az Üdülési Csekk belföldi turizmusra gyakorolt hatásai erősödjenek,
a szektorban jelentkező bevételek növekedhessenek, így a turizmusban megjelenő erősödő
kereslet a kívánt gazdaságfejlesztési hatását elérhesse. – A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő és a Kehida Termál Hotel igazgatójaként azt szeretném, ha a munkáltatók számára is értékké válna a mentálisan is megújuló
dolgozó, hogy a SZÉP kártyára való befizetés
ne csupán egy kipipált munkáltatói feladat legyen, hanem ösztönözzék is a dolgozókat a

– Ön szerint miért vált időszerűvé a közigazgatás átalakítása?
– 2010-ben a mostani kormány azzal szembesült, hogy túl bürokratikus, bonyolult az
államigazgatás. Alkotmánysértően regionális közigazgatási hivatalok működtek, a
közigazgatás középszintje nem volt ügyfélbarát, rossz államkép alakult ki az állampol-

fenntartását. Az országban megnyílt 29-ből
két kormányablak jutott megyénkbe, egy
Zalaegerszegre, egy pedig Nagykanizsára.
Több mint 19 ezer elintézett ügyünk van,
és csupán 26, amit valamilyen technikai
ok miatt nem tudtunk megoldani. Örömteli, hogy nem távoztak dolgavégezetlenül
ügyfeleink.
– Hányféle ügyet intézhetnek itt az ügyfelek?
– 29 ügykörrel indultunk, most 61 ügytípust intézhetnek nálunk. A Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium folyamatosan dolgozik azon, hogy az önkormányzatoknál lévő
állami feladatok átvételét egyértelműsítse. Az

A SZÉP kártyával a korábbinál kedvezőbb feltételek mellett töltődhetnek fel a munkavállalók
rekreációra, a pihenésre a szállás „zseb” feltöl- lizálták úgy, hogy a kártyát zsebekre osztották,
tése, illetve az egészségmegőrzésre például, melyekbe külön célokra lehet pénzt tölteni. A
hogy kicsit hazabeszéljek, fürdőbelépő meg- szállás zseb legfeljebb 225 ezer forinttal, a venváltásával a rekreáció „zseb” feltöltése által. A déglátás 150 ezer forinttal, a rekreációs 75 ezer
vendéglátás „zseb” használata pedig tegye le- forinttal tölthető. A belföldi turizmust élénkíti
hetővé a családok számára a kirándulások és minden zsebből fizethető szállásszolgáltatás.
ünnepek alkalmával az éttermi vendéglátások
A rendszer továbbfejlesztésére természeélményét – fogalmazott Horváth Viktória.
tesen vannak álmaink – tette hozzá –, de most
A kérdésre, hogy milyen „zsebekről” is be- az elsődleges feladat, hogy minél jobban elszélünk, azt mondta, az eredeti koncepciót to- terjedjen az új cafeteria-rendszer, minél töbvábbgondolva a program bevezetői a SZÉP ben kapjanak munkáltatójuktól SZÉP kártyát,
kártyára kedvezményes adózással feltölthető hogy nehezebb gazdasági környezetben is leösszeget 2012-től 450 ezer forintban maxima- hetőség legyen a feltöltődésre.

Természetes alapanyagokból készülnek a Zalaco termékei
Teljes egészében magyar tulajdonú családi
vállalkozás a Zalaco cégcsoport, amely
csaknem 20 évvel ezelőtt egy 25 fős
zalaszentgróti mikrovállalkozásból mára
egy 600 főt foglalkoztató társasággá alakult.
Berta László tulajdonos-vezérigazgatótól
azt is megtudtuk, hogy a vállalkozás a gazdasági válság ellenére is sikeres. 2010-ben
Zalaegerszeg Innovációs Díját vehették át, a
vásárlók bizalmából az egyik szombathelyi
üzletük elnyerte „Az Év Látványpéksége”
címet, 2011 végén pedig bisztrót nyitottak,
ahol mindig a napszaknak megfelelő, friss és
egészséges ételekkel várják a betérőket.
– Hogyan vált családi vállalkozásból komoly,
többszáz főt foglalkoztató, és üzlethálózatot
működtető cégcsoporttá a Zalaco?

Ma már 600 főt foglalkoztat a társaság

– Ha az ember családi vállalkozást vezet,
sokkal nagyobb odafigyeléssel dolgozik,
mert igazán magáénak érzi. Emellett fontosnak tartottuk azt is, hogy lépésről lépésre haladjunk előre. Soha sem az volt a fontos,
hogy rövid távú, azonnali eredményeket érjünk el, hanem az, hogy minőséget produkáljunk, és befektessünk – a megtermelt hasznot
ugyanis mindig visszaforgattuk a vállalkozásba. 1996-ban például az akkori árbevételünk felét, 130 millió forintot költöttünk technológiai fejlesztésre. 2001-ben megvásároltuk a Zalaco-részvényeket, és a cégcsoport
tulajdonosai lettünk. 2006 közepén kiskereskedelmi hálózatot kezdtünk építeni. Ma – a
franchise üzletekkel együtt – közel 100 egységünk van Zala, Vas és Veszprém megyében.
– Mi mindent tettek és tesznek azért,
hogy – ahogy Ön mondta – minőséget tudjanak előállítani?
– Büszke vagyok azokra a technikai újításokra, amelyeket végrehajtottunk. Így a német
gyártmányú robot kemencesorunkra, amelyekből olyan kenyerek kerülnek ki, mintha
hagyományos kemencében sültek volna. Ebben a szakmában ugyanakkor nagyon fontos
az emberi munka – dolgozóink kiváló, képzett
szakemberek – hiába dagasztja ugyanis a gép
a tésztát, minden egyes kenyeret, zsemlyét,
kiflit mi magunk is átgyúrunk. A minőséghez
elengedhetetlenek a kiváló alapanyagok is. Én
a természetességre esküszöm, ezért a tésztá-

ink valódi vajból készülnek, de a tejet és a tojást sem helyettesítjük porokkal. Gondoljon
bele, hogy egy átlagos hónapban 52 ezer tojást törünk fel. A vajat például Normandiából,
a sajtot Bajorországból vásároljuk, mert ezeket találtuk valóban minőséginek. Most épp
azon dolgozunk, hogy a győrvári tejüzemünket átadhassuk, hogy a tejtermékeinket mi
magunk állíthassuk elő.
– Melyik terméküket szereti a legjobban?
– Az éppen aktuális kedvencem a sajtos
stangli, amelyet a lányom javaslata alapján
kezdtünk el készíteni. Úgy tűnik, ezt a vevők is szeretik, mert naponta hatezer darabot
vásárolnak belőle. Az „örökzöld” azonban
számomra a házi tökös-mákos rétesünk.
Remélem mindenki megtalálja nálunk a maga kedvencét.

Berta László a Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, Budapesten. 1981–1988
között a Karmacsi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet
főkönyvelője, 1988-tól saját
vállalkozásokat irányít. A Sütőipari Egyesülés igazgatója
volt 2001 és 2002 között, majd a Magyar Pékszövetség alelnöke 2003 és 2007 között. 2004-től a
Zala Megyei Közgazdasági Társaság elnöke.

Katasztrófaelhárítási gyakorlat a MOL zalaegerszegi finomítójának területén

gárokban. A kormányzat eldöntötte, hogy
megteremti a jó államot. A takarékoskodást
saját magán kezdte egy új minisztériumi
struktúra kialakításával. A „Jó Állam” fejlesztési koncepció három pillére az önkormányzati rendszer átalakítása, az igazságszolgáltatási reform és a Magyary-program,
mely utóbbi a középszintű közigazgatásnak
olyan típusú átalakítása, ahol az állampolgárokat barátságos, pontos, precíz, a társada lom szá má ra ol csób ban fenn tart ha tó
rendszer fogadja.
– Hogy sikerült az átállás?
– Zökkenőmentesen zajlott. 2010 szeptemberében létrejöttek a megyei közigazgatási hivatalok, majd ezek bázisán 2011. január 1-jén a kormányhivatalok, amelyekbe átlagosan 14 területi, különböző tárcák alá tartozó közigazgatási szerv került. Létrejött egy
integráció, amelyet egységes szemléletű
szervezetirányítás és gazdálkodás jellemez.
– Mekkora apparátussal dolgoznak?
– Az év elején végrehajtott 10 százalékos létszámleépítést követően 727-en
dolgozunk a megyei kormányhivatalban,
négymilliárdos költségvetésünk van, ami
nem tartalmazza a megyei intézmények

okmányirodai, első fokú építéshatósági, bizonyos gyámügyi feladatok a kormányhivatalok feladatkörébe kerülnek azokkal a köztisztviselőkkel együtt, akik eddig ellátták az
államigazgatási feladatokat.
– A kormányhivatalok létrehozásával takarékosabb, hatékonyabb működés volt a cél.
Sikerült elérni?
– A döntés helyességét mi sem bizonyítja
jobban, mint az országos szinten megtakarított
62 milliárd forint. Mi is feltártuk a megtakarítási lehetőségeket, felszámoltunk párhuzamosságokat. Mintegy 300 millió forinttal kevesebből működtünk, amihez konkrét intézkedéseknek köszönhetően további 60 millió forint
megtakarítás társult 2011-ben a dologi kiadások terén. Olyan takarékossági programot valósítunk meg, ahol minden befektetett forint
96 forint megtakarítást eredményez.
– Hogyan zajlott a megyei intézmények átvétele?
– A megyei önkormányzattól 1500 alkalmazottal 21 intézményt vettünk át. A
ha té kony mű kö dés ér de ké ben je len leg
adatfelmérés zajlik, amit centralizáció követ a személyzeti, üzemeltetési és pénzügyek, informatika, karbantartás, közbe-

szerzés terén. Az átállás során sem az ellátottak, sem az intézményekben dolgozók
érdeke nem sérült.
– Mit tart sikernek az elmúlt évet illetően?
– A megyei intézmények átvételét elsőként hajtottuk végre. Pontosan és gyorsan
dolgoztunk, építve a megyei vezetéssel kialakult személyes kapcsolatokra. Sikerként
éljük meg, hogy az államtitkár asszony jó
gyakorlatnak minősítette, amikor 36, ügyfélszolgálatokon dolgozó kormánytisztviselőnket elsősegélynyújtó és újraélesztő gyakorlati képzésben részesítettünk.
– A közigazgatás átalakítása ezzel még
nem fejeződött be…
– Új feladat a megyei védelmi feladatok
ellátása. Ezt a kormány nagyon komolyan
veszi, mert nagyon sok hazai eset is rávilágított, hogy szükséges a katasztrófavédelmi
terveket aktualizálni azért, hogy baj esetén
mindenki tudja a dolgát, és hatékonyan védjük meg az állampolgárokat és javaikat. Óriási szerepe van a megelőzésnek, készenlétnek, képzésnek, gyakorlatoknak, valamint
az elhárításnak katasztrófaveszély és vészhelyzet időszakában. A járások kialakításával kapcsolatos munka is idén esedékes.
Hamarosan lezajlik a közzétett koncepció
társadalmi vitája, amit jogszabály-alkotási
folyamat követ. Ezt követően fél év marad
arra, hogy előkészítsük a járások 2013. január 1-jei indulását. A Zalát érintő tervekben
hat járás szerepel, Zalaegerszeg és Nagykanizsa mellett Keszthely, Lenti, Letenye és
Zalaszentgrót lehet járási központ. A társadalmi egyeztetés nyugalmasan zajlik, hiszen
logikus, racionális a tervezet. Minden állampolgár legfeljebb 30 km-es utazással el tudja érni a járásközpontot.
Kötelező, jogszabályokból adódó feladataink mellett önként vállaltak is vannak.
Ilyen például a munkahelyteremtés elősegítése, nemzeti erőforrásaink megóvása, a civil ügyek gondozása, annak előmozdítása,
hogy a települések hangolják össze munkájukat, közösen alkossák meg stratégiájukat.
Idén is szeretnénk megszervezni az egész
megyére kiterjedő önkéntes hulladékgyűjtési napot. Kiemelten kezeljük a kommunikációt, hiszen feladatunk, hogy a jó államot
képviseljük. A munka dandárja még hátravan, a közigazgatás átalakítása 2013 végére
fejeződik be.

Rigó Csaba Balázs 46
éves. Programtervező
matematikus, szakközgazda, majd MBA
szakközgazdász diplomát szerzett. 1998-tól
tagja a Fidesznek.
2002 és 2010 között
zalaegerszegi önkormányzati képviselő.
2011. január 1-jétől a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.
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Zalaegerszegen a gazdaság fejlesztés a legfontosabb cél
A helyi gazdaság élénkítése, az adottságok
és lehetőségek minél teljesebb kihasználása,
valamint a munkahelyteremtés áll az első
helyen a zalai megyeszékhely vezetésének
törekvései között. Noha a további előrelépéshez a város kiegyensúlyozott gazdálkodása stabil alapot teremt, sok még a feladat
– árulta el Gyutai Csaba polgármester.
– Polgármesterként, országgyűlési képviselőként milyennek ítéli Zalaegerszeg jelenlegi
helyzetét?
– Mi, zalaiak hagyományosan bizakodóak vagyunk, ritkán panaszkodunk. S ha pusztán az
adatokat nézzük, van is okunk némi optimizmusra, mert míg az országban 10 százalék felett
van a munkanélküliségi ráta, addig – eltekintve
a válság kezdeti időszakától – nálunk öt százalék körül stabilizálódott. Korábban ennél még
alacsonyabb volt, de az országos átlaghoz viszonyítva így is lényegesen jobb helyzetben vagyunk. Viszont figyelembe véve, hogy az itt
dolgozó emberek átlagbére az adott iparágra jellemző átlagbérénél alacsonyabb, azt kell mondanom, hogy mégsem olyan kedvező a kép.
– A nyugat-dunántúli régiót a gazdasági
kormányzat és a befektetők is az ország egyik
legfejlettebb területének tartják…
– Így igaz, de komoly fejlődésbeli egyenetlenségek vannak. A győriek és a Győr környékiek például sokkal jobb helyzetben vannak, mint mi. Itt, a régió déli részén más problémákkal küszködünk: nincsen komoly felsőoktatásunk, nincs kutatás-fejlesztés, kisebb a

években átéltek néhány szerkezeti módosulást, és nem új dolog számukra az sem, hogy
nagyon nehéz piaci körülmények között kell
megélniük. A privatizáció és a gazdaság átrendeződése után a fejlett ágazatok – gépipar,
elektronika, olajipar – a szükségszerű változások mellett megmaradtak. Ezekre a hagyományos iparágakra telepedett néhány multinacionális vállalat, melyek a foglalkoztatás
gerincét adják, hiszen van köztük olyan, mely
kilencezer dolgozót alkalmaz. Emellett elsősorban a gépiparban és az elektronikában alakult ki egy olyan erős, magyar tulajdonú kisés középvállalkozói szektor, mely a város
gazdaságának fontos pillére.
– Milyen szerepe van az önkormányzatnak
a helyi gazdaság élénkítésében?
– Számunkra a gazdaság az első. Legfontosabb feladatunk a munkahelyteremtés, a befektetés-ösztönzés. Erős városi gazdaságot
szeretnénk teremteni, mert ha ez megvan,
egyéb területekre is jóval több forrás jut. Ennek érdekében az elmúlt időszakban két ipari
parkunkban is komoly fejlesztést hajtottunk
végre. A déliben elfogytak az értékesíthető területek, az északi első ütemének betelepítése
pedig most van folyamatban, és elkezdtük a
második ütem előkészítését, ami egy több
mint 300 hektáros terület ipari hasznosítását
jelenti. Cél, hogy az itt működő vállalatokat
segítsük, és igyekezzünk újakat behozni. Nagyon nehéz ügyesen és eredményesen dolgozni a már említett kisebb támogatásintenzitás
miatt. Ha jön egy nyugati befektető, és azt lát-

A gépipar és az elektronika húzóágazat Zalaegerszegen
befektetési kedv. S mivel a kormányzat egészében az átlagnál mégis fejlettebbnek tekinti
ezt térséget, a támogatás jóval kevesebb, mint
az ország más területein.
– Milyen iparágak vannak jelen a városban?
– A Zalaegerszegen működő vállalatok a
rendszerváltozás előtt is termeltek nyugat-európai piacra. Ennek következtében már a 80-as

ja, hogy Kelet-Magyarországon nagyobb mértékű a támogatás, akkor igen jó ajánlatot kell
tennie az önkormányzatnak, hogy ezt kompenzálja. Azon dolgozunk, hogy az ilyen versenyhátrányokat leküzdjük. Tudjuk, és nap
mint nap tapasztaljuk, hogy itt olyan emberek
élnek, akik tudnak és akarnak is dolgozni,
szemben az ország más térségeivel. A lakos-

ság képzettségi szintje is magasabb az országos átlagnál, ez mind olyan versenyelőny lehet számunkra, amit meg kell ragadni.
– A gazdaságélénkítés érdekében milyen
további lépéseket tesznek?
– Létrehoztunk egy közel ötven szolgáltatásból álló befektetésösztönző csomagot. Személyre szabottan tud az önkormányzat az
adott vállalkozásnak támogatásokat, szolgáltatásokat biztosítani. Ezentúl a város legnagyobb adózóit, legjelentősebb innovációs,
növekedési képességgel bíró vállalkozóit
összehoztuk egy vállalkozói szenátusba,
melynek az a feladata, hogy segítse a város
gazdaságpolitikai döntéseit, gazdasági tanácsokat adjon, és az önkormányzat folyamatos
kommunikációban legyen a helyi gazdaság
legfontosabb szereplőivel.
Elindítottuk egy pénzügyi szolgáltató cég
létrehozását, amelyen keresztül hitellel, pénzügyi garanciával, más konstrukciókkal segíthetjük a helyi vállalatokat. Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy eredményesebben hozzájuthassanak az Új Széchenyi Terv forrásaihoz,
erősödjön a helyi gazdaság. Célunk, hogy 4-5
év alatt legalább plusz 100 milliárd forint árbevétel jelenjen meg a zalaegerszegi vállalatoknál. Ennek az adóvetülete további mozgásteret biztosít az önkormányzat számára.
– Jelenleg milyen a város pénzügyi helyzete?
– Míg az ország legtöbb városa eladósodott, és likviditási, hiteltörlesztési problémákkal küszködik, addig Zalaegerszegnek mindössze kétmilliárd forint hitelállománya van,
amit csökkentettünk az elmúlt másfél évben.
Ez forinthitel, kizárólag fejlesztésre szolgál.
Továbbra is működési hitel nélkül szeretnénk
gazdálkodni, viszont ha olyan munkahelyteremtő beruházást látunk, amire érdemes hitelt
felvenni, attól nem zárkózunk el.
– A még élhetőbb, otthonosabb város kialakítása érdekében ökováros programot
indítottak…
– Ennek fő célja, hogy a helyben elérhető
energiák újrahasznosítását megoldjuk. Működik már egy geotermikus közmű, ami ellátja a
kórházat, az idősek otthonát, az aquaparkot, a
fedett termálfürdőt és a kempinget. A siker igazolta, hogy újabb, hasonló rendszerekre is szükség van. Mivel a Balaton vízgyűjtő területén található, Zalaegerszeg és térsége a szennyvízkezelés tekintetében sokkal szigorúbb elbírálás alá
esik, mint az ország más része. Hogy eleget tegyünk az előírásoknak, építettünk egy hipermodern szennyvíztelepet. Az ott keletkező szennyvíziszapból biogázt állítunk elő. Ez olyan nagy
mennyiségű, hogy a Zalavíz Zrt. haszonjárműveinek egy része ezzel a hajtóanyaggal működik. További terv, hogy a városi tömegközlekedés járműparkját is erre állítsuk át, és ezáltal lényegesen olcsóbbá tegyük az üzemeltetését.
A program következő eleme, hogy létrehozunk egy bioerőművet, amelyben a városban keletkezett biohulladékot égetjük el, és az
így keletkezett hőt intézményi, esetleg lakossági fűtésre használjuk.

A helyi szennyvíziszapból előállított biogázzal sokkal takarékosabb a közlekedés
Ezenkívül vállalkozókkal közösen tervezzük olyan lakóparkok létrehozását, melyek
passzív házakból állnak, és minimális energiabevitellel, vagy külső energia felvétele
nélkül működnek. Fontos eleme a programnak a környezettudatos szemlélet elterjesztése is, az oktatási intézményekben ilyen programokat indítottuk el. A városban már jelenleg is teljes körű a szelektív hulladékgyűjtés,
a továbbfeldolgozás pedig önkormányzati cégen belül történik.
– Ha már szóba került az oktatás, mi ezen
a téren Zalaegerszeg erőssége?
– A közoktatás rendszere jelentős átalakuláson megy át, az állam nagyobb szerepet fog
ebben vállalni. Mi a korábbi években hangsúlyoztuk a műszaki képzések fontosságát a középfokú oktatásban is – véleményem szerint
ezt az irányt az állam meg fogja tartani. A felsőoktatási törekvéseink eredményeként létrejött a BGF Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara,
ahol magas színvonalú közgazdászképzés folyik, ennek megvalósulása a tavalyi év egyik
legjelentősebb eredménye volt. A NyugatMagyarországi Egyetemmel történő együttműködés keretében nagy népszerűségnek örvend a mechatronikai mérnökképzés. Ennek
további bővítése is fontos feladat. Természetesen az egészségügyi szakemberképzés minőségének megtartása mellett. Ez a három
irány a helyi felsőoktatás jövőképe.
– Mi a helyzet a turizmussal?
– Folyamatosan dolgozunk azon, hogy
egy gyógyászati központ és szálloda épüljön
a közkedvelt fedett termálfürdő és Aquacity
szomszédságában magántőke bevonásával,

de nem adódott még megfelelő pályázati lehetőség. A városban működő nagyvállalatok
a leendő szálloda kapacitását 30 százalékban
előzetesen lefoglalnák. Ez garancia lehet az
elképzelés működésére, ha a beruházás indokoltságát vizsgálják.
A városnak továbbra is nagy problémája a
nehéz megközelíthetőség. Az európai V. számú
vasúti korridorhoz kapcsolódás csökkentette az
elzártságot, és örömteli, hogy a közelmúltban
lerövidült a menetidő a fővárosba, azonban a
helyzet messze van még az ideálistól.
Még nem biztosított a város közúton való
gyors és biztonságos megközelíthetősége
sem. A 76-os út felújítása jelenleg zajlik, igazi megoldást mégis az M9-es autóút megépítése jelentené. Ennek érdekében létrehoztunk
egy M9-es Fejlesztési Tanácsot, és azt sikerült elérni, hogy a közeledési kormányzat már
2020 körüli megvalósításról beszél, de az út
tervezésének és kivitelezésének felgyorsítására nagy szükség lenne. A nyugat-dunántúli
régiót észak–déli irányban fel lehetne tárni –
ez tovább erősítené a térség gazdasági erejét.
– Zalaegerszegen rendkívül élénk a kulturális élet is…
– Ezt szeretnénk megőrizni és megerősíteni. Nemcsak közösségi igény, hanem az
itt működő nagyvállalatok folyamatos kérése is, hogy a város élete kulturális, sport- és
szó ra ko zá si le he tő sé gek te kin te té ben is
sokszínű legyen. A jégcsarnoktól a sportcsarnokig, a bábszínháztól a kőszínházig, a
táncegyüttesektől a szimfonikus zenekarig,
a kulturális folyóirattól az állandó képzőművészeti kiállításig minden megtalálható

Zalaegerszegen. És ami fontos: ezek mind
városi fenntartásúak.
– A városi ügyek tekintetében mi a vezérelv?
– Munkánk kulcsszava a rend. Értjük ezt
egyrészt a közbiztonság vonatkozásában – e
téren nincs is panaszkodni valónk, hiszen a
magyarországi városokat tekintve az egyik
legbiztonságosabb a település –, és értjük esztétikai értelemben is. Rendezett, tiszta közterületekért dolgozunk, szeretnénk növeli a
zöldterületeket, határozott és dinamikus virágosítási folyamatot indítottunk el. A 30-as
években a Göcseji hetek szlogenje az volt,
hogy „Gondunkat, bajunkat akasszuk a szegre, gyerünk a virágos Zalaegerszegre”. Mi ezt
a szellemiséget szeretnénk újraéleszteni.

Gyutai Csaba Zalaegerszegen született 1966-ban.
Tanulmányait a
Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskolán
végezte.
Ezt követően rövid ideig tanárként, majd közművelődési területen dolgozott.
1998 és 2002 között hírlapkereskedelmi cégek vezetője volt. 2002–2010 között Zalaegerszeg alpolgármestere, két éve a város polgármestere
és országgyűlési képviselő.
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A hulladékgazdálkodás zalai szemmel

Felsőfokú műszaki képzés a régió sikerének kulcsa

2001-ben alakult meg a Zala-Depo Kft. Zalaegerszeg kommunális hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátására, és a hulladéklerakó működtetésére. – Szolgáltatóként legfontosabb célkitűzésünk az ügyfeleink elégedettsége, hulladékgazdálkodási
társaságként a környezetterhelés csökkentését szolgáló, korszerű hulladékkezelés.
– mondja Gecse László ügyvezető igazgató.
– A 100%-ig önkormányzati tulajdonban lévő társaság gyűjtési területéhez kezdetben
csak Zalaegerszeg és néhány környező település tartozott, de sikeres pályázatok nyomán ma Zala és Vas megye 54 településén
közszolgáltató a Zala-Depo Kft. Az induló
létszám és árbevétel háromszorosára nőtt.
A cég sikerének kulcsa, hogy kezdetektől
nemcsak a kötelezően ellátandó feladatokat
végezte el, hanem piaci alapon a versenyszférában is jelen van.
– A piacszerzés a folyamatos fejlődés generátora, és egyben eredménye is. Milyen
technikai és technológiai fejlesztések állnak
ennek hátterében?
– A szelektív szigetek kialakítása először
saját erőből történt, később a Zalaispa program keretében bővítettünk, ma 127 sziget van
a városban. A települési szilárd hulladék mellett egyre jelentősebb lett az ipari hulladékok
gyűjtése és feldolgozása. A meglévő
bálázógépek mellett 2004-ben vásároltunk

egy nagy teljesítményű fadarálót és egy
műanyag-regranuláló berendezést. 2006-ban
bővült az állomány egy építési törmeléket
feldolgozó, mobil bontó-törő gépsorral,
amely újabb piacot nyitott: a darálék járda-,
út- és térágyazat építéséhez használható.
Mérföldkő volt 2007-ben, hogy a Búslakpusztai Hulladéklerakó mellett megépült a
Hulladékkezelő Központ és Nyílt téri
Komposztáló, mely nagy mennyiségű hulladék feldolgozására, előkezelésére alkalmas,
így a szelektív gyűjtés révén nőtt az értékesíthető termékek köre és mennyisége.
– A cég életében milyen megoldandó problémákat, kihívásokat tartogat az új esztendő?
– Alakulása óta a Zala-Depo Kft. végzi
Zalaegerszeg autóútjainak téli síkosságmentesítését is. Idén a tél hiánya mellett a
legnagyobb bizonytalanságot a jogi környezet jelenti. A hulladékgazdálkodási törvény
tervezete nagy lerakási járulékterhet ró az
üze mel te tők re (6000 Ft/ton na). Idén a
depóniára kerülő hulladék becsült mennyisége (az inert anyagok eltérítése után ) 90
millió Ft körüli költséget jelent. Ezen intézkedés a célját, a szelektív gyűjtés fokozását
nem tudja elérni a hulladékkezelési díj befagyasztása miatt. Nagy feszültséget okoz a
kohéziós alapból megvalósult beruházások
(pl. gyűjtőszigetek) pótlásértékének a közszolgáltatói díjba való beépítésénél is. A
stop által éppen az EU-s szerződésben vál-

lalt kötelezettségeinknek nem tudunk eleget
tenni. Az emelés tilalma 46 millió Ft eredménycsökkenést okoz majd. Emellett az
elvárt alapbérre vetített béremelés létszámunkból 163 főt érint. Az alapbér nem tartalmazza a teljesítmény utáni jutalmat, így
olyan béremelést hajtunk végre, ami nem
ösztönöz. Más lenne a helyzet, ha a nettó jövedelmet vehetnénk alapul.
Fontosnak tartanám, hogy kialakuljon egy
országos hulladékgazdálkodási koncepció. A
törvénytervezetben a biohulladék lerakótól
való eltérítését írják elő, ugyanakkor depóniagáz-hasznosítási kötelezettség van. A biohulladék kivonása gázcsökkenéshez vezet, elkülönített gyűjtését pedig komposztálással lehet
megoldani, ami jóval költségesebb, mint a
hasznosítása.
A szelektív hulladékgyűjtést cégünk kombináltan végzi, a kötelező gyűjtőszigetes
megoldás mellett hulladékudvaros és – az általunk leghatékonyabbnak tartott – házhoz
menő formákban. Zalaegerszegen és több vidéki településen lehetőség van a műanyag,
papír és biohulladékok háznál történő szelektív gyűjtésére. Országosan sem elhanyagolandó, hogy a megfelelő hatékonyságvizsgálatok után melyik legyen az elvárt gyűjtési
mód. A hulladékhasznosítás fő irányát is egy
országosan összehangolt koncepció mentén
érdemes meghatározni, hozzátenném, minden fejlett országban létezik hulladékégető.

Zalaegerszeg gondos gazdája a Városgazdálkodási Kft.
Több évtizedes múltra tekint vissza a zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. Horváth István ügyvezető igazgató azt mondja, a legfőbb cél az eddigi eredmények
megtartása mellett, hogy Zalaegerszeg továbbra is élhető, virágos város legyen,
ahol jó érzés végigsétálni, városlakóként
és turistaként egyaránt.
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések értelmében
legfőbb feladatuk és elvük a közszolgálatiság.
Ennek jegyében végzik a város köztereinek fenntartását, kézi és gépi tisztítását, télen
a járdák, lépcsők, kerékpárútvonalak, buszvárók síkosság mentesítését. A parkfenntartási ágazat több mint 30 éves tapasztalattal,

Fontos feladat a virágágyak gondozása

közel 1 500 000 m2 zöldfelületen látja el parkok gondozását, gyepek kaszálását, fasorok
metszését, köztéri virágágyak kialakítását,
nyáron az öntözést, ősszel és télen a lombgyűjtést. E feladatok jól szervezett csapatmunkát, széles eszközparkot kívánnak, ellátásuk pedig komoly felelősséggel jár. A háttérben a saját fenntartású Aranyeső Kertcentrum látja el a céget és a külső vásárlókat egyaránt a növények széles választékával.
A zalai megyeszékhely éppen a társaság tevékenységének köszönhetően évről évre komoly eredményeket ér el a Virágos Magyarországért mozgalomban. Olyan sikereket tudhattak magukénak, mint a 2007-es Ezüst diploma,
a 2008-as Aranyrózsa díj, vagy a 2010-es Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség különdíja. Tavaly a Zöld Fenntarthatóság és környezettudatos városfejlesztés útján való elindulásért különdíjat kapott a város.
Érzékeny, különös odafigyelést igénylő
feladatot jelent a város temetőinek fenntartása. A Zalaegerszegen található 18 sírkertből 2
hősi és 11, ma is folyamatosan működő temető. A kegyeleti ágazat arra törekszik, hogy folyamatosan minden temetőben rend és nyugalom fogadja a kegyelettel emlékező hozzátartozókat. Ezzel párhuzamosan az ágazat mint
temetkezési szolgáltató is működik, teljes körű szolgáltatást nyújtva a gyászolók számára.
A tavalyi év több változást is hozott a Városgazdálkodási Kft. életébe. 2011. július

1-jével új ágazatként a cég üzemelteti Zalaegerszeg önkormányzati tulajdonú parkolóit.
A rendelkezésre álló 3 díjövezetbe sorolt
2200 parkolóhely folyamatosan bővül. Az
ágazat célja a díjfizetési módok a lakosság
igényeihez igazodó bővítése.
Döntő változás, hogy 2011 novemberétől
Horváth István lett a cég új igazgatója. Az
ügyvezető úgy gondolja, hogy bár a Városgazdálkodási Kft. önkormányzati tulajdonú
társaság, a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen a piaci lehetőségek fokozottabb kiaknázása. Ennek érdekében szeretné kiterjeszteni a
cég tevékenységét a város határain kívülre is.
Az igazgató úgy véli, hogy a gazdasági
társaságnak nevéhez hűen a város gazdájának
kell lennie úgy, hogy tevékenysége mindenki
megelégedésére szolgáljon.

Horváth István 1961-ben született, nős, 2 gyermek édesapja. Az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervező szakán 1999-ben szerzett diplomát. 1987-től Zalaegerszeg
M.J.V. Polgármesteri Hivatalában dolgozott, 2011. november 1-je óta a Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója.

Az ország, és benne a régió fejlődéséhez
nélkülözhetetlen a műszaki szakemberképzés – véli a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti
és Mechatronikai Intézetének igazgatója,
prof. dr. Varga Mihály. Zalaegerszeg város
vezetése felismerve ezt, komoly erőfeszítéseket tesz a mérnökképzés fejlesztéséért.
A Budapesti Műszaki Egyetem 2002 óta képez gépészmérnököket és mechatronikai
mérnököket Zalaegerszegen, azonban 2009ben úgy döntött, hogy más stratégiai célokat
tűz maga elé, és felmenő rendszerben átadja
ezt a jól megalapozott képzést. Az önkormányzat mindent megtett azért – a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvánnyal
közösen –, hogy a régiós iparvállalatok igényeinek kiszolgálására továbbra is megmaradjon a magas színvonalú mérnökképzés a
városban. Hisz az itt végzett szakemberek eddig is a régióban helyezkedtek el. A NyugatMagyarországi Egyetem 2009-ben vállalkozott arra, hogy ezt a képzést átvegye és folytassa, majd 2010-ben már az elsős hallgatókat
az NYME vette fel. A mérnökképzés az egyetem Gépészeti és Mechatronikai Intézet Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központjában történik, ahol az oktatási tevékenységet sikeres ipari alkalmazott kutatási tevékenység egészíti ki. A Faipari Mérnöki Karon
a mechatronikai mérnökképzés mellett faipari, ipari termék- és formatervező mérnöki,

gazdasági informatikus, valamint alkalmazott
művészeti (belsőépítész, formatervező és
grafikusművész) képzés is folyik.
Dr. Németh Árpád képzési igazgató, egyetemi főtanácsadó szerint nagy előnye a zalaegerszegi képzésnek, hogy kis létszámú, személyes hangulatú, valamint intenzív vállalati
kapcsolatokat tart fenn a gyakorlatorientált,
eredményes mérnökképzés érdekében. Az ország fejlődéséhez, a gazdasági növekedés
megindulásához növelni kell a termelést, ehhez pedig jól képzett mérnöki gárda kell –
húzta alá dr. Németh Árpád, és hangsúlyozta,
hogy a szülőknek, tanároknak, diákoknak fel
kell ezt ismerniük.
A képzés vezetői elmondták azt is, hogy
szeretnék a beiskolázási létszámot megduplázni évente legalább 100 főre, és a vállalatok
érdekeltségét és együttműködését is tovább
növelni a képzésben. Rövidesen – lehetőleg
már szeptembertől – elindítják a duális képzést is, amelynek előnye a gyakorlatorientáltság mellett az, hogy cégspecifikus ismeretekre, kapcsolatokra tesz szert a hallgató, és biztos munkahelye is lesz. Az évi 48 hetes egyetemi-vállalati képzés mérnöki jellegű vállalati gyakorlatot, projekmunkát, idegennyelvtudás-fejlesztést és ösztöndíj-lehetőséget is biztosít. A mechatronikai mérnököknek – mivel
gépészeti, informatikai és elektronikai ismeretekkel is rendelkeznek – nagyon jók az elhelyezkedési esélyeik. Az egyetem Zalaegerszegen a műszaki szakoktató gépészeti szak-

irány képzését is szeretné elindítani 2012
szeptemberétől – avat be az intézmény terveibe prof. dr. Varga Mihály. Az intézetigazgató
azt is elmondta, hogy nagyban segíti munkájukat a régiós iparvállalatok és a városi önkormányzat rendkívüli elkötelezettsége a műszaki képzés fejlesztése iránt.
– A Nyugat-Magyarországi Egyetem azt is
szeretné, ha hatodik campusvárosában zalaegerszegi sajátosságokkal a soproni diákélet
hagyományain gyökeredző, nagyon szép diákélet alakulna ki. A diákok számára kollégiumi férőhely a BGF kollégiumában rendelkezésre áll, testnevelést és négy féléven keresztül idegennyelv-oktatást is biztosít az intézmény. Végezetül a képzés felelősei azt is elmondták, hogy fejlesztési elképzelésükben
egy önálló műszaki campus kialakítása is szerepel, amelynek megvalósítására a közeljövőben a várossal közösen pályázatot adnak be.

Prof. Dr. Varga Mihály a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
Gépészeti és Mechatronikai
Intézetét vezeti 2006 óta.
1973 óta dolgozik az egyetemen, 1994 óta a műszaki
tudomány kandidátusa. Vezetésével folytatódik a BME sikeres zalaegerszegi mérnökképzése.
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Szennyvízből üzemanyag, a jövőben a tömegközlekedésben is

Megújul, és a gazdaság élénkülésére készül a ZÁÉV

Az utóbbi hónapok sajtómegjelenéseit lapozgatva gyakran olvashattuk a „Szennyvízből üzemanyag” szlogent. Zala megye
útjain pedig már találkozhatunk a Zalavíz
Zrt. CNG-üzemű haszonjárműveivel. A
Zalavíz Zrt. és a Zala Volán Zrt. vezérigazgatóit kérdezzük, miként lesz a szennyvízből autók hajtására alkalmas üzemanyag,
s van-e jövője ennek az innovatív üzemanyagnak a helyi tömegközlekedésben.
– Miként lesz üzemanyag a szennyvízből?
– Zalaegerszeg és térsége a Balaton vízgyűjtő területén található, ezért a szennyvízkezelés tekintetében sokkal szigorúbb elbírálás
alá esik, mint az ország más tájegységei. Ennek köszönhető, hogy a Zalavíz Zrt. ellátási
területén a Kohéziós Alap támogatásával
2005-ben megkezdődhettek a „Zalaegerszeg
és környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító Telep Fejlesztése” elnevezésű projekt
munkálatai, amely magában foglalta 42 település csatornahálózatának és a zalaegerszegi
szennyvíztisztító telepnek a fejlesztését. A
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának és
fejlesztési munkálatainak fontos része volt a
biogáztermelés megvalósítása. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapból
rothasztásos technológiával biogázt állítunk
elő, amelyet eleinte a telepen hő- és villamos
energiaként hasznosítottunk. A biogáztermelés megvalósulása motiválta társaságunk
műszaki vezetését arra, hogy Magyarországon elsőként alkalmazza a biogázból – tisztítás és sűrítés után – előállított biometánt gépjárművek üzemanyagaként. A szennyvíztisztító telepen saját beruházásban kiépítettük az
üzemanyagtöltő állomást, és CNG-üzemű
járműflotta beszerzését indítottuk el 2011ben. Terveink között szerepel, hogy az elöregedő benzin- és dízelüzemű gépjárműveinket
folyamatosan CNG-üzemű járművekre cseréljük – kapunk választ Nagy Andrástól, a
Zalavíz Zrt. vezérigazgatójától.
A biometánnak üzemanyagként saját célra
történő hasznosítása mellett hosszú távú, a
térségben jelentős környezetvédelmi haszonnal bíró, közösségi közlekedésben történő

Az óesztendő végén, illetve az új év kezdetén van, aki a múlt áttekintése után újévi
fogadalmat tesz, a ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZÁÉV
Zrt.) pedig megújul. „A Zalai Általános
Építőipari Vállalkozó Zrt. több mint hat
évtizede áll a megrendelők szolgálatában,
formálja épített környezetünket. A változó
piaci körülményekhez alkalmazkodva úgy
véltük, hogy eljött az ideje a fejlődés következő szakaszába lépni, így 2011 decemberétől új arculattal folytatjuk tovább működésünket az építőipar területén.” Ez a néhány mondat a társaság honlapján fogadja
a látogatót. Mit is jelent a megújulás a vállalkozás életében – egyebek mellett erről is
kérdeztük Peresztegi Imre vezérigazgatót.

Gyutai Csaba polgármester (jobbra), Zalatnai László vezérigazgató (középen) és Nagy
András vezérigazgató a konzorciumi szerződés aláírásakor
A CNG (Compressed Natural Gas) 200 bar nyomásra sűrített metángázt jelent, amely származása szerint lehet földgáz, vagy eredhet megújuló forrásból. Energiahordozóként ismert
szénhidrogénjeink közül a metán a legegyszerűbb összetételű molekula, egyúttal a CH4 az,
amelyben a legmagasabb a hidrogénnek a szénhez viszonyított aránya. Ez a tulajdonsága a
belső égésű motorokban egyedülállóan tiszta égést tesz lehetővé. Számszerűen, dízelmotoroknál akár 10%-kal, benzinmotoroknál mintegy 25%-kal kisebb kipufogó CO2-emissziót
okoz. A megújuló forrásból származó metán esetén az alapanyag és a technológia függvényében a légkörbe jutó, új üvegházhatású gáz mennyisége még sokkal alacsonyabb, akár a
nulla közelébe is csökkenhet. Mindeközben a metángázzal hajtott motorok szilárdrészecske-kibocsátása szinte nulla. Nem utolsó sorban haszonjárműveknél és buszoknál van komoly jelentősége az akár 5 dB-lel alacsonyabb üzemi zajszintnek, ami kevesebb mint feleakkora zajterhelést jelent.
hasznosítása körvonalazódik. Gyutai Csaba,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere, Zalatnai László, a Zala Volán Zrt. vezérigazgatója és Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója 2011. október 13-án ünnepélyes keretek között konzorciumi szerződést
írt alá, amely értelmében a három vezető célja, hogy Zalaegerszeg város ÖKO-város projektjéhez kapcsolódóan CNG-típusú helyi járatú autóbuszok üzemeljenek a közeljövőben
a zalai megyeszékhelyen.

A környezetterhelés mellett a zajszintet is csökkenti a CNG típusú autóbusz

– Kire milyen feladatokat ró a konzorciumi szerződés?
– A Zalavíz Zrt. biometán töltőállomásának
átadásakor fogalmazódott meg az önkormányzat részéről az a javaslat, hogy célszerű lenne a
helyi tömegközlekedés autóbuszait is ilyen hajtóanyaggal üzemeltetni. A konzorciumi szerződés alapján előre meghatározott munkaterv
szerint kell végeznünk a kiszabott feladatokat.
A Zalavíz feladatkörébe a megfelelő mennyiségű és minőségű biogáz előállítása tartozik. Nagyon fontos a gyors töltési kapacitás biztosítása. A minimálisan elvárt követelmény, hogy az
autóbusz „tankolása” 25-30 percet vegyen
igénybe, ami alatt egy csuklós autóbusz esetén
közel 1400 liter gáz kerül az autóbusz tetején
elhelyezett 7 darab gázpalackba. Ezzel mintegy
300-350 km-es távolságot tud a jármű megtenni. Cégünknél a jármű beszerzése, üzemeltetése, karbantartása a „kiszabott” feladat. A helyi
tömegközlekedési feladat koncesszora, az önkormányzat a konzorciumi megállapodásban
vállalta a külső pályázati források felkutatását,
bevonását a fejlesztési források megteremtése
érdekében – tájékoztat Zalatnai László, a ZalaVolán Zrt. vezérigazgatója.
Zalaegerszeg ÖKO-város programjának
keretében a helyben képződött szennyvíziszapból előállított biometán üzemanyagként
történő hasznosítása haszonjárművekben,
majd a tömegközlekedésben fontos lépés lehet az élhetőbb város felé vezető úton.

– A fejlődésnek – amely most újabb szakaszba érkezett – milyen állomásai voltak a cég
életében?
– Több mint 60 éves a ZÁÉV, amely 1949-ben
jött létre, és amelynek jogutódja a rendszerváltás után, 1991 végén „piacosított” Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., majd ennek a
mostani, a ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Húsz évvel ezelőtt jelentős átszervezés zajlott, de a ZÁÉV akkor is,
és most is olyan humánerőforrással rendelkezik, amely a piacon is megállja a helyét, miközben mindvégig magyar tulajdonban maradt
ennek minden előnyével és hátrányával. A Zrt.
alapvetően a működtetéssel, menedzsmenttel,
a vállalkozás szervezeti és pénzügyi kérdéseivel, valamint a termelésirányítással foglalkozik, de számos területen vannak együttműködő partnerei – beszállítók, alvállalkozók. A társaság teljes egészében magyar tulajdonú, elsősorban Budapesten és a Dunántúlon végzett és
végez építés-kivitelezési munkákat.
– Milyen jellegű munkáik voltak, vannak?
– A fő tevékenységünk a magasépítési
projektek megvalósítása, valamint az ehhez
kapcsolódó infrastruktúra. Ezen belül ipari,
kereskedelmi és szolgáltatóegységek a referenciáink. Cégünk annak ellenére, vagy azzal
együtt is képes volt folyamatosan megújulni
és fejlődni, hogy a rendszerváltás óta több
hullámvölgybe került az építőipar. A ‘90-es
évek elején a megrendelők átrendeződése és
a cégek átalakítása, majd 2008-tól a gazdasági válság miatt. A ZÁÉV azonban mindig
nyereséges tudott maradni. Az 1998–2003
közötti időszak pedig igen kedvező volt az
ágazat szempontjából – ebben az időszakban
jelentős munkái voltak a ZÁÉV Zrt.-nek például a sárvári, kehidakustányi, büki,
zalakarosi gyógyfürdők, a Hotel Carbona és a
hévízi Szent András Kórház fejlesztésekor,
vagy éppen a Nemzeti Színház és a Rendőrpalota építésénél. A jövőt tekintve pedig úgy
látjuk, hogy Szerbia Magyarországhoz közeli
területei, vagy az éppen az Európai Unióba
igyekvő Horvátország jelenthet új piacokat.
– A ZÁÉV a régiós top 100 tagja, miközben az elmúlt évek a gazdasági válságról és
az építőipar nehézségeiről szóltak. Önökre
nem hatott a válság?

A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő új fogadóépülete
– Tény, hogy a gazdasági válság miatt
csökkentek az építési beruházások az elmúlt
években, de azért jelentős számú beruházás
zajlott ez idő alatt is. A ZÁÉV éppen a
regionalitásából adódóan szerencsés helyzetben volt, mert több projektben is sikeresen
pályázott és vett részt. A ZÁÉV esetében nem
volt olyan mértékű csökkenés, mint amit az
ágazat más tagjai esetleg elszenvedhettek.
Hozzátartozik ugyanakkor, hogy cégünk
mindig is konzervatív pénzügypolitikát folytatott, amely az elmúlt években, és most is segített a nehézségek leküzdésében. Mi abból
indulunk ki, hogy gazdasági élénkülés várható. Ezt a hitünket erősíti az is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a közeljövőben
nagyobb volumenben jelennek meg pályázatok, s mi is sikeresek leszünk. Elsősorban az
egészségügy fejlesztésére gondolok, de a turisztikában, vagy éppen a városrehabilitáció
területén is várhatók beruházások. Ugyanakkor optimisták vagyunk a magánbefektetések
tekintetében is.
– A szűkebb környezetük, Zala megye
mennyire aknázza ki a gazdaságban rejlő –
sokak szerint most – beszűkült lehetőségeket?
– Zala megye földrajzi elhelyezkedése kiváló, a turisztikai fejlesztések tekintetében
rengeteg lehetősége van még mindig. Látszik, hogy a már elkészült számos idegenforgalmi beruházás minőségbeli javulást hozott.
Természeti értékeit tekintve az egyik legérintetlenebb megye. A marketinget még erősíteni kell, miközben nagyon fontos lenne fejleszteni – különösen a megye belső részein –
a közlekedési lehetőségeket. Dél-Zala,
Nagykanizsa térsége óriási előnye, hogy ott
halad el az M7-es autópálya, s határos az
unióhoz most csatlakozó Horvátországgal,
ami újabb uniós forrásokat nyithat meg. Azt
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a fejlődés érdekében nagyon fontos, hogy egy-egy
térségben inkább a magas hozzáadott értéket

képviselő vagy kívánó munkalehetőségek legyenek. Társaságunk a humánerőforrás-fejlesztésben, -szakképzésben is részt vesz.
Több, felsőfokú oktatásban részt vevő hallgatóval tanulmányi szerződést kötöttünk, továbbá Zalaegerszegen és Nagykanizsán
mintegy 180 szakmunkás tanuló részére biztosítjuk a szakma gyakorlati elsajátításának
lehetőségét.
– A ZÁÉV milyen lehetőségeket lát a cég
jövőjét tekintve?
– Úgy gondoljuk, hogy a ZÁÉV-nek olyan
értékei vannak, amely alapján fejlődni tud.
Biztos vagyok abban, hogy a beruházási piac
élénkülésével a cég teljesítménye is fokozódik majd, miközben nem kívánunk változtatni az eddigi profilunkon. Fontosnak tartjuk a
más vállalkozásokkal való együttműködést –
keressük ennek lehetőségét –, hiszen úgy
gondoljuk, hogy így erősebbek tudunk lenni,
és cégcsoportként tudunk megjelenni a szomszédos Horvátországban, vagy akár a reményeink szerint megélénkülő hazai lakásépítési, vagy korszerűsítési piacon.

Peresztegi Imre 1954-ben
született Padáron. 1976-ban a
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán építészmérnöki diplomát, majd 1999-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
szakközgazdászi képesítést
szerzett. 1976-tól dolgozik a
ZÁÉV-nél, 2010-től annak vezérigazgatója.
Nős, két felnőtt gyermek édesapja.
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Délzalai Vízmű ZRt.: a minőség elkötelezettje

Nagykanizsa a figyelem középpontjába került

Zala és Somogy megye 103 településén
több mint 130 ezer fogyasztónak szolgáltat ivóvizet, 48 település szennyvízelvezetését és -tisztítását biztosítja a Délzalai
Víz- és Csatornamű ZRt. A nagykanizsai
székhelyű részvénytársaság tavaly ünnepelte alapí tásának 95. év fordu ló ját.
A nagy múltú víziközmű-szolgáltató cégről Kassai Zoltán elnök-vezérigazgatóval
beszélgettünk.

Útjára indult idén Nagykanizsán a Bethlen-év, melynek célja, hogy a figyelem középpontjába állítsa Nagykanizsát. Cseresnyés Péter polgármester szerint aktív, kezdeményező, dinamikus és nyitott várospolitikájuk hamarosan látható eredményeket
hoz, az már most is tapasztalható, hogy
egyre nagyobb a város iránti érdeklődés.

– Milyen vezérelvek határozzák meg a
Délzalai Vízmű ZRt. mindennapjait?
– Alapvető célunk, hogy a fogyasztói és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelve a nap 24
órájában egészséges, friss ivóvizet szolgáltassunk fogyasztóinknak, valamint a keletkezett szennyvizeket elvezessük, és olyan mértékben megtisztítsuk, hogy az a természetbe
visszajutva ne szennyezze a környezetet, minimalizálva a szennyvízkibocsátás környezetterhelő hatását.
– Idén lesz öt éve, hogy a ZRt. élére
került. Mit sikerült megvalósítani a kitűzött
célok közül?
– Szükség volt a szervezeti felépítés teljes
megújítására, mivel nagyon fontosnak tartottam az emberek szemléletének megváltoztatását. A jelenlegi dolgozói létszám 245 fő.
Ehhez a létszámhoz tartani kell magunkat
annak ellenére, hogy újabb települések csatlakoztak hozzánk. Folyamatosan részt vállalunk az országos szakmai rendezvények
szervezésében is. 2010-ben mi nyertük el a
szerelőversenyen az országos első helyezést,
ami igazolja munkatársaink jó felkészültségét. Ezért mi nagyon sokat teszünk. A folyamatos képzésre, továbbképzésre nagy gondot
fordítunk. 2007 óta 350 fő vett részt különféle tanfolyamokon, ami azt jelenti, hogy dolgozóinknak csaknem fele több szakmai továbbképző tanfolyamot is elvégzett.
– Megválasztásakor azt ígérte, felkészíti a
Délzalai Vízmű ZRt.-t a piacgazdaság körülményei közötti működésre. Sikerült?
– Úgy gondolom, hogy ebben nagyot léptünk előre: a munkaszervezésben, a munka
hatékonyságában, a költségtakarékosságban,
és különösen a fogyasztóközpontú ügyfélszolgálatban. Mindez az alapja annak, hogy
vállalásainkat teljesíteni tudjuk. Bevezettük
az integrált minőség- és környezetközpontú
irányítási rendszert (ISO 9001, 14001), vala-

Korszerű munkagépekkel dolgoznak

A Regionális Minőség Díjjal büszkélkedhető Délzalai Vízmű ZRt. megújult ügyfélszolgálata
mint az ISO 22 000 szabvány szerinti
HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert.
A Délzalai Vízmű ZRt. laboratóriuma akkreditált laboratóriumként működik. Az elmúlt
három évben jelentős gépészeti fejlesztéseket
hajtottunk végre.
– Korábban azt mondta, minőségi munka
csak megfelelő munkakörülmények között
várható el.
– Igen, örömömre szolgál, hogy pályázaton nyert pénzből teljesen felújítottuk nagykanizsai székházunkat. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a teljes fűtésrekonstrukció, és
elkészült az épület külső hőszigetelése is. Az
ügyfélszolgálatot infokommunikációs rendszerrel láttuk el, és mindenben a legkorszerűbb és legtakarékosabb technikát építettük
be, beleértve a számítógépes rendszer naprakész korszerűsítését is.
A napokban fejeződött be az utcafronti főépület és egy műszaki épület felújítása pályázati forrásból. A parkolóhelyek és az udvar
teljes felújításával érünk a nagykanizsai központunk rekonstrukciójának végére. Ennek
eredménye egy, a korábbinál gazdaságosabban működtethető, a környezetet kevésbé terhelő komplexum lesz.
A munkák befejeztével elmondhatjuk,
hogy központunk teljes mértékben megfelel
a XXI. század követelményeinek, beleértve a
funkcionális és az esztétikai elvárásokat is.
– Mindeközben egy gigaberuházásban is
közreműködnek. Hol tartanak?
– Az Európai Unió által is támogatott környezetvédelmi projekt része a nagykanizsai
belváros csatornahálózatának bővítése, rekonstrukciója, valamint a környező települések (Eszteregnye, Fityeház, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek, Bocska, Fűzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely,
Magyarszentmiklós és Zalaszentbalázs) csatornázása, és a meglevő szennyvíztelep kor-

szerű technológiai fejlesztése. A szennyvíztisztító telep a nagyon jelentős technológiai
fejlesztéssel alkalmassá válik a nagyobb hatásfokú biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz, a „Dencsár-árok”, és közvetve a Principális-csatorna vízminőségi állapota is javulni fog. A beruházás tervezett összköltsége nettó 11,1 milliárd forint, befejezési
határideje 2012. december 31-e.
– Mik a további terveik?
– 2007-ben kaptuk meg a Regionális Minőség Díjat, idén a Nemzeti Minőségi Díj
megszerzését tűztük ki célul. Ezzel a magyar
víziközmű társaságok közül mindössze három büszkélkedhet. Mindemellett a jó hírnév,
a hitelesség és a tartós üzleti siker érdekében
magas elvárásokat támasztunk magunkkal
szemben, mivel megítélésünket az értékeink
mellett leginkább a szolgáltatás szakmai színvonala befolyásolja. Nem lehet más a cél,
mint hogy a ZRt. szakembergárdája továbbra
is minden téren a gyakorlati ismeretek maximális birtokában legyen, és lelkiismeretes, áldozatkész munkájuk által biztosítva legyen a
fogyasztók jó színvonalú, biztonságos ellátása.
A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. elkötelezett a fogyasztók minél magasabb színvonalú
kiszolgálása iránt.
Csak ez vezethet a hosszú távú üzleti
sikerhez.

Kassai Zoltán 1951-ben született Nagykanizsán. Nős, két
gyermek édesapja. Okleveles
gépészmérnökként végzett.
A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.-nek immáron ötödik
éve az elnök-vezérigazgatója.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának elnökségi tagja.

– Másfél évvel ezelőtt vette át a stafétát az új
városvezetés. Mi változott?
– Mi, nagykanizsaiak nagyon sokan úgy
érezzük, hogy azt a lehetőséget, amit a város
kapott a sorstól, az elmúlt időszakban nem
tudta kihasználni. Elsősorban egy átfogó stratégia hiányzott. 2008-ban az én kezdeményezésemre – akkor alpolgármester voltam – a
Pannon Egyetem itt működő campusával kidolgoztunk egy városstratégiát. Ennek alapján meghatároztuk a kitörési pontokat.
További változás, hogy hatékonyabbá tettük a közgyűlés munkáját, a város jövője érdekében költségtakarékos gazdálkodást vezettünk be. Nagy hangsúlyt helyezünk a városmarketingre, kapcsolatainkra. Sokkal több
kis- és nagyvállalkozóval találkozom, mint az
elődeim, és ezek a találkozások célirányosabbak is. Olyan kapcsolatok kiépítésre törekszem, amelyek népszerűsíthetik Nagykanizsát bel- és külföldön egyaránt.
– Ez utóbbit miért tartja fontosnak?
– Próbálunk nyitni azok felé az országok felé, amelyek piacot keresnek Európában. Találkoztam az indiai, a vietnami, a pakisztáni, a finn

A belváros-rekonstrukció elkészülte után
látványos terekben, parkokban gyönyörködhetnek a városban sétálók
nagykövettel, a japán követség egyik vezető
diplomatájával is. Nagyon jó a földrajzi elhelyezkedésünk, előnyt jelent, hogy közlekdési
csomópontban fekszik Nagykanizsa. Van autópályánk, kelet–nyugati, észak–déli vasútvonalunk, három tengeri kikötő „előszobájában” vagyunk. Ezt szeretnénk kihasználni, és tartalommal megtölteni. Örömmel mondhatom, hogy
egyre nagyobb az érdeklődés a város iránt.
Horvát testvérvárosunkkal, Csáktornyával, és a közeli Kaproncával szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatot, és olyan kulturális, turisztikai és gazdasági programokat útjára indítani, amelyek a térség fellendülését szolgálják. Ehhez más településeket és európai uniós forrásokat is igyekszünk bevonni.

Ünnepi díszben a nagykanizsai városháza épülete
– Említette, hogy szorosabbra fűzte a kapcsolatot a vállalkozókkal. Tud-e az önkormányzat konkrét segítséget nyújtani a gazdasági szférának?
– A helyi adóbevétel terhére létrehoztunk
egy munkahelyteremtést támogató keretet,
amelyet már meg is dupláztunk. Az önkormányzattól vásárolt ingatlanok esetében akár
a vételár 70 százalékát visszaigényelhetik a
vállalkozások a beruházási érték és a foglalkoztatott létszám függvényében. A belváros
rekonstrukciója szintén a helyi vállalkozások
érdekeit szolgálja: azzal, hogy kulturáltabb,
funkcionálisan előnyösebb körülményeket teremtünk, helyzetbe akarjuk hozni a kiskereskedőket, akik a külvárosba települt bevásárlóközpontok miatt jelentős piacvesztést szenvedtek el.
– Hol tart ez a beruházás, és milyenek
zajlottak, zajlanak még?
– A belváros rekonstrukciója csúszik kicsit, mert a párhuzamosan zajló csatornaprogram indulása egy kicsit késett, ezért azt be
kellett várni, mert így volt praktikusabb. Június 30-ra készül el a belvárosi megújítás első
üteme, és itt is szeretnék köszönetet mondani
a kanizsaiaknak, akik nagyon nagy fegyelemmel tűrik a munkával járó kényelmetlenséget.
Azt gondoltam, hogy sokkal nagyobb lesz az
elégedetlenség. A belváros-rekonstrukció és a
csatornaprogram mellett kiemelt jelentőségű a
kórház-rehabilitáció, de sok, ezekhez képest
jelentéktelennek tűnő, mégis fontos fejlesztést
tudtunk megvalósítani.
– A zöldváros program keretében is történt előrelépés?
– Nagykanizsa annak ellenére, hogy jelentős ipari múlttal és kultúrával rendelkezik,
olyan település, ahol a környezet szinte érintetlen, aki a városban vagy környékén sétál,
ligetekkel, parkokkal, zölddel találkozik.
Nincs olyan jellegű iparág, ami komoly környezetkárosítást okozott volna. Ezt a jellegét
szeretnénk megőrizni, megerősíteni.

Két helyi vállalkozással közösen létrehoztunk egy gazdasági társaságot, amelynek az a
feladata, hogy a város megújulóenergiabázisát megteremtse, felkutassa, az itt rejlő
lehetőségeket feltérképezze, hasznosíthatóvá
tegye. Célunk, hogy a város energiagazdálkodását áttekintve takarékosabb üzemmódra
tudjuk állítani Nagykanizsa intézményeit. A
geotermikus energia a turizmus fellendülését
is magával hozhatja.
– Január elsején indították útjára a Bethlen-évet. Mégis mit jelent ez?
– A Bethlen István nevével fémjelzett év
az arculatépítést szolgálja, amelynek révén
megismerhetik az országban és a világban, és
a befektetők is könnyebben találják meg
Nagykanizsát, ami által a társadalmi és kulturális fejlődés is lendületet kap. Bethlen István
egykori miniszterelnök, aki az 1930-as évek
végén négy éven át Nagykanizsa országgyűlési képviselője is volt, példaként szolgálhat
ma is, hiszen a mostanihoz hasonló nehéz
helyzetben komoly eredményeket tudott elérni kormányfőként.
– Milyen programokat terveznek?
– Egy pezsgő programsorozatot bocsátunk
útjára, amely a figyelem középpontjába állítja a várost, feltárja erőforrásait, ötleteket ad a
fejlődéshez, megalapozza Nagykanizsa felemelkedését, erősíti az összetartozás érzést, a
Kanizsa-tudatot.

Cseresnyés Péter 1960-ban
született Zalaegerszegen. A
Szombathelyi Tanárképző Főiskola történelem–könyvtár
szakán szerezte diplomáját.
Nagykanizsán tanított, majd
vállalkozó lett. 1998 óta tagja
a Fidesznek, 2000 óta városi
elnök. 2002-től parlamenti képviselő, 2010-től
pedig Nagykanizsa polgármestere.

14

Zala megye

Zala megye

15

Mezőgazdaság: összefogás hozhat sikert
Zala megye agráriuma hasonló gondokkal
küzd, mint az ország egésze. A fellendüléshez Balogh Rudolf, a Zala Megyei Agrárkamara elnöke szerint komoly anyagi befektetés, megfelelő program, reális stratégia és összefogás kell.
A növénytermesztés, állattenyésztés, gépi
szolgáltatás mellett némi feldolgozóipar
alkotja Zala megye agráriumát. Korábban
jelentős húsipara, illetve baromfifeldolgozója, hűtőházi kapacitása volt. Négy és fél
millió hektáron folytatunk szántóföldi növénytermesztést, 14-16 millió tonna terményt állítunk elő, ennek fele exportra kerül feldolgozatlanul – vázolja az országos
helyzetet Balogh Rudolf. Az agrárkamara
elnöke úgy ítéli meg, hogy a magyar, és
benne a zalai agrárium kitörési pontja az
lehet, ha minél magasabb feldolgozottsági
szinten kerülnek világpiacra a magyar termékek, ami javít a foglalkoztatáson is. A
probléma közismert, akad egy-két jó példa,
de további lehetőségeket kell keresni.
– Nagy terv, hogy 80 százalékban magyar termékek kerüljenek az áruházak polcaira, de ma a magyar feldolgozóipar 40-

50 százaléknál többet nem tudna vállalni,
ezért számba kell venni az adottságokat,
lehetőségeket – húzta alá az elnök.
Szavai szerint az állattenyésztés a 20-25
évvel ezelőtti mennyiség kevesebb mint 50
százaléka alá esett, a sertéstartás terén még
rosszabb a helyzet, tízmillió helyett most 2-2
és fél millió sertés van. Létkérdés, hogy ezen
javítsanak, s fontos tenni azért, hogy a termelési kedv visszatérjen.
Miként a kamara elnöke mondta, Zala
megyében, amely alapjában ugyanolyan
problémákkal küzd, mint az ország, dinamikus fejlődés tapasztalható. – Megyénk
terméseredményei a kalászosok, olajosok
és a kukorica terén az országos listán az első egyharmadba tartoznak, ami tekintve,
hogy a 127 ezer hektár szántóterület gyenge közepes adottságokkal rendelkezik, nagyon jónak mondható. Ez köszönhető az intenzív műszaki fejlesztésnek, a világszínvonalú technikák sikeres adaptálásának, illetve annak, hogy a szakmai, szellemi, közgazdasági felkészültsége a vállalkozóknak
sokat javult. Ez közös, együttes munka
eredménye, amiben benne vannak a sikeres
integrátorok is – hangsúlyozta Balogh Ru-

dolf, aki szerint a továbblépés kulcsa is a
közös gondolkodásban van. – Személy szerint én a termelői közös beruházásokat helyezném előtérbe az élelmiszer-feldolgozásban. Erre példa a pacsai baromfifeldolgozó, amit több termelői csoport hozott létre. Bízunk benne, hogy ez egy folyamat
kezdete – húzta alá, mondván, hogy nagyon
nehéz összefogni a mezőgazdaságban, mert
minden szövetkezés az önállóság részbeni
feladásával jár, de a sikerhez – különösen
most, amikor a válság keményen érezteti
hatását – elengedhetetlen az összefogás.

Balogh Rudolf 1983-ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen általános agrármérnökként,
1983-ban pedig vállalatgazdálkodási szakmérnökként végzett.
1979 és 90 között a Zala megyei
termelőszövetkezetekben főagronómus. 1990–1994 az Erdőváll Rt. kereskedelmi előadója. 2004-től a Zala Megyei Agrárkamara elnöke.

Mitől lesz sikeres egy vállalkozás a mezőgazdaságban?
tudnak növelni – magyarul minél több
termést és forintot tudnak lehozni egy
hektárról.

Az idén ünnepelte a Baki Agrocentrum a 18 éves születésnapját. A cég
tör té ne te és gon dol ko dás mód ja
bizonyítja, hogy az emberi alapértékek az üzleti világra átfordítva is a
hosszú távú sikeresség alappilléreit
képezik.

II. alapelv: megbízhatóság
Lehet, hogy rövid távon nagyobb profitot hoz az ügyeskedés, viszont hosszú
távon csak a megbízhatóság, szavahihetőség adhatja a siker alapját. A Baki
Agrocentrum partnerei tudják, hogy a
céggel kötött megállapodásokra mindig
lehet számítani, az erős pénzügyi háttér
pedig mindeddig lehetővé tette az ígéretek maradéktalan betartását, és így
lesz ez a jövőben is!

De vajon milyen alapelvek mentén lehet a semmiből felépíteni egy immár
9 milliárd forint árbevételt elérő céget?
A Baki Agrocentrum Kft. a kezdetekkor kevésbé tudatosan, majd – ahogy
az alapítók beletanultak az agrárszakma mellett a kereskedelembe is – egyre tudatosabban a szakmaiságot, megbízhatóságot, partnerséget tekintette
azon alapelveinek, amelyeknek a tevékenység minden szintjén érvényesülniük kell.
I. alapelv: szakmaiság
A közhiedelemmel ellentétben a mezőgazdasági termelés egy tudásalapú ágazat.
Az új technológiák megfelelő és költséghatékony alkalmazása is magas szintű
szakmai ismereteket igényel. A Baki
Agrocentrum éppen ezért története során vé-

gig arra törekedett, hogy szakmai szolgáltatásai, rendezvényei, hazai és külföldi tanulmányútjai során olyan információkat adjon
át, amelyekkel a gazdák költséget tudnak
megtakarítani, hozamot, illetve árbevételt

III. alapelv: partnerség
Egy korrekt üzleti kapcsolatban alapelvnek kell lennie – a válságok sorozatában pedig kifejezetten fontos –, hogy
tudjuk, számíthatunk egymásra, megbízhatunk a másikban, és bármilyen
nehéz helyzetet meg tudunk oldani közösen, hiszen problémák mindig is
voltak, a mezőgazdaság pedig különösen kiszámíthatatlan tud lenni. Fontos, hogy az integrátor és termelő közös úton járjon, hiszen
ha a termelőknek jó éve volt, az integrátornak is, és viszont.

A Baki Agrocentrum Kft. Zala megye 12. legnagyobb árbevételű cége volt 2010-ben. Fő tevékenységi körébe a
növényvédőszer-, vetőmag-, műtrágya-forgalmazás és terménykereskedelem tartozik. Elsősorban Zala, Vas, Somogy
és Veszprém megye térségében tevékenykedik.

Idén 215 éves a Pannon Egyetem Georgikon Kara
1797-ben, elsősorban saját gazdaságának
felvirágoztatása érdekében alapította gróf
Festetics György Európa első felsőfokú
mezőgazdasági tanintézetét, a Georgikont.
A Georgikon születése és az azt követő időszak hűen bizonyítja, hogy gazdasági válságok esetén igenis megtérül a képzésbe, tudásba való befektetés. Ha Festetics György
fiskális alapon csupán a költségeit próbálta
volna csökkenteni, akkor nem alkalmazta
volna Nagyváthy Jánost, és nem bajlódott
volna egy oktatási intézmény megszervezésével. De hála Istennek, nem ez történt, és a befektetés busásan megtérült a gróf és az ország
szempontjából egyaránt.
Az elmúlt évtizedek Magyarországon és
szerte a világban a hatékonyság javításáról, a
versenyről, a piac mindenhatóságáról szóltak.
Mindez a felsőoktatásra is egyre inkább jellemzővé vált.
A verseny fontos dolog, de azt gondolom
a közelmúltban beköszöntött gazdasági krízissel kapcsolatban, sokan rádöbbentek ar-

ra, hogy mennyire kiszolgáltatottakká tudunk válni egyik pillanatról a másikra, és
milyen nagy szükségünk is van azokra az
értékekre, amelyek az elmúlt időszakban
háttérbe szorultak. Olyan értékekről van
szó, mint például a szolidaritás, a bajba jutottak segítése, a barátság, szeretet, tisztesség, őszinteség és a tudás – hangsúlyozta dr.
Dublecz Károly dékán.
– Ezek az értékek Keszthelyen, a Georgikonon mindig fontos szerepet játszottak, és
játszanak ma is. Ez a záloga annak, hogy az
intézmény több mint 200 éven keresztül fenn
tudott maradni, és folyamatosan meg tudott
felelni a változó kihívásoknak. Az említett értékeket nemcsak őrizzük, hanem kötelességünknek érezzük, hogy ezek fontosságára a
hallgatók figyelmét is felhívjuk. Erre kötelez
bennünket egyébként intézményünk jelmondata is: „Úgy élj, emlékezzél, hogy a mi becsületünk őrzője vagy”.
Ennek a mostani, nem túl könnyű időszak ban kü lö nö sen nagy a je len tő sé ge.
A Georgikonon jelenleg is családias a lég-

kör, ismeri egymást tanár és diák, működik
a szolidaritás, megfizethetők az egyetem
szolgáltatásai, és mindig elérhető egy segítő
kéz, támogatás a legnehezebb helyzetben
lévőknek.
A tradíció kötelez, fokozott elvárásokat támaszt oktatóval és hallgatóval szemben egyaránt. Ez a záloga a minőségi képzésnek, kutatásnak, innovációnak, és annak, hogy aki
Keszthelyen dolgozik, tanul, csak ritkán szokott csalatkozni.

Dr. Dublecz Károly 1964ben született Zircen. Keszthelyen szerzett agrármérnöki diplomát, és azóta is
az intézményben dolgozik.
2003 óta a Pannon Egyetem
Georgikon Karának dékánja, 2009-től egyetemi tanár.
Nős, négy gyermeke van.
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Gyógyturizmus a fejlődő Hévízen
A közel 5000 lakosú, nemzetközi hírű
gyógyfürdőváros minden lakosára kétszáz vendégéjszaka jut, sőt 2010-ben több
mint 1 millió 50 ezer vendégéjszakát jegyezhettek.
– A gyógytó és az aköré épülő szolgáltatások, vállalkozások, valamint a város intézményrendszere lehetővé teszi, hogy kistérségi központként is négyezer embernek tudjunk
munkát biztosítani – jelezte Papp Gábor polgármester, aki a Fidesz–KDNP színeiben vezeti Hévízt 2010 októbere óta.
Mint mondta: a város sajátos helyzete
okán a hamarosan felálló új közigazgatási
rendszerben járási központként „helyet kért”
magának, a döntéshozók azonban Keszthelyközpontú járásban gondolkodnak.
– Örültünk volna az önálló szerepkörnek,
ám a keszthelyi járáshoz tartozást is örömmel
fogadjuk, hiszen a jelenlegi városvezetés kiváló kapcsolatokat, jó együttműködést ápol a
Balaton fővárosával. Abban mindenképpen
bízunk, hogy Hévíz kormányablakként tud

majd működni, mivel többek között speciális
feladatokat ró az önkormányzatra, hogy a hévízi ingatlanok 25-30 százaléka külföldi állampolgárok tulajdonában áll.
Elhangzott: a hagyományos gyógyászat
szerepének emelése mellett új attrakciókkal
is vendégeket kívánnak a városba csábítani.
Ide tartoznak az egész éven átívelő programok, és az, hogy a sport, tömegsport és profi
sport felé egyaránt nyitna a város, ha úgy tetszik: kulturális- és sportközpont szerepet kíván kivívni magának.
– Mindezek mellett sikerült nyitnunk kínai, orosz és arab piacok felé is, így még fontosabb szereppel bír a FlyBalaton repülőtér,
melynek ügyét új konstrukcióval szeretnénk
nyugvópontra juttatni. Az állami döntéshozókkal folyamatos tárgyalást folytatunk ez
ügyben. Kiemelten fontos a gyógytó környezet- és természetvédelme, állapotának folyamatos ellenőrzése is, a zöldhatóságok és a civil szerveztek képviselőivel ennek a vezetésnek kiváló kapcsolatot sikerült kialakítania –
jelezte a polgármester.

Hévízi kulturális rendezvények
Hévízen a gyógyászati idegenforgalom több mint 200 éves múltra tekint vissza. A város
a nyugalmat árasztó környezet és a vendégszeretet mellett egész évben gazdag kulturális programokat is kínál az érkezőnek. Utóbbiból adunk ízelítőt az Olvasónak:
Jégpálya 2012. március 1-jéig minden nap
FARSANGI JÉGKARNEVÁL
Helyszín: Jégpálya (Hévíz, Széchenyi u.)
február 10. (péntek)
17:00 Varga Feri és Balássy Betty szerelmes koncertje (zenekarral)
18:30 „Szív-küldi” – Retro Disco DJ Belóval
február 11. (szombat)
16:00 A nagykanizsai SWAN Balett- és Tánciskola
bemutatója
18:00 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán zenekaros nagykoncertje
február 12. (vasárnap)
14:30 Dolhai Attila és Janza Kata
Bálint-napi koncertje (zenekarral)
16:00 Hévíz SK White Horse Akrobatikus Rock’n’Roll
és Hip-Hop Szakosztály bemutatója
február 17. (péntek)
17:00 Brumi Bandi Band gyermekműsora

18:00
19:00

Hévíz Színpad műsora
Farsangi Bál

február 18. (szombat)
15:00 Igricek zenekar farsangi gyermekműsora
16:00 Rozmaring Néptáncegyüttes farsangoló műsora
február 19. (vasárnap)
14:00 Jelmezes felvonulás rönkhúzással
16:00 Népzenei műsor
17:00 Kiszeégetés
17:30 Jelmezverseny
március 2. (péntek)
19:00 CSERTA BALÁZS ÉS ZENEKARÁNAK
KAMARAKONCERTJE
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Díszterme
(Hévíz, Kossuth L. u. 1.)
március 23–25. (péntek–vasárnap)
ORSZÁGOS SZAKKIÁLLÍTÁS
Téma: fürdőkultúra, gyógyvízturizmus, kozmetikumok,
alternatív gyógyászati formációk, egészséges

Papp Gábor hangsúlyozta: a város különleges
helyzete és sajátos feladatai miatt számítanak
azon beruházásaik pályázati támogatására, melyek a jelzett feladatokat erősíteni tudják. A befejezett kerékpárút, a bölcsőde- és belváros-rehabilitációs projekt, a római kori romkert megújítását
segítő pályázat után számos új projektbe kívánnak
belevágni, melyek segítenek abban, hogy Hévíz
országos és európai szinten is elvárt minőségben
tudjon szolgáltatásokat nyújtani a vendégeknek.

Papp Gábor (Fidesz–KDNP)
2010. október 4-e óta polgármester Hévízen. 2002–2010
között önkormányzati képviselő, a megyei közgyűlés külsős bizottsági tagja. Egészségtantanár, öt gyermek édesapja.
A hévízi református gyülekezetben gondnoki
tisztséget tölt be; a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének világi tagja.

életmód, sport, egészséges táplálkozás
Helyszín: Városi Sportcsarnok (Hévíz,
Széchenyi u. 25.)
március 22. (csütörtök)
A VÍZ VILÁGNAPJÁN – BALNEOLÓGIAI
KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Muzeális Gyűjtemény (Hévíz, Rákóczi u. 9.)
április 4–9. (szerda–hétfő)
HÉVÍZI HUNGARIKUM FESZTIVÁL
Közreműködnek: Kormorán, A Köztársaság Bandája,
Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa, Szélkiáltó Együttes, Muzsikás Együttes, Dűvő Zenekar, Lajkó Félix, Szalóki Ági és Zenekara,
Szekeres Adrien és Zenekara
Helyszín: Deák tér (Hévíz)
Szervező: Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Deák tér 1., tel.: 06-83/341-545
Hévízi Termelői piac – Minőségi áruk közvetlenül a
termelőktől.
Egész évben minden kedden, csütörtökön és
szombaton
Helyszín: Fesztivál park (Hévíz, Széchenyi u.)
Az aktuális programokról
és szállásajánlatokról bővebb információ
a www.heviz.hu honlapon.
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Remek ötvözet – természet és tudomány szakértelemmel fűszerezve

Lenti: az ember és környezet harmóniája

A Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett
NaturMed Hotel Carbona egyik titka, hogy
a csodás hévízi adottságokra építve megteremtette a természetgyógyászat és a modern medicina összhangját. A gyógyításon
túl a megelőzést és az egészségtudatos kikapcsolódást szem előtt tartva minden lehetőséget megadnak a vendégeknek, legyen
az tradicionális, vagy a legújabb tudományos felfedezéseken alapuló eljárás. Mindehhez magas szakmai felkészültség és folyamatos fejlesztések biztosítják a hátteret.

Kimagaslóan képzett szakemberek állnak
a gyógyulni, pihenni vágyók rendelkezésére

A szálloda magyar tulajdonosai az elmúlt tíz év
során több mint 5 milliárd forintot fordítottak
korszerűsítésre. A legutóbbi – tavaly befejeződött –, 275 millió forintos beruházás leglátványosabb elemeként a hotel külső képét hozzáigazították a belső miliőhöz. A főépület 100 erkélye új üvegborítást kapott, teljesen átalakult a
szálloda főbejárata, és a konferenciaterem is
megújult. A vendégek jobb kiszolgálása és a
belső munkafolyamatok megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében mind szoftver-, mind
hardverterületen felfrissült az informatikai
rendszer. A hotel szolgáltatásai is tovább bővültek: az eddigi szaunasziget egy elkülönített,
úgynevezett textilszaunával egészült ki, valamint a 300 négyzetméteres élményfürdő mellett egy tinédzsermedencét is kialakítottak.
A természet és a tudomány harmóniáján
alapuló NaturMed filozófia tiszteletben tartá-

sával állítják össze a hotel által kínált programokat is. A néhány napos kényeztető kikapcsolódás mellett diétás vagy böjtös kúrákra
éppúgy lehetőséget kínálnak, mint különleges
bőrfiatalító eljárásokkal kombinált, egy hetes
szépségkezelésekre, vagy egy komplex immunerősítő programra. Utóbbi keretében a
magyar találmányon alapuló, hazai fejlesztésű
Sensolite fényágy áldásos hatását is élvezhetik a vendégek.
A szolgáltatások széles skálája a kimagaslóan képzett szakembereknek köszönhetően
válik példaértékűvé. A Carbona gyógyászati
részlegében 3 szakorvos, és egy 40 fős, állandó szakembergárda várja a gyógyulni (is) vágyókat, az egészséges életmód kialakításához
dietetikus és gyógytornász nyújt segítséget. A
kimagasló szakmai tudás mellett az egyedi
hozzáállás, a munkájába, önmagába és a
munkatársaiba vetett hit emelte Torhosi Tünde kozmetikus mestert is a többi versenyző
fölé, amikor 2011-ben elnyerte a nemzetközi
szakmai zsűri által odaítélt „Blue Diamond”
díjat mint Európa egyik legjobb spa és wellnessmenedzsere. A szakma irányába való elkötelezettség jellemzi a hotel valamennyi
dolgozóját, és ezzel érdemelte ki a NaturMed
Hotel Carbona vezérigazgatója, dr. Lukács
Ferenc is a Hévíz Város Turizmusáért díjat.
Elérhetőségek:
www.carbona.hu • +36 83 501-500

Keszthely az újdonságok tükrében
Az utóbbi két évben Keszthely sebességet
váltott, ennek eredményeként több újdonsággal is büszkélkedhet. Megújul a
történelmi belváros, a Balaton-part, sorra szépülnek, bővülnek a múzeumok,
egyre színesebb a szolgáltatás- és programkínálat.
A leglátványosabb munkálatok a Fő téren
zajlanak. A 2011-ben kezdődött felújítással,
és az eddigi átmenő forgalom megszűnésével kellemes sétatér, rendezvényhelyszín és
sokszínű városközpont alakul ki. Turisztikai
és kerékpáros centrum kialakításával egybekötve felújítják a Tourinform-irodát, életre kel a kútház, amely a század elején a
színház előtt állt, új vendéglátóhelyek gazdagítják majd a teret.
Ezzel párhuzamosan Balaton-part is megújul. A parti sétány meghosszabbítása mellett
a móló környéke és a rendezvénytér is új díszburkolatot kap, így alkalmas lesz nagyszabású
szabadtéri programok rendezésére. Új utcabútorok szolgálják a kényelmet, szökőkutak adnak felfrissülést a nyári hőségben. A városi
strandon vízibuszállomás épül, a strand bejáratánál Tourinform-pont várja a turistákat.
Keszthelyt méltán nevezhetjük a múzeumok városának, az alig húszezres településen
egész évben közel húsz múzeum, illetve kiállítás várja a látogatókat, szezonban szerdánként egészen éjfélig tartó nyitva tartással, kü-

lönleges éjszakai attrakciókkal. Esténként a
Sétáló utca is megelevenedik: koncertek, előadások, késő éjszakáig nyitva tartó kávézók
és üzletek várják a vendégeket. A város turisztikai kínálatát egy repülőmakett-kiállítás és
-szimulátorközpont teszi gazdagabbá. A Festetics kastélymúzeum legújabb ékessége lesz
a júliustól látogatható trópusi pálmaház, amelyet Eiffel eredeti tervei alapján újítanak fel.
A kastélyparkban a Múzeumok éjszakáján,
azaz szerdánként este sétakocsikázni is lehet.
A Balaton környékének legrégibb múzeuma a Balatoni Múzeum, amelynek „Aranyhíd
– Fejezetek a Balaton történetéből” című új
állandó kiállítása a balatoni hajózás és fürdőkultúra történetét mutatja be. Nyáron a kávéfőzés történetével és a századforduló divatvilágával is megismerkedhetünk.
A Georgikon Majormúzeum a Festetics
György ál tal 1797-ben ala pí tott Geor gikonnak, Európa első önálló agrár-felsőoktatási iskolájának állít emléket. Új attrakci ó ja a Georgikon-majorban foly ta tott
mezőgazdasági tevékenységeket, gazdálkodást, a különféle konyhakerti és fűszernövényeket, valamint az őshonos haszonállatokat mutatja be.
Ha nyár, akkor színház, hiszen már hagyománynak számít a Keszthelyi Nyári Játékok. A
közönség idén hat színdarabot láthat neves
művészek előadásában. Jeles napnak ígérkezik
a Város napja június elején, amikor a Fő tér át-

Az ország délnyugati csücskében, a szlovén
határ közelében három tájegység – Őrség,
Göcsej, Hetés – találkozásánál, a Kerka folyó völgyében fekvő Lentit és környékét az
ember és környezete harmóniája jellemzi.
A település keletkezéséről az első emlékek a
korai középkorból valók. A XII. századi vár
maradványai – az egyik fennmaradt saroktornya a szép, dongaboltozatos pincével – még
ma is megtekinthetők, a középkorban elpusztított templom helyén a XVII. század végén
épült Szent Mihály római katolikus templom
barokk stílusú freskóit Dorffmaister István
festette. A városban és környékén több műemlék harangláb található – kezdi Horváth
László, Lenti polgármestere.
A város, túl azon, hogy őrzi a régmúlt értékeit, a jelenben is igyekszik értéket teremteni: az elmúlt néhány évben több ipari beruházás valósult meg, fejlesztették a közmű- és
kerékpárút-hálózatokat. A pályázati források
átgondolt felhasználásával bővítették a
gyógyfürdőt, felújítják régebbi, korszerűtlen
intézményeiket. – A jelenleg átépítés alatt álló belváros méltó központja lesz a leendő
járásnak is – húzza alá Horváth László. A közeljövő terveiről elmondta, befektetőket keresnek az egykori laktanya hasznosítására.
Úgy véli, komoly üzleti lehetőségek rejlenek
a rehabilitációs gyógykezelések és fürdőkúrák összekapcsolásában is, de a minőségi
szolgáltatás érdekében a legfontosabb egy
színvonalas szálloda létesítése.
– A természetet, túrákat és kalandokat kedvelőknek kerékpárutak, gyalogösvények nyúj-

Lentiben tavasztól őszig virágba borul a város
tanak élményeket, sok visszatérő horgász és
vadász vendégünk van. Nemsokára nyílik a hóvirág, a tavaszi tőzike, és késő tavasszal erdeinkben megcsodálható a kockás kotuliliom is –
fűzi hozzá a polgármester. A gyógyfürdő mellett található a „Göcsej kincsei, az erdő és fa”
címet viselő erdészeti, fűrészipari és vasúttörténeti kiállítás, és innen indul útjára Magyarország leghosszabb – Lenti és Kistolmács között
közlekedő – erdei kisvasútja is. A Hagyományok Házában a 18–19. századi hetési népi értékek gyűjteménye mellett Zala megye utolsó
híres pásztorfaragója, Soós Lajos munkái is
láthatók. A városban számos népművészeti terméket készítő mester dolgozik, 130 éves szövőszéken készülnek a hetési szőttesek, és országszerte ismertek a környékbeli fazekasok
munkái is. – A turistákat városunkba vonzó
programok növelése érdekében feladatunk a
kereskedők és vendéglátók összefogásának

megszervezése – hangsúlyozza, hozzátéve,
hogy ők gasztronómiai és borkülönlegességekkel, valamint helyi specialitásokkal várják a
vendégeket, akik kíváncsiak a zalai táj dimbesdombos lankáira, vadregényes erdőségeire, patakokkal szabdalt rétjeire, ahol az ember és
környezete még ma is igazi harmóniában él.

Horváth László 1956-ban
született, nős, első diplomáját 1979-ben szerezte Pécsett. Orosz–német–testnevelés szakos tanárként a lenti
Vörösmarty Általános Iskolában dolgozott, ahol tíz évig
igazgató is volt. 1994-től négy
cikluson át települési képviselő, bizottsági elnök, 2010-től a város polgármestere,

A pihenés oázisa Zalában: A Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark

A parti sétány is megújul
adásakor nagyszabású rendezvényeket tartanak. A régi hagyományokkal büszkélkedő Zalai Borcégér Fesztivál – Bornapok a megújult
Balaton-partnak köszönhetően nagyobb területen várja a jó borok kedvelőit. A fiatalokról
sem feledkezik meg a város: a városi strand területén a nyári estéken zene szól, szórakozóhelyek sora várja a kikapcsolódni vágyókat.

Lenti Európa-szerte híres termálfürdõje több
mint 30 éves múltra tekint vissza. A fürdõ 9
hektáros területén – ebbõl 8 hektár parkosított zöldterület – 10 különféle típusú medence található, amelybõl 5 fedett, 5 pedig
szabadtéri. A kínálatban úszó-, gyógy-, élmény-, gyermek- és hidromasszázs medencék, óriáscsúszda, játszótér, sportpályák
nyújtanak felüdülést
az idelátogatóknak. A
fürdõ étterme és kávézója pedig kellemes gasztronómiai
élményeket kínál a
vendégeknek.
A 3500 m2 fedett
részen lévõ 5 medencén kívül a 630
m2-es elkülönített
pihenõtér, benne a
díjmentesen igénybe vehetõ, komfortos
pihenõágyak és fûthetõ pihenõpadok biztosítják a vendégek zavartalan és nyugodt
kikapcsolódását.

Változatos szaunavilág
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.keszthely.info.hu

A testi felfrissülést segíti az európai színvonalú szaunavilág, amelyben 2 finn-,

egy aroma- és egy physiotherm infraszauna, saját pihenõrész pihenõágyakkal,
valamint egy önálló szabadtéri szaunakert található.

Gyógyászat, Szépségfarm
A lenti fürdõ vize 40 000 éves nátriumhid ro gén kar bo ná tos gyógy víz, amely
ki vá ló an al kal mas
mozgásszervi megbetegedések kezelésére. A fedett fürdõ ben üze mel a
gyógy ke ze lé se ket
vég zõ gyógy ásza ti
részleg, valamint a
Szép ség farm, ahol
fodrászat, kozmetika, pe di kûr/ma ni kûr, és kü lön fé le
frissítõ masszázsok vehetõk igénybe.

AKCIÓS

NLAT:
CSOMAGAJÁ

KA 16 500 Ft/fõ
3 NAP/2 ÉJSZA félpanzióval, napi

ában,
kétágyas szob
korlátlan
ssel a fürdõbe,
pé
lé
be
többszöri
na
lat, szau
medencehaszná
entes parkolás
jm
dí
y,
ág
nõ
pihe
ndégszobák
Elhelyezés: ve
(Az ajánlat érv

ényes: 2012. 02

. 10-tõl 03. 31

vezetre jótékonyan ható, pozitív földsugárzások. Az energiapark egész évben
látogatható.

Információ/szobafoglalás:

Szent György Energiapark
A fürdõ különlegessége a szabadtéri részen található Szent György Energiapark, amely egyedülállóvá teszi a lenti
fürdõt Európában, mivel egy helyen található a termálfürdõ, és az emberi szer-

-ig)

www.lentifurdo.hu
furdo@lenti.hu
Telefon: 06 20/394-9121
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Meríts erőt a Hunguest Hotel Freyában!
A Hunguest Hotel Freya Zalakaros egyik
legnagyobb szállodája, amely az elmúlt évtizedekben nem csupán megőrizte, hanem növelte színvonalát. A három csillag mögött
négycsillagos ellátás, figyelmesség és szolgáltatás rejlik. Egyedi előnye, hogy zárt folyosó
vezet a szállodából a méltán híres Gránit
Gyógy- és Élményfürdőbe, így a vendégek
külön térítés nélkül, kényelmesen, akár naponta többször is igénybe vehetik a fürdő
magas színvonalú szolgáltatásait.
A hotel 150 szobával, 12 apartmannal várja
vendégeit – mondja Varga Lajosné, a
Hunguest Hotel Freya igazgatója. Zalakaroson

csak a Gránit Gyógyfürdő, Gyógycentrum
rendelkezik Európában is kedvelt gyógyvízzel
– hangsúlyozza az igazgató –, így a szállodák
közül csak a Hunguest Hotel Freya vendégei
élvezhetik azt a kényelmet, amelyet a közvetlen összeköttetés nyújt számukra. A szálloda
gyógyulni vágyó vendégei általában hosszabb
időt, akár két-három hetet is itt tartózkodnak,
hiszen az orvos által felírt kezelések eredményessége így érhető el. A kúracsomagokat általában német, osztrák és orosz vendégek veszik
igénybe – tudjuk meg Varga Lajosnétól. A magyar és külföldi vendégek aránya évek óta 7030 százalékos aránybanban oszlik meg, bár az
utóbbi években a gazdasági válság miatt némi-

leg változott a részarány. A hotel azonban mindenképpen számít a belföldi családos vendégekre, s az igazgató úgy gondolja, hogy nyáron
lesz is elegendő hazai vendég. Tavasszal, őszszel és télen inkább a középkorú, illetve a külföldi vendégek látogatják a Hunguest Hotel
Freyát, és ebben az időszakban rendezik a legtöbb belföldi és nemzetközi konferenciát is.
A Hunguest Hotel Freya a nehéz gazdasági
helyzetben is igyekszik megtartani színvonalát, a
hosszú távú terveikben pedig a konferenciaterem
bővítése és egy belső wellness rész kialakítása is
szerepel. Az évek óta állandó szállodai személyzet pedig garancia a megbízható, magas színvonalú ellátásra – derül ki az igazgató szavaiból.

Hóhullástól rügyfakadásig
Két ágyas superior szo ba:
2012. 02. 01. – 02. 29.: 8.900

Ft/fõ/éj
2012. 03. 01. – 03. 31.: 9.400 Ft/fõ/éj

• 1 éjszaka szállás svédasztalos reggelivel és vacsorával
• az éjszakákkal megegyezõ számú fürdõbelépõ a
szállodával közvetlen összeköttetésben álló Gránit Gyógyfürdõbe
(34–36 °C hõmérsékletû gyógyvizes medencék)
• fürdõköpeny-használat felnõttek részére
• ingyenes széfhasználat
• ingyenes WIFI a szobákban
• áfa

A belépõ napi többszöri belépésre jogosít, a fürdõ egy
zárt, fûtött átjárón keresztül kényelmesen megközelíthetõ!
Gyermekkedvezmény: 5,99 éves korig ingyenes
a gyermek szállása és étkezése a szülõkkel egy
szobában történõ elhelyezés esetén. 6–14 éves
korig az árból 50% kedvezményt biztosítunk.

Kivéve (02. 10.–02. 12. Valentin nap 12.900 Ft /fõ/éj)
(02. 17.–02. 19. - Farsang - 12.900 Ft /fõ/éj)
(2011. 03. 09.–03. 11. - Nõnap 12.900 Ft /fõ/éj), és
2012.03.15.–03.18.-ig
Az ajánlat minimum 3 éjszakai szállás esetén érvényes. Kiegészítõ belépõ az élményfürdõbe
és a gyógycentrumba térítés ellenében a szálloda recepcióján vásárolható. Idegenforgalmi adó
és parkolás külön fizetendõ.

H-8749 Zalakaros, Ter mál út 7. • Tel.: 93/340-125, fax: 93/340-137 • hotelfreya@hunguesthotels.hu • www.hotelfreya.hunguesthotels.hu
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Pacsa városa új lehetőségek küszöbén áll

Tíz éve Magyarországon az Elanders Hungary

Néhány évvel ezelőtt a Zala megyei Pacsa
vezetői úgy gondolták, hogy előnyös lenne a
település számára, ha az addigi nagyközségi
státuszt városi rangra cserélnék. A település
2007 októberétől a 20 községet magában
foglaló többcélú kistérség központjává vált,
s ekkor fogalmazódott meg a gondolat: talán
több szakhatósági feladatot is kaphatna a
kistérség, ha a székhely település város. Az
1800 lakosú Pacsának 2009. július elsején
adományozott városi rangot a köztársasági
elnök – mondja Henczi Zoltán polgármester, aki gyorsan hozzáteszi azt is, hogy megszületett a jogszabály, mely szerint 2013-tól
csak az lehet város, amelynek lakossági létszáma eléri vagy meghaladja az 5000 főt.

A 13. század óta működő pacsai templom

Pacsán úgy vélték, hogy legalább annyi, vagy
még több előnye származik a településnek a
városi rangból, mint korábbi, nagyközségi státuszából. Henczi Zoltán példaként említette,
hogy több alkalommal voltak olyan pályázati
lehetőségek, amelyeket kifejezetten kis városok számára írtak ki, s így ők kimaradtak belőle, dacára annak, hogy 1994-től nagyközségként működött a település.
Henczi Zoltán 2002 óta vezeti a várost, s
szomorúan idézi fel azokat az időket, amikor
még fociakadémia működött a településen – a
tehetséges, sportolni vágyó és kitartóan sportoló általános iskolás korú gyermekeknek 37
éven át megadatott a lehetőség, hogy Pacsán,
bentlakásos iskolában képezzék őket. Ugyanakkor bizakodással tekint a jövőbe, hiszen a
tavaly novemberben letelepedett Zalai Baromfifeldolgozó Kft. a tervek szerint a nyár
végére megduplázza a jelenlegi foglalkoztatottak létszámát, s 200 embernek ad munkát.
A polgármester úgy gondolja, hogy a baromfifeldolgozó még több munkát, és idővel betelepülőket is hoz a városba, hiszen – mondja
Henczi Zoltán – még soha sem fordult elő az,
ami manapság, hogy a városban mintegy 25 eladó ház van, vagy hogy az 1990-es években
még 300 iskolás és 100 óvodás gyermeklétszám néhány év alatt csaknem felére csökkent
annak ellenére, hogy földrajzilag előnyös helyzetben van Pacsa. A település ugyanis a megye

három nagyobb városa – Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely – háromszögében található.
Hosszabb távon is a munkahelyteremtésben lát fejlődési lehetőséget a város első embere, ezért már a baromfifeldolgozó céggel
folytatott tárgyalások során vállalta a város
olyan beruházások elvégezését – például a
szennyvíztisztító mű kapacitásbővítését –,
amely könnyíti a cégek letelepedését. A polgármester bízik abban, hogy a településen néhány éve még jól működő építőipari vállalkozások is hamarosan újra megtalálják számításaikat. Ugyanakkor reméli azt is, hogy a jelenleg 330 millió forintból megújuló iskola és
óvoda vonzó lesz a környező, kis iskolákat
működtető települések számára, s hamarosan
még nagyobb gyerekzsivaj tölti meg az idén
májusra teljesen megújuló pacsai iskolát.

Henczi Zoltán László 1956ban született Pacsán. Nős, egy
gyermek édesapja. 1998 és
2002 között a község alpolgármestere, 2002 óta – az időközben várossá vált – Pacsa független polgármestere. Közéletben vállalt feladatait megelőzően a kereskedelemben és a vendéglátásban
szerzett munkatapasztalatot.

Ha ma ro san za lai ízek ke rül nek pi ac ra
Az év vé gén meg kezd te ter me lé sét a Za lai Ba rom fi fel dol go zó Kft.
Előnyt kovácsoltak Zalában az egykor oly
nagy szomorúságot kiváltó üzembezárásból. A jó nevű Zalabaromfi Rt. felszámolása
után, annak egykori beszállítói és takarmánykeverői bázisán új vállalkozás alakult,
amely novemberben megkezdte a termelést.
Nevében és alaptevékenységében is igencsak
hasonló az egykori Zalabaromfi Rt. és az elmúlt évben Pacsán letelepedett Zalai Baromfifeldolgozó Kft. A hasonlóság nem véletlen.
A Zalabaromfi egykori beszállítói termelői
társulásokat – úgynevezett Beszállítói és Értékesítési Szövetkezeteket – hoztak létre, amelyek uniós támogatásokkal nagyon jól működtek, például takarmánykeverőben üzletrészt
szereztek – magyarázza Bedő Tibor, a pacsai
Zalai Baromfifeldolgozó Kft. ügyvezető igazgatója. A részvénytársaság felszámolása után
ezek a társulások úgy látták, hogy saját vágót
kell építeniük a meglévő takarmánykeverő és
a termelőbázis mellé. Így alakult meg a Zalai
Baromfifeldolgozó Kft., amely 403 millió forint állami és uniós támogatást nyert el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól
(MVH) pályázat révén vágóhíd építésére –
idézte fel az átmenet éveit az ügyvezető.
A társaság letelepedésében az segített,
hogy – bár a 2009-ben ugyancsak az MVHhoz benyújtott pályázatot forráshiány miatt
elutasították – a pacsai önkormányzattól tel-

A nemrég épült Zalai Baromfifeldolgozó
Kft. modern épülete
ket kaptak. A későbbiekben pedig banki finanszírozást is igénybe vettek. 2011 tavaszán
a Nemzetgazdasági Minisztérium által munkahelyteremtő beruházásra kiírt pályázaton
elnyert 224 millió forint adott újabb lendületet a vállalkozásnak, amelyben az elnyert öszszegek, a banki finanszírozás és az önerő segítségével 2011 novemberében megindulhatott a baromfi-feldolgozás. Bedő Tibortól
megtudtuk, hogy a tervek szerint évente 800
ezer pulykát és 2,5-3,5 millió csirkét szeretnének vágni. A mintegy 5 tonnányi kapacitású feldolgozóüzemben pedig felvágottakat,
virsliket, májasokat, sonkákat, füstölt, főtt,
pácolt termékeket állítanak elő.
Kérdésre az ügyvezető igazgató mosolyogva mondja: a Zalai Baromfifeldolgozóban húsból, mégpedig hazai húsból állítják elő a fel-

dolgozott árut, így termékeik nem a legolcsóbb
kategóriába tartoznak, de áraikat igyekeznek
megfizethető – középkategóriás – szinten meghatározni, és prémium termékeket is készítenek az üzemben. A főként Zala, Vas, Somogy,
Baranya, Győr-Moson-Sopron megyében nevelt pulykából és csirkéből készült termékeket
éppen ezekben a hetekben dobják piacra.
Ami a humánerőforrást illeti, éppen olyan
gyorsan fejlesztik a Zalai Baromfifeldolgozóban, mint ahogy azt a beruházással vagy a
termeléssel tették. Az egy évvel ezelőtti 55
ember helyett ma már 140-en dolgoznak itt
egy 7 fős menedzsment irányításával, a cél
pedig a termelés növelése és mintegy 200
ember foglalkoztatása – tette hozzá Bedő Tibor ügyvezető igazgató.

A nemzetközi piacon több mint száz, hazánkban tíz éve van jelen az Elanders svéd
nyomdaipari cégcsoport. 1908-ban telefonkönyvek készítésére hozták létre a ma már
világméretű vállalatcsoportot – mondja Háry
Szabolcs, az Elanders Hungary Kft. gyárigazgatója a kezdetekről. Az Elanders jelenleg három kontinensen, 11 országban, összesen 14 gyáregységben termel. Svédországban, Németországban, Lengyelországban,
Magyarországon, Olaszországban, Angliában, Svájcban és Norvégiában, továbbá Kínában, az Egyesült Államokban és Brazíliában is jelen van az Elanders-logó. A cégcsoport mintegy 1500 embert foglalkoztat, árbevétele pedig megközelíti a 200 millió eurót.
A gyors nemzetközi összefoglalót követően
Háry Szabolcsot arra kértük, hogy az éppen
idén 10. születésnapját ünneplő Elanders
Hungary Kft.-t mutassa be, hiszen igen érdekes, hogy miközben például az Európán kívüli gyárait metropoliszokban telepítette le az
anyacég, hazánkban egy kisvárost választottak. A megoldás azonban egyszerűbb, mint
gondolnánk. A cég az egyik mobiltelefonokat
is gyártó multinacionális vállalat fontos beszállítója volt – egészen pontosan a svéd
nyomdaipari vállalkozás készítette a készülékek kezelési utasítását. Így amikor Zala megyében telepedett le a megrendelő, a vállalkozás követte. Az Elanders Hungary Kft.
Zalalövő központtal 213 embert foglalkoztat
hazánkban – közülük 12-en Jászberényben
egy digitális nyomdában dolgoznak az egyik
ottani vevő kiszolgálására –, s ezzel a kis zalai város legnagyobb foglalkoztatója.
Az Elanders Hungary íves ofszet és digitális nyomtatási technikával dolgozik színesben
és fekete-fehérben is. Az előbbi technikát illetően az ország legnagyobb nyomdája. Magyarországi vásárlóik jobbára multinacionális vállalkozások – mondja Háry Szabolcs –, így például elektronikai termékeket vagy háztartási
gépeket gyártó cégek. Könnyen elképzelhető,
hogy egy borotva vagy hajszárító dobozában a
használati útmutatót az Elanders hazai gyárában készítették. A német testvércégen keresztül
Németországba is számos megrendelést teljesítenek az ottani prémium autógyártók számára.
S vajon mit tud gyártani és beszállítani egy
nyomdaipari vállalkozás a nagy autógyáraknak? Értelemszerűen katalógusokat, posztere-

A Magyarországon több mint 200 embert foglalkoztató nyomda főépülete
ket, kezelési utasításokat – sorolja a gyárigazgató. A németek mellett svéd megrendeléseik
is vannak. Svédországba könyveket készít az
Elanders Hungary, például tankönyveket az iskolákba, de más, akár szépirodalmi műveket is,
keménytáblás kivitelben. A nyomdaipar e szegmensét itthon is kiszolgálja a cég, emellett íves
ofszet exkluzív magazinokat és termékkatalógusokat is gyártanak. A jövőben szeretne több
hazai megrendelőt is Magyarországon a cég.
Egy-egy kerek évforduló – jelen esetben
az Elanders Hungary Kft. 10 éves fennállása –
talán arra is alkalmas, hogy a sikerek összesítése mellett a jövő sikerein gondolkodjon egy
vállalkozás. Ezt teszi most a nyomdaipari vállalkozás is, amikor a már meglévő német partnereiken keresztül a hazai és a környékbeli országok autóiparát, gyógyszeriparát célozzák
meg, de szeretnének még több magas minőségű magazint, katalógust készíteni.
A cégcsoport hazai képviselője árbevételének mintegy 60 százalékát külföldi megrendeléseiből, 40 százalékát a hazai piacon termeli meg – mondja kérdésünkre Háry Szabolcs –, bár ennek a 40 százaléknak csupán 510 százaléka származik tényleges belső értékesítésből, a többi multinacionális vállalkozásoktól. Nem véletlen tehát, hogy e tekintetben szeretnék javítani a mutatókat – derül ki
a gyárigazgató szavaiból.
A tényleges hazai piac bővítésén túl további fejlesztéseken is gondolkodik a menedzsment, hiszen a jelenlegi épülete mellett

4000 négyzetméternyi terület beépítésére van
lehetőség. Amíg azonban a bővítés „mezejére” lépnek, addig is a technikai felszereltségen javítanak az Elanders Hungary Kft.-nél.
A természetesen profitorientált vállalkozás nagyon jó kapcsolatot ápol a zalalövői és
a zalaegerszegi önkormányzattal, valamint a
civil szervezetekkel. Fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást, néha papírral, máskor anyagi támogatással segítenek. Ez utóbbival sportklubokat segít a cég Zalalövőn és
Zalaegerszegen, illetve a szomszédos Vas
megyében. Most éppen egy olyan programban vesznek részt, amelynek keretében pályaválasztás előtt álló általános iskolás gyermekeknek tartanak előadást a nyomdaiparról. Az
óvodában pedig udvarrendezési, faültetési
akcióban vesznek részt – mondta az Elanders
Hungary gyárigazgatója, Háry Szabolcs.

Háry Szabolcs 1975-ben született Zalaegerszegen. Gépészmérnökként végzett a
Bánki Donát Műszaki Főiskolán, majd közgazdászként
a tatabányai Modern Üzleti
Tudományok Főiskoláján. Jelenlegi munkahelye előtt 8
évet dolgozott a Flextronicsnál. Az Elandersnél
2009 óta dolgozik gyárigazgatóként.

Vonzó a befektetők számára Zalalövő ipari parkja
Bedő Tibor Nován született
1972-ben. Nős, 2 gyermek
édesapja. 1991–1996 között a
Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán, Keszthelyen
okleveles agrármérnöki diplomát
szerzett. 11 évig a Zalabaromfi
Zrt. mezőgazdasági osztályvezetője, 2009 óta a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. ügyvezető igazgatója.

Zala megye nyugati határán, Szlovéniától
25, Ausztriától 35 kilométerre fekszik
Zalalövő. A nagy múltú, egykor Salla névre
hallgató város lakossága háromezer fő. Korábban a mezőgazdaság volt a jellemző, a
rendszerváltás után viszont több ipari cég is
betelepült, tájékoztatott Vertetics László polgármester. Ma a legjelentősebb vállalkozás
Zalalövőn foglalkoztatás és a termelési érték
tekintetében az Elanders nyomda, amely a
válság hatásának kivédésre profilt váltott, s

már fejlesztésen gondolkodik. A volt tsz fatelepén kezdte el, s fejleszti folyamatosan tevékenységét a Szalai Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft. Beköltözött az ipari parkba a
svédpadlót gyártó Edelholz Kft., a Gép és
Ferrotech Kft., pedig a vasiparban érdekelt.
Vertetics László szerint a befektetők számára
– határközeli fekvése és a szabad
munkaerőkapacitás mellett – azért vonzó
Zalalövő, mert az ipari park jó 15 éve egészen jó feltételekkel fogadja a vállalkozáso-

kat. A parkban – tette hozzá – van szabad kapacitás. Zalalövő központi szerepet tölt be a
térségben, bár nem lesz járási központ. Van
okmányirodája, ennek köszönhetően kormányablak is nyílik majd. – Reméljük, hogy
azok a feladatok, amelyek a ’70-es évektől
működnek – az építéshatóság és gyámhivatal
– maradnak. 13-14 település ez irányú feladatait látjuk el – vázolta Vertetics László.
Arról is beszámolt, hogy a város programpalettája is civil élete is gazdag.

