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Za la eger szeg és Za la me gye szá mom ra az
éle tet je len ti. Itt szü let tem, itt rin gat ták a
böl cső met, itt is mer tem meg a mes ter sé get
nagy apám, Né meth Gá bor mű he lyé ben, és
maj dan ez a föld lesz a ta ka róm is. 

A pá ter dom bi mű ter mem ab la ká ból ko ra
reg gel a nap az előt tem el te rü lő Géva-, Pi -
pa- és Csácsi-hegyet vi lá gít ja meg. Es te pe -
dig ugyan ezt lá tom a Becsali-, Eger szeg-
hegy és Ebergény fe lé. An nak el le né re, hogy
ma xi mum 2-300 mé te res dom bor zat ról van
szó, a za lai em ber so ha sem azt mond ja,
hogy dom bok, mert szá munk ra ezek he gyek.
Ez a táj öle li kör be a vá rost, s eb be a táj ba
tar toz nak azok az em be rek is, akik min dig
meg ha tá ro zó ak vol tak szá mom ra. Itt a táj és
az em ber együtt él. In nen kap tam az in dít ta -
tást a pá lyá mon, az it te ni em be rek éle te volt
az el ső me se köny vem, s min dig cso dál tam
az em be rek ki tar tá sát, mun ka sze re te tét,
becs vá gyát. Ez a szel le mi ség jár ta át idős
nagy apám, Né meth Gá bor mű he lyét, ahol
meg for dult Malonyay De zső nép rajz ku ta tó,
mi köz ben kis gyer mek ként itt min táz tam az
el ső agyag szob ro kat. A sze lídgesz te nyé sek,
a feny ve sek, bük kö sök, hárs- és gyer tyán er -
dők, az er dő ben sze dett cik lá men, az avar -
ban a vad disz nók és őzek nyo mai, a föld ben
lé vő agyag mind olyan em lé kek, ame lyek től
so ha sem tud nék el sza kad ni. 

Szám ta lan eset ben vá laszt hat tam vol na
má sik lak he lyet. Ami kor Bor sos Mik lós és
Gá dor Ist ván nö ven dé ke ként vé gez tem az
Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán, az Al föld re hív -
tak, ahol fel aján lot tak egy mű te rem la kást,
s bár Za lá ban nem kap tam olyan ál lást,
amely egy mű vész szá má ra meg fe lelt vol -
na, még is vis  sza jöt tem. A gö cse ji for mák,
az ízes gö cse ji be szé dű em be rek vissza hoz -
tak. A mai na pig ezek ből az él mé nyek ből
táp lál ko zik a mun kás sá gom.

Né meth Já nos
keramikusművész, Munkácsy-díjas, 

Érdemes Művész

Ked vesOl va só!
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Je len tős vál to zást ho zott az új esz ten dő a Za -
la Me gyei Ön kor mány zat éle té ben, hi szen  –
hasonlóan más me gyék hez – az ön kor mány -
za ti tör vény ér tel mé ben át ad ta in téz mé nye it
az ál lam nak. A me gyé nek azon ban ré gi-új
fel ada tai leg alább ak ko ra ki hí vást és fel ada -
tot je len te nek, mint ko ráb ban az in téz mény -
fenn tar tás – de rül ki Manninger Je nő, a Za -
la Me gyei Köz gyű lés el nö ke sza va i ból. 

– Mi lyen volt 2011 a Za la Me gyei Ön kor -
mány zat, il let ve Za la me gye szá má ra?
– Az el múlt év ben biz to sí tot tak vol tak a me -
gyé ben az alap ve tő mű kö dés fel tét elei mind
az in téz mé nyek szá má ra, mind pe dig az ön -
kor mány zat szá má ra, sőt az ön kor mány zat
hi tel ké pes volt, így nem for dult elő, hogy ne
tud tunk vol na bért vagy szám lá kat ki fi zet ni.
Köz ben pe dig ko moly fej lesz té sek be kezd -
tünk. 2011-ben a még a me gyé hez tar to zó
Za la Me gyei Kór ház ban egy sür gős sé gi
köz pont (SO1) jött lét re rész ben uni ós for -
rás ból mint egy 800 mil lió fo rint ér ték ben, s
elő ké szí tet tünk egy 5 mil li árd fo rin tos be ru -
há zást, amely szív se bé szet és kar di o ló gi ai
cent rum lét re ho zá sát te szi le he tő vé. Vo lu me -
né ben ta lán ki sebb, de a me gye iden ti tá sát te -
kint ve igen je len tős fej lesz té sek zaj lot tak a
Ba la to ni Mú ze um ban, amely 140 mil lió fo -
rint ból meg újul, és lá to ga tó ba rát in téz mén  -
nyé vá lik. 

– Ép pen az Ön ál tal is em lí tett fej lesz té sek
tük ré ben ho gyan érin ti a Za la Me gyei Ön kor -
mány za tot az ön kor mány za ti tör vény, amely -
nek ré vén a töb bi kö zött a kul tu rá lis és egész -
ség ügyi in téz mé nyek is ál la mi fenn tar tás ba
ke rül nek?

– Ez ter mé sze te sen nagy vál to zás, hi szen
mint egy 3 ezer köz al kal ma zott dol go zik
ezek ben az in téz mé nyek ben, és mint egy 18
mil li ár dos költ ség ve té sünk volt. A jö vő ben

in kább a te rü let fej lesz té si, vi dék fej lesz té si
sze rep ke rül elő tér be. Fel adat te hát lesz, s
vár ha tó an fej lesz te nünk kell majd a szel le mi
ka pa ci tást is, hi szen az új fel ada tok je len tős
ter ve ző, szer ve ző és fej lesz tő mun kát kí ván -
nak. En nek az ered mé nyét vé le mé nyem sze -
rint iga zán majd a kö vet ke ző uni ós cik lus ban
lát juk, mi köz ben min den kép pen po zi tív vál -
to zás, hogy a fej lesz té sek nek egy de cent ra li -
zált fe le lő se lesz, még pe dig a me gyei ön kor -
mány zat. Za la me gye szem pont já ból pe dig
je len tő sek a nem zet kö zi kap cso la ta ink, ame -
lyek hez interregionális pá lyá za tok kap cso -
lód nak ma gyar–oszt rák, ma gyar–szlo vén és
ma gyar–hor vát vi szony lat ban. 

– Ezek a le he tő sé gek mi ként se gít he tik az
el lent mon dá sos Za la me gyét, ahol rész ben
szá mos el ma radt kis te le pü lés van, rész ben pe -
dig vi rág zik a gyógy- és wellnessturizmus? 

– Ter mé sze te sen se gít het, s ne fe lejt sük el,
hogy lo gisz ti kai szem pont ból Za la me gye
hely ze te igen elő nyös. Letenyén pél dá ul most
va ló sul meg egy lo gisz ti kai köz pont, amely
300 em ber nek ad mun kát. Za la eger szeg és
Nagy ka ni zsa ipa ri park jai ugyan csak le he tő vé
te szik a to váb bi fej lesz té se ket, a tu riz mus te -
rén pe dig Keszt hely, Hé víz, Zalakaros vagy
akár Len ti kör nyé ke fej leszt he tő to vább. 

A te rü let fej lesz té sé lesz a fő sze rep Za la me gyé ben

Manninger Je nő Bu da pes ten szü -
le tett 1955-ben. Köz le ke dés ter ve -
ző, mély épí tő ter ve ző ként kül föl -
d ön tel je sí tett szol gá la tot. Az Ybl
Mik lós Épí tő ipa ri Mű sza ki Fő is -
ko la ad junk tu sa. 2002-ben Keszt -
hely tér sé gé nek or szág gyű lé si

kép vi se lő je, il let ve a Par la ment Eu ró pai ügyek bi zott sá -
gá nak tag ja. 2006-tól a Za la Me gyei Köz gyű lés el nö ke. 

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



Új cafeteria-elem, a Szé che nyi Pi he nő Kár tya
(SZÉP) vál tot ta fel az Üdü lé si Csek ket idén
az zal a cél lal, hogy a ko ráb bi nál ked ve zőbb
fel té te lek kel, a le he tő leg több mun ka vál la ló
ré sze sül hes sen a fel töl tő dés él mé nyé ben.

A SZÉP kár tya alap kon cep ci ó ját a Szé che nyi
Terv Gaz da ság fej lesz tő Tár sa ság dol goz ta ki.
A Szé che nyi Klub tag jai gaz da ság fej lesz tő és
bel föl di tu risz ti kai szol gál ta tó szem mel te kin -
tet tek a fel adat ra. – A cafeteria-rendszer meg -
újí tá sá nak az volt a cél ja, hogy a mun kál ta tók
szá má ra ked ve zőbb fel té te lek kel le gyen nyújt -
ha tó pi he nés re, a mun ka erő meg újí tá sá ra hasz -
nál ha tó jut ta tás, a mun ka vál la lók így mi nél
töb ben ré sze sül hes se nek csa lád ja ik kal a fel töl -
tő dés él mé nyé ben, ez zel egyi de jű leg az Üdü -
lé si Csekk nél ki sebb ju ta lék ból üze mel tet he tő
rend szert hoz zunk lét re – mond ta el Hor váth
Vik tó ria, a Széchenyi Klub tagja.

Kö zép tá vú cél, hogy az Üdü lé si Csekk  bel -
föl di tu riz mus ra gya ko rolt ha tá sai erő söd je nek,
a szek tor ban je lent ke ző be vé te lek nö ve ked hes -
se nek, így a tu riz mus ban meg je le nő erő sö dő
ke res let a kí vánt gaz da ság fej lesz té si ha tá sát el -
ér hes se. – A Kehida Ter mál Gyógy- és Él -
mény für dő és a Kehida Ter mál Ho tel igaz ga tó -
ja ként azt sze ret ném, ha a mun kál ta tók szá má -
ra is ér ték ké vál na a men tá li san is meg úju ló
dol go zó, hogy a SZÉP kár tyá ra va ló be fi ze tés
ne csu pán egy ki pi pált mun kál ta tói fel adat le -
gyen, ha nem ösz tö nöz zék is a dol go zó kat a

rek re á ci ó ra, a pi he nés re a szál lás „zseb” fel töl -
té se, il let ve az egész ség meg őr zés re pél dá ul,
hogy ki csit ha za be szél jek, für dő be lé pő meg -
vál tá sá val a rek re á ció „zseb” fel töl té se ál tal. A
ven dég lá tás „zseb” hasz ná la ta pe dig te gye le -
he tő vé a csa lá dok szá má ra a ki rán du lá sok és
ün ne pek al kal má val az ét ter mi ven dég lá tás ok
él mé nyét – fo gal ma zott Hor váth Vik tó ria. 

A kér dés re, hogy mi lyen „zse bek ről” is be -
szé lünk, azt mond ta, az ere de ti kon cep ci ót to -
vább gon dol va a prog ram be ve ze tői a SZÉP
kár tyá ra kedvezményes adózással fel tölt he tő
ös  sze get 2012-től 450 ezer fo rint ban ma xi ma -

li zál ták úgy, hogy a kár tyát zse bek re osz tot ták,
me lyek be kü lön cé lok ra le het pénzt töl te ni. A
szál lás zseb leg fel jebb 225 ezer fo rint tal, a ven -
dég lá tás 150 ezer fo rint tal, a rek re á ci ós 75 ezer
fo rint tal tölt he tő. A bel föl di tu riz must élén kí ti
min den zseb ből fi zet he tő szál lás szol gál ta tás.

A rend szer to vább fej lesz té sé re ter mé sze -
te sen van nak ál ma ink – tet te hoz zá –, de most
az el sőd le ges fel adat, hogy mi nél job ban el -
ter jed jen az új cafeteria-rendszer, mi nél töb -
ben kap ja nak mun kál ta tó juk tól SZÉP kár tyát,
hogy ne he zebb gaz da sá gi kör nye zet ben is le -
he tő ség le gyen a fel töl tő dés re. 

SZÉP kár tya – ga ran cia a fel töl tő dés re
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A SZÉP kártyával a korábbinál kedvezőbb feltételek mellett töltődhetnek fel a munkavállalók

Tel jes egé szé ben ma gyar tu laj do nú csa lá di
vál lal ko zás a Zalaco cég cso port, amely
csak nem 20 év vel ez előtt egy 25 fős
zalaszentgróti mik rovál lal ko zás ból má ra
egy 600 főt fog lal koz ta tó tár sa ság gá ala kult.
Ber ta Lász ló tu laj do nos-ve zér igaz ga tó tól
azt is meg tud tuk, hogy a vál lal ko zás a gaz -
da sá gi vál ság el le né re is si ke res. 2010-ben
Za la eger szeg In no vá ci ós Dí ját ve het ték át, a
vá sár lók bi zal má ból az egyik szom bat he lyi
üz le tük el nyer te „Az Év Lát vány pék sé ge”
cí met, 2011 vé gén pe dig biszt rót nyi tot tak,
ahol min dig a nap szak nak meg fe le lő, friss és
egész sé ges éte lek kel vár ják a be té rő ket. 

– Ho gyan vált csa lá di vál lal ko zás ból ko moly,
többszáz főt fog lal koz ta tó, és üz let há ló za tot
mű köd te tő cég cso porttá a Zalaco?

– Ha az em ber csa lá di vál lal ko zást ve zet,
sok kal na gyobb oda fi gye lés sel dol go zik,
mert iga zán ma gá é nak ér zi. Emel lett fon tos -
nak tar tot tuk azt is, hogy lé pés ről lé pés re ha -
lad junk elő re. So ha sem az volt a fon tos,
hogy rö vid tá vú, azon na li ered mé nye ket ér -
jünk el, ha nem az, hogy mi nő sé get pro du kál -
junk, és be fek tes sünk – a meg ter melt hasz not
ugyan is min dig vis  sza for gat tuk a vál lal ko -
zás ba. 1996-ban pél dá ul az ak ko ri ár be vé te -
lünk fe lét, 130 mil lió fo rin tot köl töt tünk tech -
no ló gi ai fej lesz tés re. 2001-ben meg vá sá rol -
tuk a Zalaco-rész vé nye ket, és a cég cso port
tu laj do no sai let tünk. 2006 kö ze pén kis ke res -
ke del mi há ló za tot kezd tünk épí te ni. Ma – a
fran chise üz le tek kel együtt – kö zel 100 egy -
sé günk van Za la, Vas és Veszp rém me gyé ben. 

– Mi min dent tet tek és tesz nek azért,
hogy – ahogy Ön mond ta – mi nő sé get tud -
ja nak elő ál lí ta ni?

– Büsz ke va gyok azok ra a tech ni kai újí tá -
sok ra, ame lye ket vég re haj tot tunk. Így a né met
gyárt má nyú ro bot ke men ce so runk ra, ame -
lyek ből olyan ke nye rek ke rül nek ki, mint ha
ha gyo má nyos ke men cé ben sül tek vol na. Eb -
ben a szak má ban ugyan ak kor na gyon fon tos
az em be ri mun ka – dol go zó ink ki vá ló, kép zett
szak em be rek – hi á ba da gaszt ja ugyan is a gép
a tész tát, min den egyes ke nye ret, zsem lyét,
kif lit mi ma gunk is át gyú runk. A mi nő ség hez
el en ged he tet le nek a ki vá ló alap anya gok is. Én
a ter mé sze tes ség re es kü szöm, ezért a tész tá -

ink va ló di vaj ból ké szül nek, de a te jet és a to -
jást sem he lyet te sít jük po rok kal. Gon dol jon
be le, hogy egy át la gos hó nap ban 52 ezer to -
jást tö rünk fel. A va jat pél dá ul Normandiából,
a saj tot Ba jor or szág ból vá sá rol juk, mert eze -
ket ta lál tuk va ló ban mi nő sé gi nek. Most épp
azon dol go zunk, hogy a győrvári tej üze mün -
ket át ad has suk, hogy a tej ter mé ke in ket mi
ma gunk ál lít has suk elő. 

– Me lyik ter mé kü ket sze re ti a leg job ban? 
– Az ép pen ak tu á lis ked ven cem a saj tos

stang li, ame lyet a lá nyom ja vas la ta alap ján
kezd tünk el ké szí te ni. Úgy tű nik, ezt a ve -
vők is sze re tik, mert na pon ta hat ezer da ra bot
vá sá rol nak be lő le. Az „örök zöld” azon ban
szá mom ra a há zi tö kös-má kos ré te sünk. 
Re mé lem min den ki meg ta lál ja ná lunk a ma -
ga ked ven cét. 

Ter mé sze tes alap anyag ok ból ké szül nek a Zalaco ter mé kei

Ber ta Lász ló a Köz gaz da ság -
tu do má nyi Egye te men vég -
zett, Bu da pes ten. 1981–1988
kö zött a Karmacsi Me ző gaz -
da sá gi Ter me lő szö vet ke zet
fő köny ve lő je, 1988-tól sa ját
vál lal ko zá so kat irá nyít. A Sü -
tő ipa ri Egye sü lés igaz ga tó ja

volt 2001 és 2002 kö zött, majd a Magyar Pék szö -
vetség al el nö ke 2003 és 2007 kö zött. 2004-től a
Za la Me gyei Köz gaz da sá gi Tár sa ság el nö ke.Ma már 600 főt foglalkoztat a társaság

A Za la Me gyei Kor mány hi va tal ve ze tő je,
Ri gó Csa ba sze rint si ke res volt a kor mány -
hi va tal ok lét re ho zá sa óta el telt év. A kor -
mány meg bí zott ér té ke lé se sze rint a mun ka
ha té ko nyabb, gaz da sá go sabb lett.

– Ön sze rint mi ért vált idő sze rű vé a köz igaz -
ga tás át ala kí tá sa?
– 2010-ben a mos ta ni kor mány az zal szem -
be sült, hogy túl bü rok ra ti kus, bo nyo lult az
ál lam igaz ga tás. Al kot mány sér tő en re gi o ná -
lis köz igaz ga tá si hi va ta lok mű köd tek, a
köz igaz ga tás kö zép szint je nem volt ügy fél -
ba rát, rossz ál lam kép ala kult ki az ál lam pol -

gár ok ban. A kor mány zat el dön töt te, hogy
meg te rem ti a jó ál la mot. A ta ka ré kos ko dást
sa ját ma gán kezd te egy új mi nisz té ri u mi
struk tú ra ki ala kí tá sá val. A „Jó Ál lam” fej -
lesz té si kon cep ció há rom pil lé re az ön kor -
mány za ti rend szer át ala kí tá sa, az  igaz ság -
szol gál ta tá si re form és a Magyary-program,
mely utób bi a kö zép szin tű köz igaz ga tás nak
olyan tí pu sú át ala kí tá sa, ahol az ál lam pol -
gá ro kat ba rát sá gos, pon tos, pre cíz, a tár sa -
da lom szá má ra ol csób ban fenn tart ha tó
rend szer fo gad ja. 

– Hogy si ke rült az át ál lás?
– Zök ke nő men te sen zaj lott. 2010 szep -

tem be ré ben lét re jöt tek a me gyei köz igaz ga -
tá si hi va ta lok, majd ezek bá zi sán 2011. ja nu -
ár 1-jén  a kor mány hi va tal ok, ame lyek be át -
la go san 14 te rü le ti, kü lön bö ző tár cák alá tar -
to zó köz igaz ga tá si szerv ke rült. Lét re jött egy
in teg rá ció, ame lyet egy sé ges szem lé le tű
szer ve zet irá nyí tás és gaz dál ko dás jel le mez. 

– Mek ko ra ap pa rá tus sal dol goz nak?
– Az év elején végrehajtott 10 száza-

lékos létszámleépítést követően 727-en
dol go zunk a me gyei kor mány hi va tal ban,
négy mil li ár dos költ ség ve té sünk van, ami
nem tar tal maz za a me gyei in téz mé nyek

fenn tar tá sát. Az or szág ban meg nyílt 29-ből
két kor mány ab lak ju tott me gyénk be, egy
Za la eger sze gre, egy pedig Nagy ka ni zsára.
Több mint 19 ezer el in té zett ügyünk van, 
és csu pán 26, amit va la mi lyen tech ni kai 
ok mi att nem tud tunk meg ol da ni. Öröm te -
li, hogy nem tá voz tak dol ga vé ge zet le nül
ügy fe le ink. 

– Hány fé le ügyet in téz het nek itt az ügy fe lek? 
– 29 ügy kör rel in dul tunk, most 61 ügy tí -

pust in téz het nek ná lunk. A Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fo lya ma to san dol -
go zik azon, hogy az ön kor mány zat ok nál lé vő
ál la mi fel ada tok át vé tel ét egyér tel mű sít se. Az

ok mány iro dai, el ső fo kú épí tés ha tó sá gi, bi -
zo nyos gyám ügyi fel ada tok a kor mány hi va -
ta  l ok fel adat kö ré be ke rül nek azok kal a köz -
tiszt vi se lők kel együtt, akik ed dig el lát ták az
ál lam igaz ga tá si fel ada to kat.

– A kor mány hi va tal ok lét re ho zá sá val ta -
ka ré ko sabb, ha té ko nyabb mű kö dés volt a cél.
Si ke rült el ér ni?

– A dön tés he lyes sé gét mi sem bi zo nyít ja
job ban, mint az or szá gos szin ten meg ta ka rí tott
62 mil li árd fo rint. Mi is fel tár tuk a meg ta ka rí -
tá si le he tő sé ge ket, fel szá mol tunk pár hu za mos -
sá go kat. Mint egy 300 mil lió fo rint tal ke ve seb -
ből mű köd tünk, ami hez konk rét in téz ke dé sek -
nek kö szön he tő en to váb bi 60 mil lió fo rint
meg ta ka rí tás tár sult 2011-ben a do lo gi ki adá -
sok te rén. Olyan ta ka ré kos sá gi prog ra mot va -
ló sí tunk meg, ahol min den be fek te tett fo rint
96 fo rint meg ta ka rí tást ered mé nyez.

– Ho gyan zaj lott a me gyei in téz mé nyek át -
vé te le?

– A me gyei ön kor mány zat tól 1500 al -
kal ma zot tal 21 in téz ményt vet tünk át. A
ha té kony mű kö dés ér de ké ben je len leg
adat fel mé rés zaj lik, amit cent ra li zá ció kö -
vet a sze mély ze ti, üze mel te té si és pénz -
ügyek, in for ma ti ka, kar ban tar tás, köz be -

szer zés te rén. Az át ál lás so rán sem az el lá -
tot tak, sem az in téz mé nyek ben dol go zók
ér de ke nem sé rült. 

– Mit tart si ker nek az el múlt évet il le tő en?
– A me gyei in téz mé nyek át vé tel ét el ső -

ként haj tot tuk vég re. Pon to san és gyor san
dol goz tunk, épít ve a me gyei ve ze tés sel ki ala -
kult sze mé lyes kap cso la tok ra. Si ker ként 
él jük meg, hogy az ál lam tit kár as  szony jó
gya kor lat nak mi nő sí tet te, ami kor 36, ügy fél -
szol gá la to kon dol go zó kor mány tiszt vi se lőn -
ket el ső se gély nyúj tó és új ra élesz tő gya kor la -
ti kép zés ben ré sze sí tet tünk.

– A köz igaz ga tás át ala kí tá sa ez zel még
nem fe je ző dött be…

– Új fel adat a me gyei vé del mi fel ada tok
el lá tá sa. Ezt a kor mány na gyon ko mo lyan
ve szi, mert na gyon sok ha zai eset is rá vi lá gí -
tott, hogy szük sé ges a ka taszt ró fa vé del mi
ter ve ket ak tu a li zál ni azért, hogy baj ese tén
min den ki tud ja a dol gát, és ha té ko nyan véd -
jük meg az ál lam pol gá ro kat és ja va i kat. Óri -
á si sze re pe van a meg elő zés nek, ké szen lét -
nek, kép zés nek, gya kor la tok nak, va la mint
az el há rí tás nak ka taszt ró fa ve szély és vész -
hely zet  idő sza ká ban. A já rá sok ki ala kí tá sá -
val kap cso la tos mun ka is idén ese dé kes.
Hamarosan lezajlik a közzétett koncepció
társadalmi vitája, amit jog sza bály-al ko tá si
fo lya mat kö vet. Ezt kö ve tő en fél év ma rad
ar ra, hogy elő ké szít sük a já rá sok 2013. ja nu -
ár 1-jei in du lá sát. A Za lát érin tő ter vek ben
hat já rás sze re pel, Za la eger szeg és Nagy ka -
ni zsa mel lett Keszt hely, Len ti, Letenye és
Zalaszentgrót le het já rá si köz pont. A tár sa -
dal mi egyez te tés nyu gal ma san zaj lik, hi szen
lo gi kus, ra ci o ná lis a ter ve zet. Min den ál lam -
pol gár leg fel jebb 30 km-es uta zás sal el tud -
ja ér ni a já rás köz pon tot. 

Kö te le ző, jog sza bály ok ból adó dó fel ada -
ta ink mel lett ön ként vál lal tak is van nak.
Ilyen pél dá ul a mun ka hely te rem tés elő se gí -
té se, nem ze ti erő for rá sa ink meg óvá sa, a ci -
vil ügyek gon do zá sa, an nak elő moz dí tá sa,
hogy a te le pü lé sek han gol ják ös  sze mun ká -
ju kat, kö zö sen al kos sák meg stra té gi á ju kat.
Idén is sze ret nénk meg szer vez ni az egész
me gyé re ki ter je dő ön kén tes hul la dék gyűj té -
si na pot. Ki emel ten ke zel jük a kom mu ni ká -
ci ót, hi szen fel ada tunk, hogy a jó ál la mot
kép vi sel jük. A mun ka dan dár ja még hát ra -
van, a köz igaz ga tás át ala kí tá sa 2013 vé gé re
fe je ző dik be.

Gaz da sá gos, ügy fél ba rát hi va tal jött lét re

Ri gó Csa ba Ba lázs 46
éves. Prog ram ter ve ző
ma te ma ti kus, szak -
köz gazda, majd MBA
szak köz gaz dász dip lo -
mát szer zett. 1998-tól
tag ja a Fi desz nek.
2002 és 2010 kö zött
za la eger sze gi önkor-
mányzati kép vi se lő.

2011. ja nu ár 1-jé től a Za la Me gyei Kor mány hi -
va talt ve ze tő kor mány meg bí zott.

Katasztrófaelhárítási gyakorlat a MOL zalaegerszegi finomítójának területén
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Ezen kí vül vál lal ko zók kal kö zö sen ter vez -
zük olyan la kó par kok lét re ho zá sát, me lyek
pas  szív há zak ból áll nak, és mi ni má lis ener-
giabevitellel, vagy kül ső ener gia fel vé te le
nél kül mű köd nek. Fon tos ele me a prog ram -
nak a kör nye zet tu da tos szem lé let el ter jesz té -
se is, az ok ta tá si in téz mé nyek ben ilyen prog -
ra mo kat in dí tot tuk el. A vá ros ban már je len -
leg is tel jes kö rű a sze lek tív hul la dék gyűj tés,
a továbbfeldolgozás pe dig ön kor mány za ti cé -
gen be lül tör té nik.

– Ha már szó ba ke rült az ok ta tás, mi ezen
a té ren Za la eger szeg erős sé ge?

– A köz ok ta tás rend sze re je len tős át ala ku -
lá son megy át, az ál lam na gyobb sze re pet fog
eb ben vál lal ni. Mi a ko ráb bi évek ben hang sú -
lyoz tuk a mű sza ki kép zé sek fon tos sá gát a kö -
zép fo kú ok ta tás ban is – vé le mé nyem sze rint
ezt az irányt az ál lam meg fog ja tar ta ni. A fel -
ső ok ta tá si tö rek vé se in k eredményeként lét re -
jött a BGF Za la eger sze gi Gaz dál ko dá si Ka ra,
ahol ma gas szín vo na lú köz gaz dász kép zés fo -
lyik, en nek meg va ló su lá sa a ta va lyi év egyik
leg je len tő sebb ered mé nye volt. A Nyu gat-
Ma gyar or szá gi Egye tem mel tör té nő együtt -
mű kö dés ke re té ben nagy nép sze rű ség nek ör -
vend a mec ha tro ni kai mér nök kép zés. En nek
to váb bi bő ví té se is fon tos fel adat. Ter mé sze -
te sen az egész ség ügyi szak em ber kép zés mi -
nő sé gé nek meg tar tá sa mel lett. Ez a há rom
irány a he lyi fel ső ok ta tás jö vő ké pe.

– Mi a hely zet a tu riz mus sal?
– Fo lya ma to san dol go zunk azon, hogy

egy gyógy ásza ti köz pont és szál lo da épül jön
a köz ked velt fe dett ter mál für dő és Aquacity
szom széd sá gá ban ma gán tő ke be vo ná sá val,

de nem adó dott még meg fe le lő pá lyá za ti le -
he tő ség. A vá ros ban mű kö dő nagy vál la lat ok
a le en dő szál lo da ka pa ci tá sát 30 szá za lék ban
elő ze te sen le fog lal nák. Ez ga ran cia le het az
el kép ze lés mű kö dé sé re, ha a be ru há zás in do -
kolt sá gát vizs gál ják. 

A vá ros nak to vább ra is nagy prob lé má ja a
ne héz meg kö ze lít he tő ség. Az eu ró pai V. szá mú
vas úti kor ri dor hoz kap cso ló dás csök ken tet te az
el zárt sá got, és öröm te li, hogy a kö zel múlt ban
le rö vi dült a me net idő a fő vá ros ba, azon ban a
hely zet mes  sze van még az ide á lis tól. 

Még nem biz to sí tott a vá ros köz úton va ló
gyors és biz ton sá gos meg kö ze lít he tő sé ge
sem. A 76-os út fel újí tá sa je len leg zaj lik, iga -
zi meg ol dást még is az M9-es au tó út meg épí -
té se je len te né. En nek ér de ké ben lét re hoz tunk
egy M9-es Fej lesz té si Ta ná csot, és azt si ke -
rült el ér ni, hogy a kö ze le dé si kor mány zat már
2020 kö rü li meg va ló sí tás ról be szél, de az út
ter ve zé sé nek és ki vi te le zés ének fel gyor sí tá -
sá ra nagy szük ség len ne. A nyu gat-du nán tú li
ré gi ót észak–dé li irány ban fel le het ne tár ni –
ez to vább erő sí te né a tér ség gaz da sá gi ere jét. 

– Za la eger sze gen rend kí vül élénk a kul tu -
rá lis élet is… 

– Ezt sze ret nénk meg őriz ni és meg erő sí -
te ni. Nem csak kö zös sé gi igény, ha nem az
itt mű kö dő nagy vál la lat ok fo lya ma tos ké ré -
se is, hogy a vá ros éle te kul tu rá lis, sport- és
szó ra ko zá si le he tő sé gek te kin te té ben is
sok szí nű le gyen. A jég csar nok tól a sport -
csar no kig, a báb szín ház tól a kő szín há zig, a
tánc együt te sek től a szim fo ni kus ze ne ka rig,
a kul tu rá lis fo lyó irat tól az ál lan dó kép ző -
mű vé sze ti ki ál lí tá sig min den meg ta lál ha tó

Za la eger sze gen. És ami fon tos: ezek mind
vá ro si fenn tar tá sú ak.

– A vá ro si ügyek te kin te té ben mi a ve zér elv?
– Mun kánk kulcs sza va a rend. Ért jük ezt

egy részt a köz biz ton ság vo nat ko zá sá ban – e
té ren nincs is pa nasz kod ni va lónk, hi szen a
ma gyar or szá gi vá ro so kat te kint ve az egyik
leg biz ton sá go sabb a te le pü lés –, és ért jük esz -
té ti kai ér te lem ben is. Ren de zett, tisz ta köz te -
rü le te kért dol go zunk, sze ret nénk nö ve li a
zöld te rü le te ket, ha tá ro zott és di na mi kus virá-
gosítási fo lya ma tot in dí tot tunk el. A 30-as
évek ben a Gö cse ji he tek szlo gen je az volt,
hogy „Gon dun kat, ba jun kat akas  szuk a szeg -
re, gye rünk a vi rá gos Za la eger szeg re”. Mi ezt
a szel le mi sé get sze ret nénk új ra élesz te ni.

Za la eger sze gen a gaz da ság fej lesz tés a leg fon to sabb cél
A he lyi gaz da ság élén kí té se, az adott sá gok
és le he tő sé gek mi nél tel je sebb ki hasz ná lá sa,
va la mint a mun ka hely te rem tés áll az el ső
he lyen a za lai me gye szék hely ve ze té sé nek
tö rek vé sei kö zött. No ha a to váb bi elő re lé -
pés hez a vá ros ki egyen sú lyo zott gaz dál ko -
dá sa sta bil ala pot te remt, sok még a fel adat
– árul ta el Gyutai Csa ba pol gár mes ter.

– Pol gár mes ter ként, or szág gyű lé si kép vi se lő -
ként mi lyen nek íté li Za la eger szeg je len le gi
hely ze tét?
– Mi, za la i ak ha gyo má nyo san bi za ko dó ak va -
gyunk, rit kán pa nasz ko dunk. S ha pusz tán az
ada to kat néz zük, van is okunk né mi op ti miz -
mus ra, mert míg az or szág ban 10 szá za lék fe lett
van a mun ka nél kü li sé gi rá ta, ad dig – el te kint ve
a vál ság kez de ti idő sza ká tól – ná lunk öt szá za -
lék kö rül sta bi li zá ló dott. Ko ráb ban en nél még
ala cso nyabb volt, de az or szá gos át lag hoz vi -
szo nyít va így is lé nye ge sen jobb hely zet ben va -
gyunk. Vi szont fi gye lem be vé ve, hogy az itt
dol go zó em be rek át lag bé re az adott ipar ág ra jel -
lem ző át lag bé ré nél ala cso nyabb, azt kell mon -
da nom, hogy még sem olyan ked ve ző a kép.

– A nyu gat-du nán tú li ré gi ót a gaz da sá gi
kor mány zat és a be fek te tők is az or szág egyik
leg fej let tebb te rü le té nek tartják…

– Így igaz, de ko moly fej lő dés be li egye -
net len sé gek van nak. A győ ri ek és a Győr kör -
nyé ki ek pél dá ul sok kal jobb hely zet ben van -
nak, mint mi. Itt, a ré gió dé li ré szén más prob -
lé mák kal küsz kö dünk: nin csen ko moly fel ső -
ok ta tá sunk, nincs ku ta tás-fej lesz tés, ki sebb a

be fek te té si kedv. S mi vel a kor mány zat egé -
szé ben az át lag nál még is fej let tebb nek te kin ti
ezt tér sé get, a tá mo ga tás jó val ke ve sebb, mint
az or szág más te rü le te in.

– Mi lyen ipar ágak van nak je len a vá ros ban?
– A Za la eger sze gen mű kö dő vál la la tok a

rend szer vál to zás előtt is ter mel tek nyu gat-eu -
ró pai pi ac ra. En nek kö vet kez té ben már a 80-as

évek ben át él tek né hány szer ke ze ti mó do su -
lást, és nem új do log szá muk ra az sem, hogy
na gyon ne héz pi a ci kö rül mé nyek kö zött kell
meg él ni ük. A pri va ti zá ció és a gaz da ság át -
ren de ző dé se után a fej lett ága za tok – gép ipar,
elekt ro ni ka, olaj ipar – a szük ség sze rű vál to -
zá sok mel lett meg ma rad tak. Ezek re a ha gyo -
má nyos ipar ágak ra te le pe dett né hány mul ti -
na ci o ná lis vál la lat, me lyek a fog lal koz ta tás
ge rin cét ad ják, hi szen van köz tük olyan, mely
ki lenc ezer dol go zót al kal maz. Emel lett el ső -
sor ban a gép ipar ban és az elekt ro ni ká ban ala -
kult ki egy olyan erős, ma gyar tu laj do nú kis-
és kö zép vál lal ko zói szek tor, mely a vá ros
gaz da sá gá nak fon tos pil lé re.

– Mi lyen sze re pe van az ön kor mány zat nak
a he lyi gaz da ság élén kí té sé ben?

– Szá munk ra a gaz da ság az el ső. Leg fon -
to sabb fel ada tunk a mun ka hely te rem tés, a be -
fek te tés-ösz tön zés. Erős vá ro si gaz da sá got
sze ret nénk te rem te ni, mert ha ez meg van,
egyéb te rü le tek re is jó val több for rás jut. En -
nek ér de ké ben az el múlt idő szak ban két ipa ri
par kunk ban is ko moly fej lesz tést haj tot tunk
vég re. A dé li ben el fogy tak az ér té ke sít he tő te -
rü le tek, az észa ki el ső üte mé nek be te le pí té se
pe dig most van fo lya mat ban, és el kezd tük a
má so dik ütem elő ké szí té sét, ami egy több
mint 300 hek tá ros te rü let ipa ri hasz no sí tá sát
je len ti. Cél, hogy az itt mű kö dő vál la la to kat
se gít sük, és igye kez zünk úja kat be hoz ni. Na -
gyon ne héz ügye sen és ered mé nye sen dol goz -
ni a már em lí tett ki sebb tá mo ga tás in ten zi tás
mi att. Ha jön egy nyu ga ti be fek te tő, és azt lát -

ja, hogy Ke let-Ma gyar or szá gon na gyobb mér -
té kű a tá mo ga tás, ak kor igen jó aján la tot kell
ten nie az ön kor mány zat nak, hogy ezt kom -
pen zál ja. Azon dol go zunk, hogy az ilyen ver -
seny hát rá nyo kat le küzd jük. Tud juk, és nap
mint nap ta pasz tal juk, hogy itt olyan em be rek
él nek, akik tud nak és akar nak is dol goz ni,
szem ben az or szág más tér sé ge i vel. A la kos -

ság kép zett sé gi szint je is ma ga sabb az or szá -
gos át lag nál, ez mind olyan ver seny előny le -
het szá munk ra, amit meg kell ra gad ni.

– A gaz da ság élén kí tés ér de ké ben mi lyen
to váb bi lé pé se ket tesz nek?

– Lét re hoz tunk egy kö zel öt ven szol gál ta -
tás ból ál ló befektetésösztönző cso ma got. Sze -
mély re sza bot tan tud az ön kor mány zat az
adott vál lal ko zás nak tá mo ga tá so kat, szol gál -
ta tá so kat biz to sí ta ni. Ezen túl a vá ros leg na -
gyobb adó zó it, leg je len tő sebb in no vá ci ós,
nö ve ke dé si ké pes ség gel bí ró vál lal ko zó it
össze hoz tuk egy vál lal ko zói sze ná tus ba,
mely nek az a fel ada ta, hogy se gít se a vá ros
gaz da ság po li ti kai dön té se it, gaz da sá gi ta ná -
cso kat ad jon, és az ön kor mány zat fo lya ma tos
kom mu ni ká ci ó ban le gyen a he lyi gaz da ság
leg fon to sabb sze rep lő i vel. 

El in dí tot tuk egy pénz ügyi szol gál ta tó cég
lét re ho zá sát, ame lyen ke resz tül hi tel lel, pénz -
ügyi ga ran ci á val, más konst ruk ci ók kal se gít -
het jük a he lyi vál la la to kat. El ső sor ban azt sze -
ret nénk el ér ni, hogy ered mé nye seb ben hoz zá -
jut has sa nak az Új Szé che nyi Terv for rá sa i hoz,
erő söd jön a he lyi gaz da ság. Cé lunk, hogy 4-5
év alatt leg alább plusz 100 mil li árd fo rint ár -
be vé tel je len jen meg a za la eger sze gi vál la la -
tok nál. En nek az adó ve tü le te to váb bi moz gás -
te ret biz to sít az ön kor mány zat szá má ra.

– Je len leg mi lyen a vá ros pénz ügyi hely ze te?
– Míg az or szág leg több vá ro sa el adó so -

dott, és lik vi di tá si, hi tel tör lesz té si prob lé mák -
kal küsz kö dik, ad dig Za la eger szeg nek mind -
ös  sze két mil li árd fo rint hi tel ál lo má nya van,
amit csök ken tet tünk az el múlt más fél év ben.
Ez fo rint hi tel, ki zá ró lag fej lesz tés re szol gál.
To vább ra is mű kö dé si hi tel nél kül sze ret nénk
gaz dál kod ni, vi szont ha olyan mun ka hely te -
rem tő be ru há zást lá tunk, ami re ér de mes hi telt
fel ven ni, at tól nem zár kó zunk el.

– A még él he tőbb, ott ho no sabb vá ros ki -
ala kí tá sa ér de ké ben ökováros prog ra mot
indítottak…

– En nek fő cél ja, hogy a hely ben el ér he tő
ener gi ák új ra hasz no sí tá sát meg old juk. Mű kö -
dik már egy geo ter mi kus köz mű, ami el lát ja a
kór há zat, az idő sek ott ho nát, az aquaparkot, a
fe dett ter mál für dőt és a kem pin get. A si ker iga -
zol ta, hogy újabb, ha son ló rend sze rek re is szük -
ség van. Mi vel a Ba la ton víz gyűj tő te rü le tén ta -
lál ha tó, Za la eger szeg és tér sé ge a szenny víz ke -
ze lés te kin te té ben sok kal szi go rúbb el bí rá lás alá
esik, mint az or szág más ré sze. Hogy ele get te -
gyünk az elő írá sok nak, épí tet tünk egy hi per mo -
dern szenny víz te le pet. Az ott ke let ke ző szenny -
víz iszap ból bio gázt ál lí tunk elő. Ez olyan nagy
men  nyi sé gű, hogy a Zalavíz Zrt. ha szon jár mű -
ve i nek egy ré sze ez zel a haj tó anyag gal mű kö -
dik. To váb bi terv, hogy a vá ro si tö meg köz le ke -
dés jár mű park ját is er re ál lít suk át, és ez ál tal lé -
nye ge sen ol csób bá te gyük az üze mel te té sét. 

A prog ram kö vet ke ző ele me, hogy lét re -
ho zunk egy bioerőművet, amely ben a vá ros -
ban ke let ke zett biohulladékot éget jük el, és az
így ke let ke zett hőt in téz mé nyi, eset leg la kos -
sá gi fű tés re hasz nál juk. 

A helyi szennyvíziszapból előállított biogázzal sokkal takarékosabb a közlekedés

A gépipar és az elektronika húzóágazat Zalaegerszegen

Gyutai Csa ba Za -
la eger sze gen szü -
le tett 1966-ban.
Ta nul má nya it a
Ber zse nyi Dá ni el
Ta nár kép ző Fő is -
ko lán vé gez te.
Ezt kö ve tő en rö -
vid ide ig ta nár -
ként, majd köz -
mű ve lő dé si te rü -
le ten dol go zott.
1998 és 2002 kö -
zött hírlapkeres -
kedelmi cé gek ve -

ze tő je volt. 2002–2010 kö zött Za la eger szeg al -
pol gár mes te re, két éve a vá ros pol gár mes te re
és or szág gyű lé si kép vi se lő.



Több év ti ze des múlt ra te kint vis  sza a za -
la eger sze gi Vá ros gaz dál ko dá si Kft. Hor -
váth Ist ván ügy ve ze tő igaz ga tó azt mond -
ja, a leg főbb cél az ed di gi ered mé nyek
meg tar tá sa mel lett, hogy Za la eger szeg to -
vább ra is él he tő, vi rá gos vá ros le gyen,
ahol jó ér zés vé gig sé tál ni, városlakóként
és tu ris ta ként egy aránt.

A Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány za tá val kö tött szer ző dé sek ér tel mé ben
leg főbb fel ada tuk és el vük a közszol-
gálatiság. 

En nek je gyé ben vég zik a vá ros köz te re i -
nek fenn tar tá sát, ké zi és gé pi tisz tí tá sát, té len
a jár dák, lép csők, ke rék pár út vo na lak, busz -
vá rók sí kos ság men te sí té sét. A park fenn tar -
tá si ága zat több mint 30 éves ta pasz ta lat tal,

kö zel 1 500 000 m2 zöld fe lü le ten lát ja el par -
kok gon do zá sát, gye pek ka szá lá sát, fa sor ok
met szé sét, köz té ri vi rág ágyak ki ala kí tá sát,
nyá ron az ön tö zést, ős  szel és té len a lomb -
gyűj tést. E fel ada tok jól szer ve zett csa pat -
mun kát, szé les esz köz par kot kí ván nak, el lá -
tá suk pe dig ko moly fe le lős ség gel jár. A hát -
tér ben a sa ját fenn tar tá sú Arany eső Kert cent -
rum lát ja el a cé get és a kül ső vá sár ló kat egy -
aránt a nö vé nyek szé les vá lasz té ká val.

A za lai me gye szék hely ép pen a tár sa ság te -
vé keny sé gé nek kö szön he tő en év ről év re ko -
moly ered mé nye ket ér el a Vi rá gos Ma gyar or -
szág ért moz ga lom ban. Olyan si ke re ket tud hat -
tak ma gu ké nak, mint a 2007-es Ezüst dip lo ma,
a 2008-as Arany ró zsa díj, vagy a 2010-es Ma -
gyar Ön kor mány za ti Fő ker tész Szö vet ség kü -
lön dí ja. Ta valy a Zöld Fenn tart ha tó ság és kör -
nye zet tu da tos vá ros fej lesz tés út ján va ló el in -
du lá sért kü lön dí jat ka pott a vá ros.

Ér zé keny, kü lö nös oda fi gye lést igény lő
fel ada tot je lent a vá ros te me tő i nek fenn tar tá -
sa. A Za la eger sze gen ta lál ha tó 18 sír kert ből 2
hő si és 11, ma is fo lya ma to san mű kö dő te me -
tő. A ke gye le ti ága zat ar ra tö rek szik, hogy fo -
lya ma to san min den te me tő ben rend és nyu ga -
lom fo gad ja a ke gye let tel em lé ke ző hoz zá tar -
to zó kat. Ez zel pár hu za mo san az ága zat mint
te met ke zé si szol gál ta tó is mű kö dik, tel jes kö -
rű szol gál ta tást nyújt va a gyá szo lók szá má ra.

A ta va lyi év több vál to zást is ho zott a Vá -
ros gaz dál ko dá si Kft. éle té be. 2011. jú li us 

1-jé vel új ága zat ként a cég üze mel te ti Za la -
eger szeg ön kor mány za ti tu laj do nú par ko ló it.
A ren del ke zés re ál ló 3 díj öve zet be so rolt
2200 par ko ló hely fo lya ma to san bő vül. Az
ága zat cél ja a díj fi ze té si mó dok a la kos ság
igé nye i hez iga zo dó bő ví té se.

Dön tő vál to zás, hogy 2011 no vem be ré től
Hor váth Ist ván lett a cég új igaz ga tó ja. Az
ügy ve ze tő úgy gon dol ja, hogy bár a Vá ros -
gaz dál ko dá si Kft. ön kor mány za ti tu laj do nú
tár sa ság, a hos  szú tá vú fej lő dés hez el en ged he -
tet len a pi a ci le he tő sé gek fo ko zot tabb ki ak ná -
zá sa. En nek ér de ké ben sze ret né ki ter jesz te ni a
cég te vé keny sé gét a vá ros ha tá ra in kí vül re is.

Az igaz ga tó úgy vé li, hogy a gaz da sá gi
tár sa ság nak ne vé hez hű en a vá ros gaz dá já nak
kell len nie úgy, hogy te vé keny sé ge min den ki
meg elé ge dé sé re szol gál jon.

Za la eger szeg gon dos gaz dá ja a Város gaz dál kodá si Kft.

Hor váth Ist ván 1961-ben szü -
le tett, nős, 2 gyer mek édes ap -
ja. Az Ál lam igaz ga tá si Fő is -
ko la igaz ga tás szer ve ző sza -
kán 1999-ben szer zett dip lo -
mát. 1987-től Za la eger szeg
M.J.V. Pol gár mes te ri Hi va ta -
lá ban dol go zott, 2011. no -

vem ber 1-je óta a Za la eger sze gi Vá ros gaz dál ko -
dá si Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja.
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Az or szág, és ben ne a ré gió fej lő dé sé hez
nél kü löz he tet len a mű sza ki szak em ber -
kép zés – vé li a Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem Fa ipa ri Mér nö ki Kar Gé pé sze ti
és Mec ha tro ni kai In té ze té nek igaz ga tó ja,
prof. dr. Var ga Mi hály. Za la eger szeg vá ros
ve ze té se fel is mer ve ezt, ko moly erő fe szí té -
se ket tesz a mér nök kép zés fej lesz té sé ért.

A Bu da pes ti Mű sza ki Egye tem 2002 óta ké -
pez gé pész mér nö kö ket és mec ha tro ni kai
mér nö kö ket Za la eger sze gen, azon ban 2009-
ben úgy dön tött, hogy más stra té gi ai cé lo kat
tűz ma ga elé, és fel me nő rend szer ben át ad ja
ezt a jól meg ala po zott kép zést. Az ön kor -
mány zat min dent meg tett azért – a Za la eger -
szeg Fel ső fo kú Ok ta tá sért Köz ala pít ván  nyal
kö zö sen –, hogy a ré gi ós ipar vál la lat ok igé -
nye i nek ki szol gá lá sá ra to vább ra is meg ma -
rad jon a ma gas szín vo na lú mér nök kép zés a
vá ros ban. Hisz az itt vég zett szak em be rek ed -
dig is a ré gi ó ban he lyez ked tek el. A Nyu gat-
Ma gyar or szá gi Egye tem 2009-ben vál lal ko -
zott ar ra, hogy ezt a kép zést át ve gye és foly -
tas sa, majd 2010-ben már az el sős hall ga tó kat
az NYME vet te fel. A mér nök kép zés az egye -
tem Gé pé sze ti és Mec ha tro ni kai In té zet Za la -
eger sze gi Mű sza ki Kép zé si és Ku ta tá si Köz -
pont já ban tör té nik, ahol az ok ta tá si te vé keny -
sé get si ke res ipa ri al kal ma zott ku ta tá si te vé -
keny ség egé szí ti ki. A Fa ipa ri Mér nö ki Ka ron
a mec ha tro ni kai mér nök kép zés mel lett fa ipa -
ri, ipa ri ter mék- és for ma ter ve ző mér nö ki,

gaz da sá gi in for ma ti kus, va la mint al kal ma zott
mű vé sze ti (bel ső épí tész, for ma ter ve ző és
gra fi kus mű vész) kép zés is fo lyik. 

Dr. Né meth Ár pád kép zé si igaz ga tó, egye -
te mi fő ta nács adó sze rint nagy elő nye a za la -
eger sze gi kép zés nek, hogy kis lét szá mú, sze -
mé lyes han gu la tú, va la mint in ten zív vál la la ti
kap cso la to kat tart fenn a gya kor lat ori en tált,
ered mé nyes mér nök kép zés ér de ké ben. Az or -
szág fej lő dé sé hez, a gaz da sá gi nö ve ke dés
meg in du lá sá hoz nö vel ni kell a ter me lést, eh -
hez pe dig jól kép zett mér nö ki gár da kell –
húz ta alá dr. Né meth Ár pád, és hang sú lyoz ta,
hogy a szü lők nek, ta ná rok nak, di á kok nak fel
kell ezt is mer ni ük.

A kép zés ve ze tői el mond ták azt is, hogy
sze ret nék a be is ko lá zá si lét szá mot meg dup -
láz ni éven te leg alább 100 fő re, és a vál la la tok
ér de kelt sé gét és együtt mű kö dé sét is to vább
nö vel ni a kép zés ben. Rö vi de sen – le he tő leg
már szep tem ber től – el in dít ják a du á lis kép -
zést is, amely nek elő nye a gya kor lat ori en tált -
ság mel lett az, hogy cégspecifikus is me re tek -
re, kap cso la tok ra tesz szert a hall ga tó, és biz -
tos mun ka he lye is lesz. Az évi 48 he tes egye -
te mi-vál la la ti kép zés mér nö ki jel le gű vál la la -
ti gya kor la tot, projekmunkát, ide gen nyelv tu -
dás-fej lesz tést és ösz tön díj-le he tő sé get is biz -
to sít. A mec ha tro ni kai mér nö kök nek – mi vel
gé pé sze ti, in for ma ti kai és elekt ro ni kai is me -
re tek kel is ren del kez nek – na gyon jók az el -
he lyez ke dé si esé lye ik. Az egye tem Za la eger -
sze gen a mű sza ki szak ok ta tó gé pé sze ti szak -

irány kép zé sét is sze ret né el in dí ta ni 2012
szep tem be ré től – avat be az in téz mény ter ve -
i be prof. dr. Var ga Mi hály. Az in té zet igaz ga tó
azt is el mond ta, hogy nagy ban se gí ti mun ká -
ju kat a ré gi ós ipar vál la lat ok és a vá ro si ön -
kor mány zat rend kí vü li el kö te le zett sé ge a mű -
sza ki kép zés fej lesz té se iránt. 

– A Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem azt is
sze ret né, ha ha to dik campusvárosában za la -
eger sze gi sa já tos sá gok kal a sop ro ni di ák élet
ha gyo má nya in gyö ke re dző, na gyon szép di -
ák élet ala kul na ki. A di á kok szá má ra kol lé gi -
u mi fé rő hely a BGF kol lé gi u má ban ren del ke -
zés re áll, test ne ve lést és négy fél éven ke resz -
tül ide gennyelv- ok ta tást is biz to sít az in téz -
mény. Vé ge ze tül a kép zés fe le lő sei azt is el -
mond ták, hogy fej lesz té si el kép ze lé sük ben
egy önál ló mű sza ki campus ki ala kí tá sa is sze -
re pel, amely nek meg va ló sí tá sá ra a kö zel jö vő -
ben a vá ros sal kö zö sen pá lyá za tot ad nak be.

Fel ső fo kú mű sza ki kép zés a ré gió si ke ré nek kul csa

Prof. Dr. Var ga Mi hály a
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye -
tem Fa ipa ri Mér nö ki Kar 
Gé pé sze ti és Mec ha tro ni kai
In té ze tét ve ze ti 2006 óta.
1973 óta dol go zik az egye te -
men, 1994 óta a mű sza ki 
tu do mány kan di dá tu sa. Ve -

ze té sé vel foly ta tó dik a BME si ke res za la eger -
sze gi mér nök kép zé se.

Zala megye 9

Fontos feladat a virágágyak gondozása

2001-ben ala kult meg a Zala-Depo Kft. Za -
la eger szeg kom mu ná lis hul la dék kal kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ra, és a hul la -
dék le ra kó mű köd te té sé re. – Szol gál ta tó -
ként leg fon to sabb cél ki tű zé sünk az ügy fe -
le ink elé ge dett sé ge, hul la dék gaz dál ko dá si
tár sa ság ként a kör nye zet ter he lés csök ken -
té sét szol gá ló, kor sze rű hul la dék ke ze lés. 
– mond ja Gecse Lász ló ügy ve ze tő igaz ga tó.

– A 100%-ig ön kor mány za ti tu laj don ban lé -
vő tár sa ság gyűj té si te rü le té hez kez det ben
csak Za la eger szeg és né hány kör nye ző te le -
pü lés tar to zott, de si ke res pá lyá za tok nyo -
mán ma Za la és Vas me gye 54 te le pü lé sén
köz szol gál ta tó a Zala-Depo Kft. Az in du ló
lét szám és ár be vé tel há rom szo ro sá ra nőtt. 
A cég si ke ré nek kul csa, hogy kez de tek től
nemcsak a kö te le ző en el lá tan dó fel ada to kat
vé gez te el, ha nem pi a ci ala pon a ver seny -
szfé rá ban is je len van. 

– A pi ac szer zés a fo lya ma tos fej lő dés ge -
ne rá to ra, és egy ben ered mé nye is. Mi lyen
tech ni kai és tech no ló giai fej lesz té sek áll nak
en nek hát te ré ben?

– A sze lek tív szi ge tek ki ala kí tá sa elő ször
sa ját erő ből tör tént, ké sőbb a Zalaispa prog -
ram ke re té ben bő ví tet tünk, ma 127 szi get van
a vá ros ban. A te le pü lé si szi lárd hul la dék mel -
lett egy re je len tő sebb lett az ipa ri hul la dé kok
gyűj té se és fel dol go zá sa. A meg lé vő
bálázógépek mel lett 2004-ben vá sá rol tunk

egy nagy tel je sít mé nyű fa da rá lót és egy
műanyag-regranuláló be ren de zést. 2006-ban
bő vült az ál lo mány egy épí té si tör me lé ket
fel dol go zó, mo bil bon tó-tö rő gép sor ral,
amely újabb pi a cot nyi tott: a darálék jár da-,
út- és tér ágya zat épí té sé hez hasz nál ha tó.
Mér föld kő volt 2007-ben, hogy a Búslak -
pusz tai Hul la dék le ra kó mel lett meg épült a
Hul la dék ke ze lő Köz pont és Nyílt té ri
Komposztáló, mely nagy men  nyi sé gű hul la -
dék fel dol go zá sá ra, elő ke ze lé sé re al kal mas,
így a sze lek tív gyűj tés ré vén nőtt az ér té ke sít -
he tő ter mé kek kö re és men  nyi sé ge.

– A cég éle té ben mi lyen meg ol dan dó prob -
lé má kat, ki hí vá so kat tar to gat az új  esz ten dő?

– Ala ku lá sa óta a Zala-Depo Kft. vég zi
Za la eger szeg au tó út ja i nak té li sí kos ság-
men te sí té sét is. Idén a tél hi á nya mel lett a
leg na gyobb bi zony ta lan sá got a jo gi kör nye -
zet je len ti. A hul la dék gaz dál ko dá si tör vény
ter ve ze te nagy le ra ká si já ru lék ter het ró az
üze mel te tők re (6000 Ft/ton na). Idén a
depóniára ke rü lő hul la dék be csült men  nyi -
sé ge (az inert anya gok el té rí té se után ) 90
mil lió Ft kö rü li költ sé get je lent. Ezen in téz -
ke dés a cél ját, a sze lek tív gyűj tés fo ko zá sát
nem tud ja el ér ni a hul la dék ke ze lé si díj be fa -
gyasz tá sa mi att. Nagy fe szült sé get okoz a
ko hé zi ós alap ból meg va ló sult be ru há zá sok
(pl. gyűj tő szi ge tek) pót lás ér té ké nek a köz -
szol gál ta tói díj ba va ló be épí té sé nél is. A
stop ál tal ép pen az EU-s szer ző dés ben vál -

lalt kö te le zett sé ge ink nek nem tu dunk ele get
ten ni. Az eme lés ti lal ma 46 mil lió Ft ered -
mény csök ke nést okoz majd. Emellett az
elvárt alapbérre vetített béremelés létszá-
munkból 163 főt érint. Az alap bér nem tar -
tal maz za a tel je sít mény utá ni ju tal mat, így
olyan bér eme lést haj tunk vég re, ami nem
ösz tö nöz. Más len ne a hely zet, ha a net tó jö -
ve del met ve het nénk ala pul.

Fon tos nak tar ta nám, hogy ki ala kul jon egy
or szá gos hul la dék gaz dál ko dá si kon cep ció. A
tör vény ter ve zet ben a biohulladék le ra kó tól
va ló el té rí té sét ír ják elő, ugyan ak kor depónia -
gáz-hasznosítási kö te le zett ség van. A biohul-
ladék ki vo ná sa gáz csök ke nés hez ve zet, el kü -
lö ní tett gyűj té sét pe dig kom posz tá lás sal le het
meg ol da ni, ami jó val költ sé ge sebb, mint a
hasz no sí tá sa.

A sze lek tív hul la dék gyűj tést cé günk kom -
bi nál tan vég zi, a kö te le ző gyűj tő szi ge tes
meg ol dás mel lett hul la dék ud va ros és – az ál -
ta lunk leg ha té ko nyabb nak tar tott – ház hoz
me nő for mák ban. Za la eger sze gen és több vi -
dé ki te le pü lé sen le he tő ség van a mű anyag,
pa pír és biohulladékok ház nál tör té nő sze lek -
tív gyűj té sé re. Or szá go san sem el ha nya go -
lan dó, hogy a meg fe le lő ha té kony ság vizs gá -
la tok után me lyik le gyen az el várt gyűj té si
mód. A hul la dék hasz no sí tás fő irá nyát is egy
or szá go san ös  sze han golt kon cep ció men tén
ér de mes meg ha tá roz ni, hoz zá ten ném, min -
den fej lett or szág ban lé te zik hul la dék ége tő.

A hul la dék gaz dál ko dás za lai szem mel



Az utób bi hó na pok saj tó meg je le né se it la -
poz gat va gyak ran ol vas hat tuk a „Szenny -
víz ből üzem anyag” szlo gent. Za la me gye
út ja in pe dig már ta lál koz ha tunk a Zalavíz
Zrt. CNG-üzemű ha szon jár mű ve i vel. A
Zalavíz Zrt. és a Zala Volán Zrt. vezérigaz-
gatóit kérdezzük, mi ként lesz a szenny víz -
ből au tók haj tá sá ra al kal mas üzem anyag,
s van-e jö vő je en nek az in no va tív üzem -
anyag nak a he lyi tö meg köz le ke dés ben. 

– Mi ként lesz üzem anyag a szenny víz ből?
– Za la eger szeg és tér sé ge a Ba la ton víz gyűj -
tő te rü le tén ta lál ha tó, ezért a szenny víz ke ze -
lés te kin te té ben sok kal szi go rúbb el bí rá lás
alá esik, mint az or szág más táj egy sé gei. En -
nek kö szön he tő, hogy a Zalavíz Zrt. el lá tá si
te rü le tén a Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sá val
2005-ben meg kez dőd het tek a „Za la eger szeg
és kör nyé ke Csa tor na há ló zat és Szenny víz -
tisz tí tó Te lep Fej lesz té se” el ne ve zé sű pro jekt
mun ká la tai, amely ma gá ban fog lal ta 42 te le -
pü lés csa tor na há ló za tá nak és a za la eger sze gi
szenny víz tisz tí tó te lep nek a fej lesz té sét. A
szenny víz tisz tí tó te lep re konst ruk ci ó já nak és
fej lesz té si mun ká la ta i nak fon tos ré sze volt a
biogáztermelés meg va ló sí tá sa. A szenny víz -
tisz tí tás so rán ke let ke ző szenny víz iszap ból
rot hasz tá sos tech no ló gi á val bio gázt ál lí tunk
elő, ame lyet ele in te a te le pen hő- és vil la mos
ener gi a ként hasz no sí tot tunk. A biogázter-
melés meg va ló su lá sa mo ti vál ta tár sa sá gunk
mű sza ki ve ze té sét ar ra, hogy Ma gyar or szá -
gon el ső ként al kal maz za a bio gáz ból – tisz tí -
tás és sű rí tés után – elő ál lí tott biometánt gép -
jár mű vek üzem anya ga ként. A szenny víz tisz -
tí tó te le pen sa ját be ru há zás ban ki épí tet tük az
üzem anyag töl tő ál lo mást, és CNG-üzemű
jár mű flot ta be szer zé sét in dí tot tuk el 2011-
ben. Ter ve ink kö zött sze re pel, hogy az el öre -
ge dő ben zin- és dí zel üze mű gép jár mű ve in ket
fo lya ma to san CNG-üzemű jár mű vek re cse -
rél jük – ka punk vá laszt Nagy And rás tól, a
Zalavíz Zrt. ve zér igaz ga tó já tól. 

A biometánnak üzem anyag ként sa ját cél ra
tör té nő hasz no sí tá sa mel lett hos  szú tá vú, a
tér ség ben je len tős kör nye zet vé del mi ha szon -
nal bí ró, kö zös sé gi köz le ke dés ben tör té nő

hasz no sí tá sa kör vo na la zó dik. Gyutai Csa ba,
Za la eger szeg Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes -
te re, Zalatnai Lász ló, a Za la Vo lán Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja és Nagy And rás, a Zalavíz Zrt. ve -
zér igaz ga tó ja 2011. ok tó ber 13-án ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött kon zor ci u mi szer ző dést
írt alá, amely ér tel mé ben a há rom ve ze tő cél -
ja, hogy Za la eger szeg vá ros ÖKO-város pro -
jekt jé hez kap cso ló dó an CNG-típusú he lyi já -
ra tú au tó busz ok üze mel je nek a kö zel jö vő ben
a za lai me gye szék he lyen. 

– Ki re mi lyen fel ada to kat ró a kon zor ci u -
mi szer ző dés?

– A Zalavíz Zrt. biometán töl tő ál lo má sá nak
át adá sa kor fo gal ma zó dott meg az ön kor mány -
zat ré szé ről az a ja vas lat, hogy cél sze rű len ne a
he lyi tö meg köz le ke dés au tó bu sza it is ilyen haj -
tó anyag gal üze mel tet ni. A kon zor ci u mi szer ző -
dés alap ján elő re meg ha tá ro zott mun ka terv
sze rint kell vé gez nünk a ki sza bott fel ada to kat.
A Zalavíz fel adat kö ré be a meg fe le lő men  nyi sé -
gű és mi nő sé gű bio gáz elő ál lí tá sa tar to zik. Na -
gyon fon tos a gyors töl té si ka pa ci tás biz to sí tá -
sa. A mi ni má li san el várt kö ve tel mény, hogy az
au tó busz „tan ko lá sa” 25-30 per cet ve gyen
igény be, ami alatt egy csuk lós au tó busz ese tén
kö zel 1400 li ter gáz ke rül az au tó busz te te jén
el he lye zett 7 da rab gáz pa lack ba. Ez zel mint egy
300-350 km-es tá vol sá got tud a jár mű meg ten -
ni. Cé günk nél a jár mű be szer zé se, üze mel te té -
se, kar ban tar tá sa a „ki sza bott” fel adat. A he lyi
tö meg köz le ke dé si fel adat koncesszora, az ön -
kor mány zat a kon zor ci u mi meg ál la po dás ban
vál lal ta a kül ső pá lyá za ti for rá sok fel ku ta tá sát,
be vo ná sát a fej lesz té si for rá sok meg te rem té se
ér de ké ben – tá jé koz tat Zalatnai Lász ló, a Zala-
Volán Zrt. ve zér igaz ga tó ja.

Za la eger szeg ÖKO-város prog ram já nak
ke re té ben a hely ben kép ző dött szenny víz -
iszap ból elő ál lí tott biometán üzem anyag ként
tör té nő hasz no sí tá sa ha szon jár mű vek ben,
majd a tö meg köz le ke dés ben fon tos lé pés le -
het az él he tőbb vá ros fe lé ve ze tő úton.

Szennyvízből üzemanyag, a jövőben a tömegközlekedésben is
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Az óesz ten dő vé gén, il let ve az új év kez de -
tén van, aki a múlt át te kin té se után új évi
fo ga dal mat tesz, a ZÁÉV Épí tő ipa ri Zárt -
kö rű en Mű kö dő Rész vény tár sa ság (ZÁÉV
Zrt.) pe dig meg újul. „A Za lai Ál ta lá nos
Épí tő ipa ri Vál lal ko zó Zrt. több mint hat
év ti ze de áll a meg ren de lők szol gá la tá ban,
for mál ja épí tett kör nye ze tün ket. A vál to zó
pi a ci kö rül mé nyek hez al kal maz kod va úgy
vél tük, hogy el jött az ide je a fej lő dés kö vet -
ke ző sza ka szá ba lép ni, így 2011 de cem be -
ré től új ar cu lat tal foly tat juk to vább mű kö -
dé sün ket az épí tő ipar te rü le tén.” Ez a né -
hány mon dat a tár sa ság hon lap ján fo gad ja
a lá to ga tót. Mit is je lent a meg úju lás a vál -
lal ko zás éle té ben – egye bek mel lett er ről is
kér dez tük Peresztegi Im re ve zér igaz ga tót.   

– A fej lő dés nek – amely most újabb sza kasz -
ba ér ke zett – mi lyen ál lo má sai vol tak a cég
éle té ben?
– Több mint 60 éves a ZÁÉV, amely 1949-ben
jött lét re, és amely nek jog utód ja a rend szer vál -
tás után, 1991 vé gén „pi a co sí tott” Za lai Ál ta -
lá nos Épí tési Vál lal ko zó Zrt., majd en nek a
mos ta ni, a ZÁÉV Épí tő ipa ri Zárt kö rű en Mű -
kö dő Rész vény tár sa ság. Húsz év vel ez előtt je -
len tős át szer ve zés zaj lott, de a ZÁÉV ak kor is,
és most is olyan hu mán erő for rás sal ren del ke -
zik, amely a pi a con is me gáll ja a he lyét, mi -
köz ben mind vé gig ma gyar tu laj don ban ma radt
en nek min den elő nyé vel és hát rá nyá val. A Zrt.
alap ve tő en a mű köd te tés sel, me nedzs ment tel,
a vál lal ko zás szer ve ze ti és pénz ügyi kér dé se i -
vel, va la mint a ter me lés irá nyí tás sal fog lal ko -
zik, de szá mos te rü le ten van nak együtt mű kö -
dő part ne rei – be szál lí tók, al vál lal ko zók. A tár -
sa ság tel jes egé szé ben ma gyar tu laj do nú, el ső -
sor ban Bu da pes ten és a Du nán tú lon vég zett és
vé gez épí tés-ki vi te le zé si mun ká kat. 

– Mi lyen jel le gű mun ká ik vol tak, van nak?
– A fő te vé keny sé günk a ma gas épí té si

pro jek tek meg va ló sí tá sa, va la mint az eh hez
kap cso ló dó inf rast ruk tú ra. Ezen be lül ipa ri,
ke res ke del mi és szol gál ta tó egy sé gek a re fe -
ren ci á ink. Cé günk an nak el le né re, vagy az zal
együtt is ké pes volt fo lya ma to san meg újul ni
és fej lőd ni, hogy a rend szer vál tás óta több
hul lám völgy be ke rült az épí tő ipar. A ‘90-es
évek ele jén a meg ren de lők át ren de ző dé se és
a cé gek át ala kí tá sa, majd 2008-tól a gaz da sá -
gi vál ság mi att. A ZÁÉV azon ban min dig
nye re sé ges tu dott ma rad ni. Az 1998–2003
kö zöt ti idő szak pe dig igen ked ve ző volt az
ága zat szem pont já ból – eb ben az idő szak ban
je len tős mun kái vol tak a ZÁÉV Zrt.-nek pél -
dá ul a sár vá ri, kehidakustányi, bü ki,
zalakarosi gyógy für dők, a Ho tel Carbona és a
hé ví zi Szent And rás Kór ház fej lesz té se kor,
vagy ép pen a Nem ze ti Szín ház és a Rend őr -
pa lo ta épí té sé nél. A jö vőt te kint ve pe dig úgy
lát juk, hogy Szer bia Ma gyar or szág hoz kö ze li
te rü le tei, vagy az ép pen az Eu ró pai Uni ó ba
igyek vő Hor vát or szág je lent het új pi a co kat. 

– A ZÁÉV a ré gi ós top 100 tag ja, mi köz -
ben az el múlt évek a gaz da sá gi vál ság ról és
az épí tő ipar ne héz sé ge i ről szól tak. Önök re
nem ha tott a vál ság?

– Tény, hogy a gaz da sá gi vál ság mi att
csök ken tek az épí té si be ru há zá sok az el múlt
évek ben, de azért je len tős szá mú be ru há zás
zaj lott ez idő alatt is. A ZÁÉV ép pen a
regionalitásából adó dó an sze ren csés hely zet -
ben volt, mert több pro jekt ben is si ke re sen
pá lyá zott és vett részt. A ZÁÉV ese té ben nem
volt olyan mér té kű csök ke nés, mint amit az
ága zat más tag jai eset leg el szen ved het tek.
Hoz zá tar to zik ugyan ak kor, hogy cé günk
min dig is kon zer va tív pénz ügy po li ti kát foly -
ta tott, amely az el múlt évek ben, és most is se -
gí tett a ne héz sé gek le küz dé sé ben.  Mi ab ból
in du lunk ki, hogy gaz da sá gi élén kü lés vár ha -
tó. Ezt a hi tün ket erő sí ti az is, hogy a Nem ze -
ti Fej lesz té si Terv ke re té ben a kö zel jö vő ben
na gyobb vo lu men ben je len nek meg pá lyá za -
tok, s mi is si ke re sek le szünk. El ső sor ban az
egész ség ügy fej lesz té sé re gon do lok, de a tu -
risz ti ká ban, vagy ép pen a városrehabilitáció
te rü le tén is vár ha tók be ru há zá sok. Ugyan ak -
kor op ti mis ták va gyunk a ma gán be fek te té sek
te kin te té ben is. 

– A szű kebb kör nye ze tük, Za la me gye
men  nyi re ak náz za ki a gaz da ság ban rej lő –
so kak sze rint most – be szű kült le he tő sé ge ket?

– Za la me gye föld raj zi el he lyez ke dé se ki -
vá ló, a tu risz ti kai fej lesz té sek te kin te té ben
ren ge teg le he tő sé ge van még min dig. Lát -
szik, hogy a már el ké szült szá mos ide gen for -
gal mi be ru há zás mi nő ség be li ja vu lást ho zott.
Ter mé sze ti ér té ke it te kint ve az egyik leg érin -
tet le nebb me gye. A mar ke tin get még erő sí te -
ni kell, mi köz ben na gyon fon tos len ne fej -
lesz te ni – kü lö nö sen a me gye bel ső ré sze in –
a köz le ke dé si le he tő sé ge ket. Dél-Za la,
Nagy ka ni zsa tér sé ge óri á si elő nye, hogy ott
ha lad el az M7-es au tó pá lya, s ha tá ros az
uni ó hoz most csat la ko zó Hor vát or szág gal,
ami újabb uni ós for rá so kat nyit hat meg. Azt
azon ban nem sza bad el fe lej te ni, hogy a fej lő -
dés ér de ké ben na gyon fon tos, hogy egy-egy
tér ség ben in kább a ma gas hoz zá adott ér té ket

kép vi se lő vagy kí vá nó mun ka le he tő sé gek le -
gye nek. Tár sa sá gunk a hu mán erő for rás-fej -
lesz tés ben, -szakképzésben is részt vesz.
Több, fel ső fo kú ok ta tás ban részt ve vő hall -
ga tó val ta nul má nyi szer ző dést kö töt tünk, to -
váb bá Za la eger sze gen és Nagy ka ni zsán
mint egy 180 szak mun kás ta nu ló ré szé re biz -
to sít juk a szak ma gya kor la ti el sa já tí tá sá nak
le he tő sé gét. 

– A ZÁÉV mi lyen le he tő sé ge ket lát a cég
jö vő jét te kint ve? 

– Úgy gon dol juk, hogy a ZÁÉV-nek olyan
ér té kei van nak, amely alap ján fej lőd ni tud.
Biz tos va gyok ab ban, hogy a be ru há zá si pi ac
élén kü lé sé vel a cég tel je sít mé nye is fo ko zó -
dik majd, mi köz ben nem kí vá nunk vál toz tat -
ni az ed di gi pro fi lun kon. Fon tos nak tart juk a
más vál lal ko zá sok kal va ló együtt mű kö dést –
ke res sük en nek le he tő sé gét –, hi szen úgy
gon dol juk, hogy így erő seb bek tu dunk len ni,
és cég cso port ként tu dunk meg je len ni a szom -
szé dos Hor vát or szág ban, vagy akár a re mé -
nye ink sze rint meg élén kü lő ha zai la kás épí té -
si, vagy korszerűsítési pi a con. 

Meg újul, és a gaz da ság élén kü lé sé re ké szül a ZÁÉV 

Peresztegi Im re 1954-ben
szü le tett Pad áron. 1976-ban a
Pollack Mi hály Mű sza ki Fő -
is ko lán épí tész mér nö ki dip lo -
mát, majd 1999-ben a Pénz -
ügyi és Szám vi te li Fő is ko lán
szak köz gaz dá szi ké pe sí tést
szer zett. 1976-tól dol go zik a

ZÁÉV-nél, 2010-től an nak ve zér igaz ga tó ja.
Nős, két fel nőtt gyer mek édes ap ja.
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A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő új fogadóépülete

Gyutai Csaba polgármester (jobbra), Zalatnai László vezérigazgató (középen) és Nagy
András vezérigazgató a konzorciumi szerződés aláírásakor

A környezetterhelés mellett a zajszintet is csökkenti a CNG típusú autóbusz

A CNG (Compressed Natural Gas) 200 bar nyo más ra sű rí tett me tán gázt je lent, amely szár -
ma zá sa sze rint le het föld gáz, vagy ered het meg úju ló for rás ból. Ener gia hor do zó ként is mert
szén hid ro gén je ink kö zül a me tán a leg egy sze rűbb ös  sze té te lű mo le ku la, egyút tal a CH4 az,
amely ben a leg ma ga sabb a hid ro gén nek a szén hez vi szo nyí tott ará nya. Ez a tu laj don sá ga a
bel ső égé sű mo to rok ban egye dül ál ló an tisz ta égést tesz le he tő vé. Szám sze rű en, dí zel mo to -
rok nál akár 10%-kal, ben zin mo tor ok nál mint egy 25%-kal ki sebb ki pu fo gó CO2-emissziót
okoz. A meg úju ló for rás ból szár ma zó me tán ese tén az alap anyag és a tech no ló gia függ vé -
nyé ben a lég kör be ju tó, új üveg ház ha tá sú gáz men  nyi sé ge még sok kal ala cso nyabb, akár a
nul la kö ze lé be is csök ken het. Mind eköz ben a me tán gáz zal haj tott mo to rok szi lárd ré szecs -
ke-ki bo csá tá sa szin te nul la. Nem utol só sor ban ha szon jár mű vek nél és bu szok nál van ko -
moly je len tő sé ge az akár 5 dB-lel ala cso nyabb üze mi zaj szint nek, ami ke ve sebb mint fe le -
ak ko ra zaj ter he lést je lent. 
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Út já ra in dult idén Nagy ka ni zsán a Beth -
len-év, mely nek cél ja, hogy a fi gye lem kö -
zép pont já ba ál lít sa Nagy ka ni zsát. Cse res -
nyés Pé ter pol gár mes ter sze rint ak tív, kez -
de mé nye ző, di na mi kus és nyi tott vá ros po -
li ti ká juk ha ma ro san lát ha tó ered mé nye ket
hoz, az már most is ta pasz tal ha tó, hogy
egy re na gyobb a vá ros irán ti ér dek lő dés.

– Más fél év vel ez előtt vet te át a sta fé tát az új
vá ros ve ze tés. Mi vál to zott?
– Mi, nagy ka ni zsa i ak na gyon so kan úgy
érez zük, hogy azt a le he tő sé get, amit a vá ros
ka pott a sors tól, az el múlt idő szak ban nem
tud ta ki hasz nál ni. El ső sor ban egy át fo gó stra -
té gia hi ány zott. 2008-ban az én kez de mé nye -
zé sem re – ak kor al pol gár mes ter vol tam – a
Pan non Egye tem itt mű kö dő campusával ki -
dol goz tunk egy vá ros stra té gi át. En nek alap -
ján meg ha tá roz tuk a ki tö ré si pon to kat. 

To váb bi vál to zás, hogy ha té ko nyab bá tet -
tük a köz gyű lés mun ká ját, a vá ros jö vő je ér -
de ké ben költ ség ta ka ré kos gaz dál ko dást ve -
zet tünk be. Nagy hang súlyt he lye zünk a vá -
ros mar ke ting re, kap cso la ta ink ra. Sok kal több
kis- és nagy vál lal ko zó val ta lál ko zom, mint az
elő de im, és ezek a ta lál ko zá sok cél irá nyo sab -
bak is. Olyan kap cso la tok ki épí tés re tö rek -
szem, ame lyek nép sze rű sít he tik Nagy ka ni -
zsát bel- és kül föld ön egy aránt.

– Ez utób bit mi ért tart ja fon tos nak?
– Pró bá lunk nyit ni azok fe lé az or szá gok fe -

lé, ame lyek pi a cot ke res nek Eu ró pá ban. Ta lál -
koz tam az in di ai, a vi et na mi, a pa kisz tá ni, a finn

nagy kö vet tel, a ja pán kö vet ség egyik ve ze tő
dip lo ma tá já val is. Na gyon jó a föld raj zi el he -
lyez ke dé sünk, előnyt je lent, hogy közlekdési
cso mó pont ban fek szik Nagy ka ni zsa. Van au tó -
pá lyánk, ke let–nyu ga ti, észak–dé li vas út vo na -
lunk, há rom ten ge ri ki kö tő „elő szo bá já ban” va -
gyunk. Ezt sze ret nénk ki hasz nál ni, és tar ta lom -
mal meg töl te ni. Öröm mel mond ha tom, hogy
egy re na gyobb az ér dek lő dés a vá ros iránt. 

Hor vát test vér vá ro sunk kal, Csák tor nyá -
val, és a kö ze li Kaproncával sze ret nénk el mé -
lyí te ni a kap cso la tot, és olyan kul tu rá lis, tu -
risz ti kai és gaz da sá gi prog ra mo kat út já ra in -
dí ta ni, ame lyek a tér ség fel len dü lé sét szol gál -
ják. Eh hez más te le pü lé se ket és eu ró pai uni -
ós for rá so kat is igyek szünk be von ni.

– Em lí tet te, hogy szo ro sabb ra fűz te a kap -
cso la tot a vál lal ko zók kal. Tud-e az ön kor -
mány zat konk rét se gít sé get nyúj ta ni a gaz da -
sá gi szfé rá nak?

– A he lyi adó be vé tel ter hé re lét re hoz tunk
egy mun ka hely te rem tést tá mo ga tó ke re tet,
ame lyet már meg is dup láz tunk. Az ön kor -
mány zat tól vá sá rolt in gat la nok ese té ben akár
a vé tel ár 70 szá za lé kát vis  sza igé nyel he tik a
vál lal ko zá sok a be ru há zá si ér ték és a fog lal -
koz ta tott lét szám függ vé nyé ben. A bel vá ros
re konst ruk ci ó ja szin tén a he lyi vál lal ko zá sok
ér de ke it szol gál ja: az zal, hogy kul tu rál tabb,
funk ci o ná li san elő nyö sebb kö rül mé nye ket te -
rem tünk, hely zet be akar juk hoz ni a kis ke res -
ke dő ket, akik a kül vá ros ba te le pült be vá sár -
ló köz pont ok mi att je len tős pi ac vesz tést szen -
ved tek el. 

– Hol tart ez a beruházás, és milyenek
zajlottak, zajlanak még?

– A bel vá ros re konst ruk ci ó ja csú szik ki -
csit, mert a pár hu za mo san zaj ló csa tor na prog -
ram indulása egy kicsit késett, ezért azt be
kellett várni, mert így volt praktikusabb. Jú ni -
us 30-ra ké szül el a bel vá ro si meg újí tás el ső
üte me, és itt is sze ret nék  kö szö ne tet mon da ni
a ka ni zsa i ak nak, akik na gyon nagy fe gye lem -
mel tű rik a mun ká val já ró ké nyel met len sé get.
Azt gon dol tam, hogy sok kal na gyobb lesz az
elé ge det len ség. A bel vá ros-re konst ruk ció és a
csa tor na prog ram mel lett ki emelt je len tő sé gű a
kór ház-re ha bi li tá ció, de sok, ezek hez ké pest
je len ték te len nek tű nő, még is fon tos fej lesz tést
tud tunk meg va ló sí ta ni. 

– A zöld vá ros prog ram ke re té ben is tör -
tént elő re lé pés?

– Nagy ka ni zsa an nak el le né re, hogy je len -
tős ipa ri múlt tal és kul tú rá val ren del ke zik,
olyan te le pü lés, ahol a kör nye zet szin te érin -
tet len, aki a vá ros ban vagy kör nyé kén sé tál,
li ge tek kel, par kok kal, zöld del ta lál ko zik.
Nincs olyan jel le gű ipar ág, ami ko moly kör -
nye zet ká ro sí tást oko zott vol na. Ezt a jel le gét
sze ret nénk meg őriz ni, meg erő sí te ni. 

Két he lyi vál lal ko zás sal kö zö sen lét re hoz -
tunk egy gaz da sá gi tár sa sá got, amely nek az a
fel ada ta, hogy a vá ros megújulóenergia-
bázisát meg te remt se, fel ku tas sa, az itt rej lő
le he tő sé ge ket fel tér ké pez ze, hasz no sít ha tó vá
te gye. Cé lunk, hogy a vá ros ener gia gaz dál ko -
dá sát át te kint ve ta ka ré ko sabb üzem mód ra
tud juk ál lí ta ni Nagy ka ni zsa in téz mé nye it. A
geo ter mi kus ener gia a tu riz mus fel len dü lé sét
is ma gá val hoz hat ja.

– Ja nu ár el se jén in dí tot ták út já ra a Beth -
len-évet. Még is mit je lent ez?

– A Beth len Ist ván ne vé vel fém jel zett év
az ar cu lat épí tést szol gál ja, amely nek ré vén
meg is mer he tik az or szág ban és a vi lág ban, és
a be fek te tők is kön  nyeb ben ta lál ják meg
Nagy ka ni zsát, ami ál tal a tár sa dal mi és kul tu -
rá lis fej lő dés is len dü le tet kap. Beth len Ist ván
egy ko ri mi nisz ter el nök, aki az 1930-as évek
vé gén négy éven át Nagy ka ni zsa or szág gyű -
lé si kép vi se lő je is volt, pél da ként szol gál hat
ma is, hi szen a mos ta ni hoz ha son ló ne héz
hely zet ben ko moly ered mé nye ket tu dott el ér -
ni kor mány fő ként.

– Mi lyen prog ra mo kat ter vez nek?
– Egy pezs gő prog ram so ro za tot bo csá tunk

út já ra, amely a fi gye lem kö zép pont já ba ál lít -
ja a vá rost, fel tár ja erő for rá sa it, öt le te ket ad a
fej lő dés hez, meg ala poz za Nagy ka ni zsa fel -
emel ke dé sét, erő sí ti az ös  sze tar to zás ér zést, a
Ka ni zsa-tu da tot. 

Nagy ka ni zsa a fi gye lem kö zép pont já ba ke rült

Cse res nyés Pé ter 1960-ban
szü le tett Za la eger sze gen. A
Szom bat he lyi Ta nár kép ző Fő -
is ko la tör té ne lem–könyv tár
sza kán sze rez te dip lo má ját.
Nagy ka ni zsán ta ní tott, majd
vál lal ko zó lett. 1998 óta tag ja
a Fi desz nek, 2000 óta vá ro si

el nök. 2002-től par la men ti kép vi se lő, 2010-től
pedig Nagy ka ni zsa pol gár mes te re.

A belváros-rekonstrukció elkészülte után
látványos terekben, parkokban gyönyörköd-
hetnek a városban sétálók

Ünnepi díszben a nagykanizsai városháza épülete

Za la és So mogy me gye 103 te le pü lé sén
több mint 130 ezer fo gyasz tó nak szol gál -
tat ivó vi zet, 48 te le pü lés szenny víz el ve ze -
tés ét és -tisztítását biz to sít ja a Délzalai
Víz- és Csa tor na mű ZRt. A nagy ka ni zsai
szék he lyű rész vény tár sa ság ta valy ün ne -
pel te ala pí tá sá nak 95. év for du ló ját. 
A nagy múl tú ví zi köz mű-szol gál ta tó cég -
ről Kas sai Zol tán el nök-ve zér igaz ga tó val
be szél get tünk.

– Mi lyen ve zérel vek ha tá roz zák meg a
Délzalai Víz mű ZRt. min den nap ja it?
– Alap ve tő cé lunk, hogy a fo gyasz tói és a tu -
laj do no si el vá rá sok nak meg fe lel ve a nap 24
órá já ban egész sé ges, friss ivó vi zet szol gál -
tas sunk fo gyasz tó ink nak, va la mint a ke let ke -
zett szenny vi ze ket el ve zes sük, és olyan mér -
ték ben meg tisz tít suk, hogy az a ter mé szet be
vis  sza jut va ne szen  nyez ze a kör nye ze tet, mi -
ni ma li zál va a szenny víz ki bo csá tás kör nye -
zet ter he lő ha tá sát.

– Idén lesz öt éve, hogy a ZRt. élé re 
ke rült. Mit si ke rült meg va ló sí ta ni a ki tű zött
cé lok kö zül?

– Szük ség volt a szer ve ze ti fel épí tés tel jes
meg újí tá sá ra, mi vel na gyon fon tos nak tar tot -
tam az em be rek szem lé le té nek meg vál toz ta -
tá sát. A je len le gi dol go zói lét szám 245 fő.
Eh hez a lét szám hoz tar ta ni kell ma gun kat
an nak el le né re, hogy újabb te le pü lé sek csat -
la koz tak hoz zánk. Fo lya ma to san részt vál la -
lunk az or szá gos szak mai ren dez vé nyek
szer ve zé sé ben is. 2010-ben mi nyer tük el a
sze re lő ver se nyen az or szá gos el ső he lye zést,
ami iga zol ja mun ka tár sa ink jó fel ké szült sé -
gét. Ezért mi na gyon so kat te szünk. A fo lya -
ma tos kép zés re, to vább kép zés re nagy gon dot
for dí tunk. 2007 óta 350 fő vett részt kü lön fé -
le tan fo lyam okon, ami azt je len ti, hogy dol -
go zó ink nak csak nem fe le több szak mai to -
vább kép ző tan fo lya mot is el vég zett.

– Meg vá lasz tá sa kor azt ígér te, fel ké szí ti a
Délzalai Víz mű ZRt.-t a pi ac gaz da ság kö rül -
mé nyei kö zöt ti mű kö dés re. Si ke rült?

– Úgy gon do lom, hogy eb ben na gyot lép -
tünk elő re: a mun ka szer ve zés ben, a mun ka
ha té kony sá gá ban, a költ ség ta ka ré kos ság ban,
és kü lö nö sen a fo gyasz tó köz pon tú ügy fél -
szol gá lat ban. Mind ez az alap ja an nak, hogy
vál la lá sa in kat tel je sí te ni tud juk. Be ve zet tük
az in teg rált mi nő ség- és kör nye zet köz pon tú
irá nyí tá si rend szert (ISO 9001, 14001), va la -

mint az ISO 22 000 szab vány sze rin ti
HACCP élel mi szer- biz ton sá gi rend szert. 
A Délzalai Víz mű ZRt. la bo ra tó ri u ma akk re -
di tált la bo ra tó ri um ként mű kö dik. Az el múlt
há rom év ben je len tős gé pé sze ti fej lesz té se ket
haj tot tunk vég re.

– Ko ráb ban azt mond ta, mi nő sé gi mun ka
csak meg fe le lő mun ka kö rül mé nyek kö zött
vár ha tó el.

– Igen, örö möm re szol gál, hogy pá lyá za -
ton nyert pénz ből tel je sen fel újí tot tuk nagy -
ka ni zsai szék há zun kat. Meg tör tént a nyí lás -
zá rók cse ré je, a tel jes fű tés re konst ruk ció, és
el ké szült az épü let kül ső hő szi ge te lé se is. Az
ügy fél szol gá la tot infokommunikációs rend -
szer rel lát tuk el, és min den ben a leg kor sze -
rűbb és leg ta ka ré ko sabb tech ni kát épí tet tük
be, be le ért ve a szá mí tó gé pes rend szer nap ra -
kész kor sze rű sí té sét is. 

A na pok ban fe je ző dött be az ut ca fron ti fő -
épü let és egy mű sza ki épü let fel újí tá sa pá lyá -
za ti for rás ból. A par ko ló he lyek és az ud var
tel jes fel újí tá sá val érünk a nagy ka ni zsai köz -
pon tunk re konst ruk ci ó já nak vé gé re. En nek
ered mé nye egy, a ko ráb bi nál gaz da sá go sab -
ban mű köd tet he tő, a kör nye ze tet ke vés bé ter -
he lő komp le xum lesz.  

A mun kák be fe jez té vel el mond hat juk,
hogy köz pon tunk tel jes mér ték ben meg fe lel 
a XXI. szá zad kö ve tel mé nye i nek, be le ért ve a
funk ci o ná lis és az esz té ti kai el vá rá so kat is. 

– Mind eköz ben egy gi ga be ru há zás ban is
köz re mű köd nek. Hol tar ta nak?

– Az Eu ró pai Unió ál tal is tá mo ga tott kör -
nye zet vé del mi pro jekt ré sze a nagy ka ni zsai
bel vá ros csa tor na há ló za tá nak bő ví té se, re -
konst ruk ci ó ja, va la mint a kör nye ző te le pü lé -
sek (Eszteregnye, Fityeház, Rigyác, Sem jén -
háza, Szepetnek, Bocska, Fűz völgy, Homok -
komárom, Hos  szú völgy, Magyar szerda hely,
Magyarszentmiklós és Zalaszent balázs) csa -
tor ná zá sa, és a meg le vő szenny víz te lep kor -

sze rű tech no ló gi ai fej lesz té se. A szenny víz -
tisz tí tó te lep a na gyon je len tős tech no ló gi ai
fej lesz tés sel al kal mas sá vá lik a na gyobb ha -
tás fo kú bi o ló gi ai tisz tí tás ra. Ez ál tal a be fo ga -
dó fel szí ni víz, a „Dencsár-árok”, és köz vet -
ve a Prin ci pá lis-csa tor na víz mi nő sé gi ál la po -
ta is ja vul ni fog. A be ru há zás ter ve zett össz -
költ sé ge net tó 11,1 mil li árd fo rint, be fe je zé si
ha tár ide je 2012. de cem ber 31-e.

– Mik a további terveik?
– 2007-ben kap tuk meg a Re gi o ná lis Mi -

nő ség Dí jat, idén a Nem ze ti Mi nő sé gi Díj
meg szer zé sét tűz tük ki cé lul. Ez zel a ma gyar
víziközmű tár sa sá gok kö zül mind ös  sze há -
rom büsz kél ked het. Mind emel lett a jó hír név,
a hi te les ség és a tar tós üz le ti si ker ér de ké ben
ma gas el vá rá so kat tá masz tunk ma gunk kal
szem ben, mi vel meg íté lé sün ket az ér té ke ink
mel lett leg in kább a szol gál ta tás szak mai szín -
vo na la be fo lyá sol ja. Nem le het más a cél,
mint hogy a ZRt. szak em ber gár dá ja to vább ra
is min den té ren a gya kor la ti is me re tek ma xi -
má lis bir to ká ban le gyen, és lel ki is me re tes, ál -
do zat kész mun ká juk ál tal biz to sít va le gyen a
fo gyasz tók jó szín vo na lú, biz ton sá gos el lá tá sa.
A Délzalai Víz- és Csa tor na mű ZRt. el kö te le -
zett a fo gyasz tók mi nél ma ga sabb szín vo na lú
ki szol gá lá sa iránt. 

Csak ez ve zet het a hos  szú tá vú üz le ti 
si ker hez.

Délzalai Víz mű ZRt.: a mi nő ség el kö te le zett je

Kas sai Zol tán 1951-ben szü -
le tett Nagy ka ni zsán. Nős, két
gyer mek édes ap ja. Ok le ve les
gé pész mér nökként végzett. 
A Délzalai Víz- és Csa tor na -
mű ZRt.-nek immáron ötö dik
éve az el nök-ve zér igaz ga tó ja.
A Nagy ka ni zsai Ke res ke del -

mi és Ipar ka ma rá nak el nök sé gi tag ja.

A Re gi o ná lis Mi nő ség Dí jjal büszkélkedhető Délzalai Vízmű ZRt. megújult ügyfélszolgálata

Korszerű munkagépekkel dolgoznak
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1797-ben, el ső sor ban sa ját gaz da sá gá nak
fel vi rá goz ta tá sa ér de ké ben ala pí tot ta gróf
Fes te tics György Eu ró pa el ső fel ső fo kú
me ző gaz da sá gi tan in té zet ét, a Georgikont.

A Georgikon szü le té se és az azt kö ve tő idő -
szak hű en bi zo nyít ja, hogy gaz da sá gi vál sá -
gok ese tén igen is meg té rül a kép zés be, tu dás -
ba va ló be fek te tés. Ha Fes te tics György 
fis ká lis ala pon csu pán a költ sé ge it pró bál ta
vol na csök ken te ni, ak kor nem al kal maz ta
vol na Nagyváthy Já nost, és nem baj ló dott
vol na egy ok ta tá si in téz mény meg szer ve zé sé -
vel. De há la Is ten nek, nem ez tör tént, és a be -
fek te tés bu sá san meg té rült a gróf és az or szág
szem pont já ból egy aránt. 

Az el múlt év ti ze dek Ma gyar or szá gon és
szer te a vi lág ban a ha té kony ság ja ví tá sá ról, a
ver seny ről, a pi ac min den ha tó sá gá ról szól tak.
Mind ez a fel ső ok ta tás ra is egy re in kább jel -
lem ző vé vált. 

A ver seny fon tos do log, de azt gon do lom
a kö zel múlt ban be kö szön tött gaz da sá gi krí -
zis sel kap cso lat ban, so kan rá döb ben tek ar -

ra, hogy men  nyi re ki szol gál ta tot tak ká tu -
dunk vál ni egyik pil la nat ról a má sik ra, és
mi lyen nagy szük sé günk is van azok ra az
ér té kek re, ame lyek az el múlt idő szak ban
hát tér be szo rul tak. Olyan ér té kek ről van
szó, mint pél dá ul a szo li da ri tás, a baj ba ju -
tot tak se gí té se, a ba rát ság, sze re tet, tisz tes -
ség, őszin te ség és a tu dás – hang sú lyoz ta dr.
Dublecz Kár oly dé kán.

– Ezek az ér té kek Keszt he lyen, a Geor -
gikonon min dig fon tos sze re pet ját szot tak, és
ját sza nak ma is. Ez a zá lo ga an nak, hogy az
in téz mény több mint 200 éven ke resz tül fenn
tu dott ma rad ni, és fo lya ma to san meg tu dott
fe lel ni a vál to zó ki hí vá sok nak. Az em lí tett ér -
té ke ket nem csak őriz zük, ha nem kö te les sé -
günk nek érez zük, hogy ezek fon tos sá gá ra a
hall ga tók fi gyel mét is fel hív juk. Er re kö te lez
ben nün ket egyéb ként in téz mé nyünk jel mon -
da ta is: „Úgy élj, em lé kez zél, hogy a mi be -
csü le tünk őr ző je vagy”. 

En nek a mos ta ni, nem túl kön  nyű idő -
szak ban kü lö nö sen nagy a je len tő sé ge. 
A Georgikonon je len leg is csa lá di as a lég -

kör, is me ri egy mást ta nár és di ák, mű kö dik
a szo li da ri tás, meg fi zet he tők az egye tem
szol gál ta tá sai, és min dig el ér he tő egy se gí tő
kéz, tá mo ga tás a leg ne he zebb hely zet ben
lé vők nek. 

A tradíció kö te lez, fo ko zott el vá rá so kat tá -
maszt ok ta tó val és hall ga tó val szem ben egy -
aránt. Ez a zá lo ga a mi nő sé gi kép zés nek, ku -
ta tás nak, in no vá ci ó nak, és an nak, hogy aki
Keszt he lyen dol go zik, ta nul, csak rit kán szo -
kott csa lat koz ni. 

Idén 215 éves a Pan non Egye tem Georgikon Ka ra

Dr. Dublecz Kár oly 1964-
ben szü le tett Zir cen. Keszt -
he lyen szer zett ag rár mér -
nö ki dip lo mát, és az óta is
az in téz mény ben dol go zik.
2003 óta a Pan non Egye tem
Geor gikon Ka rá nak dé kán -
ja, 2009-től egye te mi ta nár.

Nős, négy gyer me ke van. 

Za la me gye agráriuma ha son ló gon dok kal
küzd, mint az or szág egé sze. A fel len dü lés -
hez Ba logh Ru dolf, a Za la Me gyei Ag rár -
ka ma ra el nö ke sze rint ko moly anya gi be -
fek te tés, meg fe le lő prog ram, re á lis stra té -
gia és ös  sze fo gás kell.

A nö vény ter mesz tés, ál lat te nyész tés, gé pi
szol gál ta tás mel lett né mi fel dol go zó ipar
al kot ja Za la me gye agráriumát. Ko ráb ban
je len tős hús ipa ra, il let ve ba rom fi fel dol go -
zó ja, hű tő há zi ka pa ci tá sa volt. Négy és fél
mil lió hek tá ron foly ta tunk szán tó föl di nö -
vény ter mesz tést, 14-16 mil lió ton na ter -
ményt ál lí tunk elő, en nek fe le ex port ra ke -
rül fel dol go zat la nul – vá zol ja az or szá gos
hely ze tet Ba logh Ru dolf. Az ag rár ka ma ra
el nö ke úgy íté li meg, hogy a ma gyar, és
ben ne a za lai agrárium ki tö ré si pont ja az
le het, ha mi nél ma ga sabb feldolgozottsági
szin ten ke rül nek vi lág pi ac ra a ma gyar ter -
mé kek, ami ja vít a fog lal koz ta tá son is. A
prob lé ma köz is mert, akad egy-két jó pél da,
de to váb bi le he tő sé ge ket kell ke res ni. 

– Nagy terv, hogy 80 szá za lék ban ma -
gyar ter mé kek ke rül je nek az áru há zak pol -
ca i ra, de ma a ma gyar fel dol go zó ipar 40-

50 szá za lék nál töb bet nem tud na vál lal ni,
ezért szám ba kell ven ni az adott sá go kat,
le he tő sé ge ket – húz ta alá az el nök. 

Sza vai sze rint az ál lat te nyész tés a 20-25
év vel ez előt ti men  nyi ség ke ve sebb mint 50
szá za lé ka alá esett, a ser tés tar tás te rén még
ros  szabb a hely zet, tíz mil lió he lyett most 2-2
és fél mil lió ser tés van. Lét kér dés, hogy ezen
ja vít sa nak, s fon tos ten ni azért, hogy a ter me -
lé si kedv vis  sza tér jen.

Mi ként a ka ma ra el nö ke mond ta, Za la
me gyé ben, amely alap já ban ugyan olyan
prob lé mák kal küzd, mint az or szág, di na -
mi kus fej lő dés ta pasz tal ha tó. – Me gyénk
ter més ered mé nyei a ka lá szo sok, ola jo sok
és a ku ko ri ca te rén az or szá gos lis tán az el -
ső egy har mad ba tar toz nak, ami te kint ve,
hogy a 127 ezer hek tár szán tó te rü let gyen -
ge kö ze pes adott sá gok kal ren del ke zik, na -
gyon jó nak mond ha tó. Ez kö szön he tő az in -
ten zív mű sza ki fej lesz tés nek, a vi lág szín -
vo na lú tech ni kák si ke res adap tá lá sá nak, il -
let ve an nak, hogy a szak mai, szel le mi, köz -
gaz da sá gi fel ké szült sé ge a vál lal ko zók nak
so kat ja vult. Ez kö zös, együt tes mun ka
ered mé nye, ami ben ben ne van nak a si ke res
in teg rá to rok is – hang sú lyoz ta Ba logh Ru -

dolf, aki sze rint a to vább lé pés kul csa is a
kö zös gon dol ko dás ban van. – Sze mély sze -
rint én a ter me lői kö zös be ru há zá so kat he -
lyez ném elő tér be az élel mi szer-fel dol go -
zás ban. Er re pél da a pacsai ba rom fi fel dol -
go zó, amit több ter me lői cso port ho zott lét -
re. Bí zunk ben ne, hogy ez egy fo lya mat
kez de te – húz ta alá, mond ván, hogy na gyon
ne héz ös  sze fog ni a me ző gaz da ság ban, mert
min den szö vet ke zés az önál ló ság rész be ni
fel adá sá val jár, de a si ker hez – kü lö nö sen
most, ami kor a vál ság ke mé nyen érez te ti
ha tá sát – el en ged he tet len az ös  sze fo gás. 

Me ző gaz da ság: ös  sze fo gás hoz hat si kert

Az idén ün ne pel te a Ba ki Agrocent -
rum a 18 éves szü le tés nap ját. A cég
tör té ne te és gon dol ko dás mód ja 
bi zo nyít ja, hogy az em be ri alap ér té -
kek az üz le ti vi lág ra át for dít va is a
hos  szú tá vú si ke res ség alap pil lé re it
ké pe zik. 

De va jon mi lyen alap el vek men tén le -
het a sem mi ből fel épí te ni egy im már 
9 mil li árd fo rint ár be vé telt el érő cé get?

A Ba ki Agrocentrum Kft. a kez de tek -
kor ke vés bé tu da to san, majd – ahogy
az ala pí tók be le ta nul tak az ag rár szak -
ma mel lett a ke res ke de lem be is – egy -
re tu da to sab ban a szak ma i sá got, meg -
bíz ha tó sá got, part ner sé get te kin tet te
azon alap el ve i nek, ame lyek nek a te vé -
keny ség min den szint jén ér vé nye sül -
ni ük kell. 

I. alap elv: szak ma i ság
A köz hi e de lem mel el len tét ben a me ző -
gaz da sá gi ter me lés egy tu dás ala pú ága zat.
Az új tech no ló gi ák meg fe le lő és költ-
séghatékony al kal ma zá sa is ma gas szin tű
szak mai is me re te ket igé nyel. A Ba ki
Agrocentrum ép pen ezért tör té ne te so rán vé -

gig ar ra tö re ke dett, hogy szak mai szol gál ta -
tá sai, ren dez vé nyei, ha zai és kül föl di ta nul -
mány út jai so rán olyan in for má ci ó kat ad jon
át, ame lyek kel a gaz dák költ sé get tud nak
meg ta ka rí ta ni, ho za mot, il let ve ár be vé telt

tud nak nö vel ni – ma gya rul mi nél több
ter mést és fo rin tot tud nak le hoz ni egy
hek tár ról.

II. alap elv: meg bíz ha tó ság
Le het, hogy rö vid tá von na gyobb pro fi -
tot hoz az ügyes ke dés, vi szont hos  szú
tá von csak a meg bíz ha tó ság, sza va hi -
he tő ség ad hat ja a si ker alap ját. A Ba ki
Agrocentrum part ne rei tud ják, hogy a
cég gel kö tött meg ál la po dá sok ra min dig
le het szá mí ta ni, az erős pénz ügyi hát tér
pe dig mind ed dig le he tő vé tet te az ígé -
re tek ma ra dék ta lan be tar tá sát, és így
lesz ez a jö vő ben is!

III. alap elv: part ner ség
Egy kor rekt üz le ti kap cso lat ban alap -
elv nek kell len nie – a vál sá gok so ro za -
tá ban pe dig ki fe je zet ten fon tos –, hogy
tud juk, szá mít ha tunk egy más ra, meg -
bíz ha tunk a má sik ban, és bár mi lyen
ne héz hely ze tet meg tu dunk ol da ni kö -
zö sen, hi szen prob lé mák min dig is

vol tak, a me ző gaz da ság pe dig kü lö nö sen ki -
szá mít ha tat lan tud len ni. Fon tos, hogy az in -
teg rá tor és ter me lő kö zös úton jár jon, hi szen
ha a ter me lők nek jó éve volt, az in teg rá tor -
nak is, és vi szont. 

Mitől lesz sikeres egy vállalkozás a mezőgazdaságban?

Balogh Rudolf 1983-ban a Keszt -
he lyi Ag rár tu do má nyi Egye te -
men ál ta lá nos ag rár mér nök ként,
1983-ban pedig vál la lat gaz dál ko -
dá si szak mér nökként végzett.
1979 és 90 között a Zala me gyei
ter me lő szö vet ke ze tek ben fő ag ro -

nó mus. 1990–1994 az Er dő váll Rt. ke res ke del mi elő -
adója. 2004-től a Za la Me gyei Ag rár ka ma ra el nö ke.

A Ba ki Agrocentrum Kft. Za la me gye 12. leg na gyobb ár be vé te lű cé ge volt 2010-ben. Fő te vé keny sé gi kö ré be a
növény védőszer-, ve tő mag-, mű trá gya-for gal ma zás és ter mény ke res ke de lem tar to zik. El ső sor ban Za la, Vas, So mogy
és Veszp rém me gye tér sé gé ben te vé keny ke dik.
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A kö zel 5000 la ko sú, nem zet kö zi hí rű
gyógy für dő vá ros min den la ko sá ra két -
száz ven dég éj sza ka jut, sőt 2010-ben több
mint 1 mil lió 50 ezer ven dég éj sza kát je -
gyez het tek. 

– A gyógytó és az akö ré épü lő szol gál ta tá -
sok, vál lal ko zá sok, va la mint a vá ros in téz -
mény rend sze re le he tő vé te szi, hogy kis tér sé -
gi köz pont ként is négy ezer em ber nek tud junk
mun kát biz to sí ta ni – je lez te Papp Gá bor pol -
gár mes ter, aki a Fidesz–KDNP szí ne i ben ve -
ze ti Hévízt 2010 ok tó be re óta. 

Mint mond ta: a vá ros sa já tos hely ze te
okán a ha ma ro san fel ál ló új köz igaz ga tá si
rend szer ben já rá si köz pont ként „he lyet kért”
ma gá nak, a dön tés ho zók azon ban Keszt hely-
köz pon tú já rás ban gon dol kod nak.

– Örül tünk vol na az önál ló sze rep kör nek,
ám a keszt he lyi já rás hoz tar to zást is öröm mel
fo gad juk, hi szen a je len le gi vá ros ve ze tés ki -
vá ló kap cso la to kat, jó együtt mű kö dést ápol a
Ba la ton fő vá ro sá val. Ab ban min den kép pen
bí zunk, hogy Hé víz kor mány ab lak ként tud

majd mű köd ni, mi vel töb bek kö zött spe ci á lis
fel ada to kat ró az ön kor mány zat ra, hogy a hé -
ví zi in gat la nok 25-30 szá za lé ka kül föl di ál -
lam pol gár ok tu laj do ná ban áll.

El hang zott: a ha gyo má nyos gyógy ászat
sze re pé nek eme lé se mel lett új att rak ci ók kal
is ven dé ge ket kí ván nak a vá ros ba csá bí ta ni.
Ide tar toz nak az egész éven át íve lő prog ra -
mok, és az, hogy a sport, tö meg sport és pro fi
sport fe lé egy aránt nyit na a vá ros, ha úgy tet -
szik: kul tu rá lis- és sport köz pont sze re pet kí -
ván ki vív ni ma gá nak. 

– Mind ezek mel lett si ke rült nyit nunk kí -
nai, orosz és arab pi a cok fe lé is, így még fon -
to sabb sze rep pel bír a FlyBalaton re pü lő tér,
mely nek ügyét új konst ruk ci ó val sze ret nénk
nyug vó pont ra jut tat ni. Az ál la mi dön tés ho -
zók kal fo lya ma tos tár gya lást foly ta tunk ez
ügy ben. Ki emel ten fon tos a gyógytó kör nye -
zet- és ter mé szet vé del me, ál la po tá nak fo lya -
ma tos el len őr zé se is, a zöld ha tó sá gok és a ci -
vil szer vez tek kép vi se lő i vel en nek a ve ze tés -
nek ki vá ló kap cso la tot si ke rült ki ala kí ta nia –
je lez te a pol gár mes ter.

Papp Gá bor hang sú lyoz ta: a vá ros kü lön le ges
hely ze te és sa já tos fel ada tai mi att szá mí ta nak
azon be ru há zá sa ik pá lyá za ti tá mo ga tá sá ra, me -
lyek a jel zett fel ada to kat erő sí te ni tud ják. A be fe -
je zett ke rék pár út, a böl cső de- és bel vá ros-re ha bi -
li tá ci ós pro jekt, a ró mai ko ri rom kert meg újí tá sát
se gí tő pá lyá zat után szá mos új pro jekt be kí ván nak
be le vág ni, me lyek se gí te nek ab ban, hogy Hé víz
or szá gos és eu ró pai szin ten is el várt mi nő ség ben
tud jon szol gál ta tá so kat nyúj ta ni a ven dé gek nek.

Jég pá lya 2012. már ci us 1-jé ig min den nap
FAR SAN GI JÉG KAR NE VÁL
Hely szín: Jég pá lya (Hé víz, Szé che nyi u.)

feb ru ár 10. (pén tek)
17:00 Var ga Fe ri és Balássy Betty sze rel mes kon -

cert je (ze ne kar ral)
18:30 „Szív-kül di” – Retro Disco DJ Belóval

feb ru ár 11. (szom bat)
16:00 A nagy ka ni zsai SWAN Ba lett- és Tánc is ko la

be mu ta tó ja
18:00 Szinetár Dó ra és Bereczki Zol tán ze ne ka -

ros nagy kon cert je

feb ru ár 12. (va sár nap)
14:30 Dolhai At ti la és Janza Ka ta 

Bá lint-na pi kon cert je (ze ne kar ral)
16:00 Hé víz SK White Horse Ak ro ba ti kus Rock’n’Roll

és Hip-Hop Szak osz tály be mu ta tó ja

feb ru ár 17. (pén tek)
17:00 Brumi Ban di Band gyer mek mű so ra 

18:00 Hé víz Szín pad mű so ra 
19:00 Far san gi Bál 

feb ru ár 18. (szom bat)
15:00 Ig ri cek ze ne kar far san gi gyer mek mű so ra
16:00 Roz ma ring Néptáncegyüttes far san go ló mű so ra

feb ru ár 19. (va sár nap)
14:00 Jel me zes fel vo nu lás rönk hú zás sal 
16:00 Nép ze nei mű sor 
17:00 Ki sze ége tés 
17:30 Jel mez ver seny 

már ci us 2. (pén tek)
19:00 CSERTA BA LÁZS ÉS ZE NE KA RÁ NAK

KA MA RA KON CERT JE
Hely szín: Pol gár mes te ri Hi va tal Dísz ter me
(Hé víz, Kos suth L. u. 1.)

már ci us 23–25. (pén tek–va sár nap)
OR SZÁ GOS SZAK KI ÁL LÍ TÁS
Té ma: für dő kul tú ra, gyógy víz tu riz mus, koz me ti ku mok,

al ter na tív gyógy ásza ti for má ci ók, egész sé ges

élet mód, sport, egész sé ges táp lál ko zás
Hely szín: Vá ro si Sport csar nok (Hé víz, 
Szé che nyi u. 25.)

már ci us 22. (csü tör tök)
A VÍZ VI LÁG NAP JÁN – BAL NE O LÓ GI AI 

KI ÁL LÍ TÁS 
Hely szín: Mu ze á lis Gyűj te mény (Hé víz, Rá kó czi u. 9.)

áp ri lis 4–9. (szer da–hét fő) 
HÉVÍZI HUNGARIKUM FESZ TI VÁL 
Köz re mű köd nek: Kor mo rán, A Köz tár sa ság Ban dá ja,

Szir tes Edi na Mó kus és a Fa bu la Rasa, Szél -
ki ál tó Együt tes, Mu zsi kás Együt tes, Dűvő Ze -
ne kar, Lajkó Fé lix, Szalóki Ági és Ze ne ka ra,
Sze ke res Adrien és Ze ne ka ra

Hely szín: De ák tér (Hé víz)

Szer ve ző: Fes te tics György Mű ve lő dé si Köz pont 
8380 Hé víz, De ák tér 1., tel.: 06-83/341-545

Hé ví zi Ter me lői pi ac – Mi nő sé gi áruk köz vet le nül a
ter me lők től. 
Egész év ben min den ked den, csü tör tö kön és
szom ba ton
Hely szín: Fesz ti vál park (Hé víz, Szé che nyi u.)

Az ak tu á lis prog ra mok ról 
és szál lás aján la tok ról bő vebb in for má ció 

a www.heviz.hu hon la pon.

Papp Gá bor (Fi desz–KDNP)
2010. ok tó ber 4-e óta pol gár -
mes ter Hé ví zen. 2002–2010
között ön kor mány za ti kép vi -
se lő, a me gyei köz gyű lés kül -
sős bi zott sá gi tag ja. Egész ség -
tan ta nár, öt gyer mek édes ap ja.

A hé ví zi re for má tus gyü le ke zet ben gond no ki
tiszt sé get tölt be; a Du nán tú li Re for má tus Egy -
ház ke rü let Köz gyű lés ének vi lá gi tag ja.

Gyógyturizmus a fejlődő Hévízen

Hévízi kulturális rendezvények
Hé ví zen a gyógy ásza ti ide gen for ga lom több mint 200 éves múlt ra te kint vis  sza. A vá ros
a nyu gal mat árasz tó kör nye zet és a ven dég sze re tet mel lett egész év ben gaz dag kul tu rá -
lis prog ra mo kat is kí nál az ér ke ző nek. Utób bi ból adunk íze lí tőt az Ol va só nak:
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A Ma gyar Ter mék Nagy díj jal ki tün te tett
NaturMed Ho tel Carbona egyik tit ka, hogy
a cso dás hé ví zi adott sá gok ra épít ve meg te -
rem tet te a ter mé szet gyógy ászat és a mo -
dern me di ci na össz hang ját. A gyó gyí tá son
túl a meg elő zést és az egész ség tu da tos ki -
kap cso ló dást szem előtt tart va min den le -
he tő sé get meg ad nak a ven dé gek nek, le gyen
az tra di ci o ná lis, vagy a leg újabb tu do má -
nyos fel fe de zé se ken ala pu ló el já rás. Mind -
eh hez ma gas szak mai fel ké szült ség és fo -
lya ma tos fej lesz té sek biz to sít ják a hát te ret.

A szál lo da ma gyar tu laj do no sai az el múlt tíz év
so rán több mint 5 mil li árd fo rin tot for dí tot tak
kor sze rű sí tés re. A leg utób bi – ta valy be fe je ző -
dött –, 275 mil lió fo rin tos be ru há zás leg lát vá -
nyo sabb ele me ként a ho tel kül ső ké pét hoz zá -
iga zí tot ták a bel ső mi li ő höz. A fő épü let 100 er -
ké lye új üveg bo rí tást ka pott, tel je sen át ala kult a
szál lo da fő be já ra ta, és a kon fe ren cia te rem is
meg újult. A ven dé gek jobb ki szol gá lá sa és a
bel ső mun ka fo lya mat ok meg kön  nyí té se, egy -
sze rű sí té se ér de ké ben mind szoft ver-, mind
hard ver te rü le ten fel fris sült az in for ma ti kai
rend szer. A ho tel szol gál ta tá sai is to vább bő -
vül tek: az ed di gi szaunasziget egy el kü lö ní tett,
úgy ne ve zett tex til sza u ná val egé szült ki, va la -
mint a 300 négy zet mé te res él mény für dő mel -
lett egy ti né dzser me den cét is ki ala kí tot tak. 

A ter mé szet és a tu do mány har mó ni á ján
ala pu ló NaturMed fi lo zó fia tisz te let ben tar tá -

sá val ál lít ják ös  sze a ho tel ál tal kí nált prog ra -
mo kat is. A né hány na pos ké nyez te tő ki kap -
cso ló dás mel lett di é tás vagy böj tös kú rák ra
épp úgy le he tő sé get kí nál nak, mint kü lön le ges
bőr fi a ta lí tó el já rá sok kal kom bi nált, egy he tes
szép ség ke ze lé sek re, vagy egy komp lex im -
mun erő sí tő prog ram ra. Utób bi ke re té ben a
ma gyar ta lál má nyon ala pu ló, ha zai fej lesz té sű
Sensolite fény ágy ál dá sos ha tá sát is él vez he -
tik a ven dé gek.

A szol gál ta tá sok szé les ská lá ja a ki ma gas -
ló an kép zett szak em be rek nek kö szön he tő en
vá lik pél da ér té kű vé. A Carbona gyógy ásza ti
rész le gé ben 3 szak or vos, és egy 40 fős, ál lan -
dó szak em ber gár da vár ja a gyógy ul ni (is) vá -
gyó kat, az egész sé ges élet mód ki ala kí tá sá hoz
dietetikus és gyógy tor nász nyújt se gít sé get. A
ki ma gas ló szak mai tu dás mel lett az egye di
hoz zá ál lás, a mun ká já ba, ön ma gá ba és a
mun ka tár sa i ba ve tett hit emel te Torhosi Tün -
de koz me ti kus mes tert is a töb bi ver seny ző
fö lé, ami kor 2011-ben el nyer te a nem zet kö zi
szak mai zsű ri ál tal oda ítélt „Blue Diamond”
dí jat mint Eu ró pa egyik leg jobb spa és well-
nessmenedzsere. A szak ma irá nyá ba va ló el -
kö te le zett ség jel lem zi a ho tel va la men  nyi
dol go zó ját, és ez zel ér de mel te ki a NaturMed
Ho tel Carbona ve zér igaz ga tó ja, dr. Luk ács
Fe renc is a Hé víz Vá ros Tu riz mu sá ért dí jat.

Elérhetőségek: 
www.carbona.hu   •   +36 83 501-500

Kimagaslóan képzett szakemberek állnak
a gyógyulni, pihenni vágyók rendelkezésére

Az or szág dél nyu ga ti csücs ké ben, a szlo vén
ha tár kö ze lé ben há rom táj egy ség – Őr ség,
Gö csej, Hetés – ta lál ko zá sá nál, a Kerka fo -
lyó völ gyé ben fek vő Len tit és kör nyé két az
em ber és kör nye ze te har mó ni á ja jel lem zi.

A te le pü lés ke let ke zé sé ről az el ső em lé kek a
ko rai kö zép kor ból va lók. A XII. szá za di vár
ma rad vá nyai – az egyik fenn ma radt sa rok tor -
nya a szép, don ga bol to za tos pin cé vel – még
ma is meg te kint he tők, a kö zép kor ban el pusz -
tí tott temp lom he lyén a XVII. szá zad vé gén
épült Szent Mi hály ró mai ka to li kus temp lom
ba rokk stí lu sú fres kó it Dorffmaister Ist ván
fes tet te. A vá ros ban és kör nyé kén több mű -
em lék ha rang láb ta lál ha tó – kez di Hor váth
Lász ló, Lenti pol gár mes tere.

A vá ros, túl azon, hogy őr zi a rég múlt ér -
té ke it, a je len ben is igyek szik ér té ket te rem te -
ni: az el múlt né hány év ben több ipa ri be ru há -
zás va ló sult meg, fej lesz tet ték a köz mű- és
ke rék pár út-há ló za to kat. A pá lyá za ti for rá sok
át gon dolt fel hasz ná lá sá val bő ví tet ték a
gyógy für dőt, fel újít ják ré geb bi, kor sze rűt len
in téz mé nye i ket. – A je len leg át épí tés alatt ál -
ló bel vá ros mél tó köz pont ja lesz a le en dő 
já rás nak is – húz za alá Hor váth Lász ló. A kö -
zel jö vő ter ve i ről el mond ta, be fek te tő ket ke -
res nek az egy ko ri lak ta nya hasz no sí tá sá ra.
Úgy vé li, ko moly üz le ti le he tő sé gek rej le nek
a re ha bi li tá ci ós gyógy ke ze lé sek és für dő kú -
rák ös  sze kap cso lá sá ban is, de a mi nő sé gi
szol gál ta tás ér de ké ben a leg fon to sabb egy
szín vo na las szál lo da lé te sí té se. 

– A ter mé sze tet, tú rá kat és ka lan do kat ked -
ve lők nek ke rék pár utak, gya log ös vé nyek nyúj -

ta nak él mé nye ket, sok vis  sza té rő hor gász és
va dász ven dé günk van. Nem so ká ra nyí lik a hó -
vi rág, a ta va szi tő zi ke, és ké ső ta vas  szal er de -
ink ben meg cso dál ha tó a koc kás kotuliliom is –
fű zi hoz zá a pol gár mes ter. A gyógy für dő mel -
lett ta lál ha tó a „Gö csej kin csei, az er dő és fa”
cí met vi se lő er dé sze ti, fű rész ipa ri és vas út tör -
té ne ti ki ál lí tás, és in nen in dul út já ra Ma gyar or -
szág leg hos  szabb – Len ti és Kis tol mács kö zött
köz le ke dő – er dei kis vas út ja is. A Ha gyo má -
nyok Há zá ban a 18–19. szá za di hetési né pi ér -
té kek gyűj te mé nye mel lett Za la me gye utol só
hí res pász tor fa ra gó ja, Soós La jos mun kái is
lát ha tók. A vá ros ban szá mos nép mű vé sze ti ter -
mé ket ké szí tő mes ter dol go zik, 130 éves szö -
vő szé ken ké szül nek a hetési szőt te sek, és or -
szág szer te is mer tek a kör nyék be li fa ze ka sok
mun kái is. – A tu ris tá kat vá ro sunk ba von zó
prog ra mok nö ve lé se ér de ké ben fel ada tunk a
ke res ke dők és ven dég lá tók ös  sze fo gá sá nak

meg szer ve zé se – hang sú lyoz za, hoz zá té ve,
hogy ők gaszt ro nó mi ai és bor kü lön le ges sé gek -
kel, va la mint he lyi spe ci a li tá sok kal vár ják a
ven dé ge ket, akik kí ván csi ak a za lai táj dim bes-
dom bos lan ká i ra, vad re gé nyes er dő sé ge i re, pa -
ta kok kal szab dalt rét je i re, ahol az em ber és
kör nye ze te még ma is iga zi har mó ni á ban él.

Len ti: az em ber és kör nye zet har mó ni á ja

Len ti Eu ró pa-szer te hí res ter mál für dõ je több
mint 30 éves múlt ra te kint vis  sza. A für dõ 9
hek tá ros te rü le tén – eb bõl 8 hek tár par ko sí -
tott zöld te rü let – 10 kü lön fé le tí pu sú me -
den ce ta lál ha tó, amely bõl 5 fe dett, 5 pe dig
sza bad té ri. A kí ná lat ban úszó-, gyógy-, él -
mény-, gyer mek- és hidromasszázs me den -
cék, óri ás csúsz da, ját szó tér, sport pá lyák
nyúj ta nak fel üdü lést
az ide lá to ga tók nak. A
für dõ ét ter me és ká -
vé zó ja pe dig kel le -
mes gaszt ro nó mi ai
él mé nye ket kí nál a
ven dé gek nek.  

A 3500 m2 fe dett
ré szen lé võ 5 me -
den cén kí vül a 630
m2-es el kü lö ní tett
pi he nõ tér, ben ne a
díj men te sen igény be ve he tõ, kom for tos
pi he nõ ágyak és fût he tõ pi he nõ pa dok biz -
to sít ják a ven dé gek za var ta lan és nyu godt
ki kap cso ló dá sát.

Vál to za tos szaunavilág
A tes ti fel fris sü lést se gí ti az eu ró pai szín -
vo na lú szaunavilág, amely ben 2 finn-,

egy aro ma- és egy physiotherm infrasza-
una, sa ját pi he nõ rész pi he nõ ágyak kal,
va la mint egy önál ló sza bad té ri szau-
nakert ta lál ha tó.

Gyógy ászat, Szép ség farm 
A len ti für dõ vi ze 40 000 éves nát ri um-
hid ro gén kar bo ná tos gyógy víz, amely

ki vá ló an al kal mas
moz gás szer vi meg -
be te ge dé sek ke ze -
lé sé re. A fe dett für -
dõ ben üze mel a
gyógy ke ze lé se ket
vég zõ gyógy ásza ti
rész leg, va la mint a
Szép ség farm, ahol
fod rá szat, koz me ti -
ka, pe di kûr/ma ni -
kûr, és kü lön fé le

fris sí tõ masszá zsok ve he tõk igény be.

Szent György Ener gia park
A für dõ kü lön le ges sé ge a sza bad té ri ré -
szen ta lál ha tó Szent György Ener gia -
park, amely egye dül ál ló vá te szi a len ti
für dõt Eu ró pá ban, mi vel egy he lyen ta -
lál ha tó a ter mál für dõ, és az em be ri szer -

ve zet re jó té ko nyan ha tó, po zi tív föld su -
gár zá sok. Az ener gia park egész év ben
lá to gat ha tó.

Információ/szo ba fog la lás:

www.lentifurdo.hu
furdo@lenti.hu

Te le fon: 06 20/394-9121

Lentiben tavasztól őszig virágba borul a város

AKCIÓS
CSOMAGAJÁNLAT: 

3 NAP/2 ÉJSZAKA 16 500 Ft/fõ 

kétágyas szobában, félpanzióval, napi

többszöri belépéssel a fürdõbe, korlátlan

medencehasználat, szauna

pihenõágy, díjmentes parkolás

Elhelyezés: vendégszobák

(Az ajánlat érvényes: 2012. 02. 10-tõl 03. 31-ig)

Hor váth Lász ló 1956-ban
szü le tett, nős, el ső dip lo má -
ját 1979-ben sze rez te Pé -
csett. Orosz–német–testne -
velés sza kos ta nárként a len ti
Vö rös mar ty Ál ta lá nos Is ko -
lá ban dolgozott, ahol tíz évig
igazgató is volt.  1994-től négy

cik lu son át te le pü lé si kép vi se lő, bi zott sá gi el -
nök, 2010-től a vá ros pol gár mes te re, 

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

Re mek öt vö zet – ter mé szet és tu do mány szak ér te lem mel fű sze rez ve

Az utób bi két év ben Keszt hely se bes sé get
vál tott, en nek ered mé nye ként több új -
don ság gal is büsz kél ked het. Meg újul a
tör té nel mi bel vá ros, a Ba la ton-part, sor -
ra szé pül nek, bő vül nek a mú ze u mok,
egy re szí ne sebb a szol gál ta tás- és prog -
ram kí ná lat.

A leg lát vá nyo sabb mun ká la tok a Fő té ren
zaj la nak. A 2011-ben kez dő dött fel újí tás sal,
és az ed di gi át me nő for ga lom meg szű né sé -
vel kel le mes sé ta tér, ren dez vény hely szín és
sok szí nű vá ros köz pont ala kul ki. Tu risz ti kai
és ke rék pá ros cent rum ki ala kí tá sá val egy -
be köt ve fel újít ják a Tourinform-irodát, élet -
re kel a kút ház, amely a szá zad ele jén a
szín ház előtt állt, új ven dég lá tó he lyek gaz -
da gít ják majd a te ret.

Ez zel pár hu za mo san Ba la ton-part is meg -
újul. A par ti sé tány meg hos  szab bí tá sa mel lett
a mó ló kör nyé ke és a ren dez vény tér is új dísz -
bur ko la tot kap, így al kal mas lesz nagy sza bá sú
sza bad té ri prog ra mok ren de zé sé re. Új ut ca bú -
to rok szol gál ják a ké nyel met, szö kő ku tak ad -
nak fel fris sü lést a nyá ri hő ség ben. A vá ro si
stran don ví zi busz ál lo más épül, a strand be já -
ra tá nál Tourinform-pont vár ja a tu ris tá kat.

Keszt helyt mél tán ne vez het jük a mú ze u -
mok vá ro sá nak, az alig hú szez res te le pü lé sen
egész év ben kö zel húsz mú ze um, il let ve ki ál -
lí tás vár ja a lá to ga tó kat, sze zon ban szer dán -
ként egé szen éj fé lig tar tó nyit va tar tás sal, kü -

lön le ges éj sza kai att rak ci ók kal. Es tén ként a
Sé tá ló ut ca is meg ele ve ne dik: kon cer tek, elő -
adá sok, ké ső éj sza ká ig nyit va tar tó ká vé zók
és üz le tek vár ják a ven dé ge ket. A vá ros tu risz -
ti kai kí ná la tát egy re pü lő ma kett-ki ál lí tás és 
-szimulátorközpont te szi gaz da gab bá. A Fes -
te tics kas tély mú ze um leg újabb ékes sé ge lesz
a jú li us tól lá to gat ha tó tró pu si pál ma ház, ame -
lyet Eif fel ere de ti ter vei alap ján újí ta nak fel.
A kas tély park ban a Mú ze u mok éj sza ká ján,
az az szer dán ként es te sétakocsikázni is le het.   

A Ba la ton kör nyé ké nek leg ré gibb mú ze u -
ma a Ba la to ni Mú ze um, amely nek „Arany híd
– Fe je ze tek a Ba la ton tör té ne té ből” cí mű új
ál lan dó ki ál lí tá sa a ba la to ni ha jó zás és für dő -
kul tú ra tör té ne tét mu tat ja be. Nyá ron a ká vé -
fő zés tör té ne té vel és a szá zad for du ló di vat vi -
lá gá val is meg is mer ked he tünk.

A Georgikon Ma jor mú ze um a Fes te tics
György ál tal 1797-ben ala pí tott Geor -
gikonnak, Eu ró pa el ső önál ló ag rár-fel ső -
ok ta tá si is ko lá já nak ál lít em lé ket. Új att rak -
ci ó ja a Georgikon-majorban foly ta tott 
me ző gaz da sá gi te vé keny sé ge ket, gaz dál ko -
dást, a kü lön fé le kony ha ker ti és fű szer nö -
vé nye ket, va la mint az ős ho nos ha szon ál la -
to kat mu tat ja be. 

Ha nyár, ak kor szín ház, hi szen már ha gyo -
mány nak szá mít a Keszt he lyi Nyá ri Já té kok. A
kö zön ség idén hat szín da ra bot lát hat ne ves
mű vé szek elő adá sá ban. Je les nap nak ígér ke zik
a Vá ros nap ja jú ni us ele jén, ami kor a Fő tér át -

adá sa kor nagy sza bá sú ren dez vé nye ket tar ta -
nak. A ré gi ha gyo má nyok kal büsz kél ke dő Za -
lai Bor cé gér Fesz ti vál – Bor na pok a meg újult
Ba la ton-part nak kö szön he tő en na gyobb te rü -
le ten vár ja a jó bo rok ked ve lő it. A fi a ta lok ról
sem fe led ke zik meg a vá ros: a vá ro si strand te -
rü le tén a nyá ri es té ken ze ne szól, szó ra ko zó he -
lyek so ra vár ja a ki kap cso lód ni vá gyó kat. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.keszthely.info.hu

Keszthely az újdonságok tükrében

A parti sétány is megújul
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A Hunguest Ho tel Freya Zalakaros egyik
legnagyobb szál lo dá ja, amely az el múlt év ti -
ze dek ben nem csu pán meg őriz te, ha nem nö -
vel te szín vo na lát. A há rom csil lag mö gött
négy csil la gos el lá tás, fi gyel mes ség és szol gál -
ta tás rej lik. Egye di elő nye, hogy zárt fo lyo só
ve zet a szál lo dá ból a mél tán hí res Grá nit
Gyógy- és Él mény für dő be, így a ven dé gek
kü lön té rí tés nél kül, ké nyel me sen, akár na -
pon ta több ször is igény be ve he tik a für dő
ma gas szín vo na lú szol gál ta tá sa it.  

A ho tel 150 szo bá val, 12 apart man nal vár ja
ven dé ge it – mond ja Var ga Lajosné, a
Hunguest Ho tel Freya igaz ga tó ja. Zalaka ro son

csak a Grá nit Gyógy für dő, Gyógycentrum
ren del ke zik Eu ró pá ban is ked velt gyógy víz zel
– hang sú lyoz za az igaz ga tó –, így a szál lo dák
kö zül csak a Hunguest Ho tel Freya ven dé gei
él vez he tik azt a ké nyel met, ame lyet a köz vet -
len ös  sze köt te tés nyújt szá muk ra. A szál lo da
gyógy ul ni vá gyó ven dé gei ál ta lá ban hos  szabb
időt, akár két-há rom he tet is itt tar tóz kod nak,
hi szen az or vos ál tal fel írt ke ze lé sek ered mé -
nyes sé ge így ér he tő el. A kú ra cso ma go kat ál ta -
lá ban né met, oszt rák és orosz ven dé gek ve szik
igény be – tud juk meg Var ga Lajosnétól. A ma -
gyar és kül föl di ven dé gek ará nya évek óta 70-
30 szá za lé kos aránybanban osz lik meg, bár az
utób bi évek ben a gaz da sá gi vál ság mi att né mi -

leg vál to zott a rész arány. A ho tel azon ban min -
den kép pen szá mít a bel föl di csa lá dos ven dé -
gek re, s az igaz ga tó úgy gon dol ja, hogy nyá ron
lesz is ele gen dő ha zai ven dég. Ta vas  szal, ősz  -
szel és té len in kább a kö zép ko rú, il let ve a kül -
föl di ven dé gek lá to gat ják a Hunguest Ho tel
Freyát, és eb ben az idő szak ban ren de zik a leg -
több bel föl di és nem zet kö zi kon fe ren ci át is.

A Hunguest Ho tel Freya a ne héz gaz da sá gi
hely zet ben is igyek szik meg tar ta ni szín vo na lát, a
hos  szú tá vú ter ve ik ben pe dig a kon fe ren cia te rem
bő ví té se és egy bel ső wellness rész ki ala kí tá sa is
sze re pel. Az évek óta ál lan dó szál lo dai sze mély -
zet pe dig ga ran cia a meg bíz ha tó, ma gas szín vo -
na lú el lá tás ra – de rül ki az igaz ga tó sza va i ból. 

Me ríts erőt a Hunguest Ho tel Freyában! 

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 éj sza ka szál lás svéd asz ta los reg ge li vel és va cso rá val
• az éj sza kák kal meg egye zõ szá mú für dõ be lé põ a

szál lo dá val köz vet len ös  sze köt te tés ben ál ló Grá nit Gyógy für dõ be
(34–36 °C hõ mér sék le tû gyógy vi zes me den cék)

• für dõ kö peny-hasz ná lat fel nõt tek ré szé re
• in gye nes széf hasz ná lat
• in gye nes WIFI a szo bák ban
• áfa

A be lé põ na pi több szö ri be lé pés re jo go sít, a für dõ egy
zárt, fû tött át já rón ke resz tül ké nyel me sen meg kö ze lít he tõ!
Gyer mek ked vez mény: 5,99 éves ko rig in gye nes 
a gyer mek szál lá sa és ét ke zé se a szü lõk kel egy 
szo bá ban tör té nõ el he lye zés ese tén. 6–14 éves 
ko rig az ár ból 50% ked vez ményt biz to sí tunk.

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 aján lat mi ni mum 3 éj sza kai szál lás ese tén ér vé nyes. Ki egé szí tõ be lé põ az él mény für dõ be 
és a gyógycentrumba té rí tés el le né ben a szál lo da re cep ci ó ján vá sá rol ha tó. Ide gen for gal mi adó 
és par ko lás kü lön fi ze ten dõ.

Hóhullástól rügyfakadásig

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



Előnyt ko vá csol tak Za lá ban az egy kor oly
nagy szo mo rú sá got ki vál tó üzem be zá rás -
ból. A jó ne vű Zalabaromfi Rt. fel szá mo lá sa
után, an nak egy ko ri be szál lí tói és ta kar -
mány ke ve rői bá zi sán új vál lal ko zás ala kult,
amely no vem ber ben meg kezd te a ter me lést. 

Ne vé ben és alap te vé keny sé gé ben is igen csak
ha son ló az egy ko ri Zalabaromfi Rt. és az el -
múlt év ben Pacsán le te le pe dett Za lai Ba rom -
fi fel dol go zó Kft. A ha son ló ság nem vé let len.
A Zalabaromfi egy ko ri be szál lí tói ter me lői
tár su lá so kat – úgy ne ve zett Be szál lí tói és Ér té -
ke sí té si Szö vet ke ze te ket – hoz tak lét re, ame -
lyek uni ós tá mo ga tá sok kal na gyon jól mű köd -
tek, pél dá ul ta kar mány ke ve rő ben üz let részt
sze rez tek – ma gya ráz za Bedő Ti bor, a pacsai
Za lai Ba rom fi fel dol go zó Kft. ügy ve ze tő igaz -
ga tó ja. A rész vény tár sa ság fel szá mo lá sa után
ezek a tár su lá sok úgy lát ták, hogy sa ját vá gót
kell épí te ni ük a meg lé vő ta kar mány ke ve rő és
a ter me lő bá zis mel lé. Így ala kult meg a Za lai
Ba rom fi fel dol go zó Kft., amely 403 mil lió fo -
rint ál la mi és uni ós tá mo ga tást nyert el a Me -
ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal tól
(MVH) pá lyá zat ré vén vá gó híd épí té sé re –
idéz te fel az át me net éve it az ügy ve ze tő.

A tár sa ság le te le pe dé sé ben az se gí tett,
hogy – bár a 2009-ben ugyan csak az MVH-
hoz be nyúj tott pá lyá za tot for rás hi ány mi att
el uta sí tot ták – a pacsai ön kor mány zat tól tel -

ket kap tak. A ké sőb bi ek ben pe dig ban ki fi -
nan szí ro zást is igény be vet tek. 2011 ta va szán
a Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um ál tal mun -
ka hely te rem tő be ru há zás ra ki írt pá lyá za ton
el nyert 224 mil lió fo rint adott újabb len dü le -
tet a vál lal ko zás nak, amely ben az el nyert ösz  -
sze gek, a ban ki fi nan szí ro zás és az ön erő se -
gít sé gé vel 2011 no vem be ré ben meg in dul ha -
tott a ba rom fi-fel dol go zás. Bedő Ti bor tól
meg tud tuk, hogy a ter vek sze rint éven te 800
ezer puly kát és 2,5-3,5 mil lió csir két sze ret -
né nek vág ni. A mint egy 5 ton ná nyi ka pa ci tá -
sú fel dol go zó üzem ben pe dig fel vá got ta kat,
virs li ket, má ja so kat, son ká kat, füs tölt, főtt,
pá colt ter mé ke ket ál lí ta nak elő. 

Kér dés re az ügy ve ze tő igaz ga tó mo so lyog -
va mond ja: a Za lai Ba rom fi fel dol go zó ban hús -
ból, még pe dig ha zai hús ból ál lít ják elő a fel -

dol go zott árut, így ter mé ke ik nem a leg ol csóbb
ka te gó ri á ba tar toz nak, de ára i kat igye kez nek
meg fi zet he tő – kö zép ka te gó ri ás – szin ten meg -
ha tá roz ni, és pré mi um ter mé ke ket is ké szí te -
nek az üzem ben. A fő ként Za la, Vas, So mogy,
Ba ra nya, Győr-Moson-Sopron me gyé ben ne -
velt puly ká ból és csir ké ből ké szült ter mé ke ket
ép pen ezek ben a he tek ben dob ják pi ac ra. 

Ami a hu mán erő for rást il le ti, ép pen olyan
gyor san fej lesz tik a Za lai Ba rom fi fel dol go zó -
ban, mint ahogy azt a be ru há zás sal vagy a
ter me lés sel tet ték. Az egy év vel ez előt ti 55
em ber he lyett ma már 140-en dol goz nak itt
egy 7 fős me nedzs ment irá nyí tá sá val, a cél
pe dig a ter me lés nö ve lé se és mint egy 200
em ber fog lal koz ta tá sa – tet te hoz zá Bedő Ti -
bor ügy ve ze tő igaz ga tó. 

Bedő Ti bor Nován szü le tett
1972-ben. Nős, 2 gyer mek
édes  ap ja. 1991–1996 között a
Pan non Ag rár tu do má nyi Egye -
tem Georgikon Mezőgazdaság -
tu dományi Ka rán, Keszt he lyen
ok  le ve les ag rár mér nö ki dip lo mát
szer zett. 11 évig a Zalaba rom  fi

Zrt. mezőgazdasági osztályvezetője, 2009 óta a Za -
lai Ba rom fi fel dol go zó Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja.
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A nem zet kö zi pi a con több mint száz, ha -
zánk ban tíz éve van je len az Elanders svéd
nyom da ipa ri cég cso port. 1908-ban te le fon -
köny vek ké szí té sé re hoz ták lét re a ma már
vi lág mé re tű vál la lat cso por tot – mond ja Há ry
Sza bolcs, az Elanders Hun ga ry Kft. gyár -
igaz ga tó ja a kez de tek ről. Az Elanders je len -
leg há rom kon ti nen sen, 11 or szág ban, ös  sze -
sen 14 gyár egy ség ben ter mel. Svéd or szág -
ban, Né met or szág ban, Len gyel or szág ban,
Ma gyar or szá gon, Olasz or szág ban, Ang li á -
ban, Svájc ban és Nor vé gi á ban, to váb bá Kí -
ná ban, az Egye sült Ál la mok ban és Bra zí li á -
ban is jelen van az Elanders-logó. A cég cso -
port mint egy 1500 em bert fog lal koz tat, ár -
be vé te le pe dig meg kö ze lí ti a 200 mil lió eurót.

A gyors nem zet kö zi ös  sze fog la lót kö ve tő en
Há ry Szabolcsot ar ra kér tük, hogy az ép pen
idén 10. szü le tés nap ját ün nep lő Elanders
Hun ga ry Kft.-t mu tas sa be, hi szen igen ér de -
kes, hogy mi köz ben pél dá ul az Eu ró pán kí vü -
li gyá ra it met ro po li szok ban te le pí tet te le az
anya cég, ha zánk ban egy kis vá rost vá lasz tot -
tak. A meg ol dás azon ban egy sze rűbb, mint
gon dol nánk. A cég az egyik mo bil te le fo no kat
is gyár tó mul ti na ci o ná lis vál la lat fon tos be -
szál lí tó ja volt – egé szen pon to san a svéd
nyom da ipa ri vál lal ko zás ké szí tet te a ké szü lé -
kek ke ze lé si uta sí tá sát. Így ami kor Za la me -
gyé ben te le pe dett le a meg ren de lő, a vál lal -
ko zás kö vet te. Az Elanders Hun ga ry Kft.
Zalalövő köz pont tal 213 em bert fog lal koz tat
ha zánk ban – kö zü lük 12-en Jász be rény ben
egy di gi tá lis nyom dá ban dol goz nak az egyik
ot ta ni ve vő ki szol gá lá sá ra –, s ez zel a kis za -
lai vá ros leg na gyobb fog lal koz ta tó ja. 

Az Elanders Hun ga ry íves of szet és di gi tá -
lis nyom ta tá si tech ni ká val dol go zik szí nes ben
és fe ke te-fe hér ben is. Az előb bi tech ni kát il le -
tő en az or szág leg na gyobb nyom dá ja. Ma gyar -
or szá gi vá sár ló ik job bá ra mul ti na ci o ná lis vál -
lal ko zá sok – mond ja Há ry Sza bolcs –, így pél -
dá ul elekt ro ni kai ter mé ke ket vagy ház tar tá si
gé pe ket gyár tó cé gek. Kön  nyen el kép zel he tő,
hogy egy bo rot va vagy haj szá rí tó do bo zá ban a
hasz ná la ti út mu ta tót az Elanders ha zai gyá rá -
ban ké szí tet ték. A né met test vér cé gen ke resz tül
Né met or szág ba is szá mos meg ren de lést tel je sí -
te nek az ot ta ni pré mi um au tó gyár tók szá má ra.
S va jon mit tud gyár ta ni és be szál lí ta ni egy
nyom da ipa ri vál lal ko zás a nagy au tó gyá rak -
nak? Ér te lem sze rű en ka ta ló gu so kat, posz te re -

ket, ke ze lé si uta sí tá so kat – so rol ja a gyár igaz -
ga tó. A né me tek mel lett svéd meg ren de lé se ik
is van nak. Svéd or szág ba köny ve ket ké szít az
Elanders Hun ga ry, pél dá ul tan köny ve ket az is -
ko lák ba, de más, akár szép iro dal mi mű ve ket is,
ke mény táb lás ki vi tel ben. A nyom da ipar e szeg -
men sét itt hon is ki szol gál ja a cég, emel lett íves
of szet exk lu zív ma ga zi no kat és ter mék ka ta ló -
gu so kat is gyár ta nak. A jö vő ben sze ret ne több
ha zai meg ren de lőt is Ma gyar or szá gon a cég. 

Egy-egy ke rek év for du ló – je len eset ben
az Elanders Hun ga ry Kft. 10 éves fenn ál lá sa –
ta lán ar ra is al kal mas, hogy a si ke rek ös  sze sí -
té se mel lett a jö vő si ke re in gon dol kod jon egy
vál lal ko zás. Ezt te szi most a nyom da ipa ri vál -
lal ko zás is, ami kor a már meg lé vő né met part -
ne re i ken ke resz tül a ha zai és a kör nyék be li or -
szá gok au tó ipa rát, gyógy szer ipa rát cé loz zák
meg, de sze ret né nek még több ma gas mi nő sé -
gű ma ga zint, ka ta ló gust ké szí te ni. 

A cég cso port ha zai kép vi se lő je ár be vé tel -
ének mint egy 60 szá za lé kát kül föl di meg ren -
de lé se i ből, 40 szá za lé kát a ha zai pi a con ter -
me li meg – mond ja kér dé sünk re Há ry Sza -
bolcs –, bár en nek a 40 szá za lék nak csu pán 5-
10 szá za lé ka szár ma zik tény le ges bel ső ér té -
ke sí tés ből, a töb bi mul ti na ci o ná lis vál lal ko -
zá sok tól. Nem vé let len te hát, hogy e te kin tet -
ben sze ret nék ja ví ta ni a mu ta tó kat – de rül ki
a gyár igaz ga tó sza va i ból. 

A tény le ges ha zai pi ac bő ví té sén túl to -
váb bi fej lesz té se ken is gon dol ko dik a me -
nedzs ment, hi szen a je len le gi épü le te mel lett

4000 négy zet mé ter nyi te rü let be épí té sé re van
le he tő ség. Amíg azon ban a bő ví tés „me ze jé -
re” lép nek, ad dig is a tech ni kai fel sze relt sé -
gen ja ví ta nak az Elanders Hun ga ry Kft.-nél.        

A ter mé sze te sen pro fit ori en tált vál lal ko -
zás na gyon jó kap cso la tot ápol a zalalövői és
a za la eger sze gi ön kor mány zat tal, va la mint a
ci vil szer ve ze tek kel. Fon tos nak tart ják a tár -
sa dal mi sze rep vál la lást, né ha pa pír ral, más -
kor anya gi tá mo ga tás sal se gí te nek. Ez utób -
bi val sport klu bo kat se gít a cég Zalalövőn és
Za la eger sze gen, il let ve a szom szé dos Vas
me gyé ben. Most ép pen egy olyan prog ram -
ban vesz nek részt, amely nek ke re té ben pá lya -
vá lasz tás előtt ál ló ál ta lá nos is ko lás gyer me -
kek nek tar ta nak elő adást a nyom da ipar ról. Az
óvo dá ban pe dig ud var ren de zé si, fa ül te té si
ak ci ó ban vesz nek részt – mond ta az Elanders
Hun ga ry gyár igaz ga tó ja, Há ry Sza bolcs.

Za la me gye nyu ga ti ha tá rán, Szlo vé ni á tól
25, Auszt ri á tól 35 ki lo mé ter re fek szik
Zalalövő. A nagy múl tú, egy kor Salla név re
hall ga tó vá ros la kos sá ga há rom ezer fő. Ko -
ráb ban a me ző gaz da ság volt a jel lem ző, a
rend szer vál tás után vi szont több ipa ri cég is
be te le pült, tá jé koz ta tott Vertetics Lász ló pol -
gár mes ter. Ma a leg je len tő sebb vál lal ko zás
Zalalövőn fog lal koz ta tás és a ter me lé si ér ték
te kin te té ben az Elanders nyom da, amely a
vál ság ha tá sá nak ki vé dés re pro filt vál tott, s

már fej lesz té sen gon dol ko dik. A volt tsz fa te -
le pén kezd te el, s fej lesz ti fo lya ma to san te -
vé keny sé gét a Szalai Fa fel dol go zó és Ke res -
ke del mi Kft. Be köl tö zött az ipa ri park ba a
svéd pad lót gyár tó Edelholz Kft., a Gép és
Ferrotech Kft., pe dig a vas ipar ban ér de kelt.
Vertetics Lász ló sze rint a be fek te tők szá má ra
– ha tárkö ze li fek vé se és a sza bad
munkaerőkapacitás mel lett – azért von zó
Zalalövő, mert az ipa ri park jó 15 éve egé -
szen jó fel té te lek kel fo gad ja a vál lal ko zá so -

kat. A park ban – tet te hoz zá – van sza bad ka -
pa ci tás. Zalalövő köz pon ti sze re pet tölt be a
tér ség ben, bár nem lesz já rá si köz pont. Van
ok mány iro dá ja, en nek kö szön he tő en kor -
mány ab lak is nyí lik majd. – Re mél jük, hogy
azok a fel ada tok, ame lyek a ’70-es évek től
mű köd nek – az épí tés ha tó ság és gyám hi va tal
– ma rad nak. 13-14 te le pü lés ez irá nyú fel -
ada ta it lát juk el – vá zol ta Vertetics Lász ló.
Ar ról is be szá molt, hogy a vá ros prog ram pa -
let tá ja is ci vil éle te is gaz dag. 

Tíz éve Ma gyar or szá gon az Elanders Hun ga ry

Háry Szabolcs 1975-ben szü -
let ett Za la eger sze gen. Gé -
pész mér nök ként vé gzett a
Bán ki Do nát Mű sza ki Fő is -
ko lán, majd köz gaz dász ként 
a ta ta bá nyai Mo dern Üz le ti
Tu do má nyok Fő is ko lá ján. Je -
len le gi mun ka he lye előtt 8

évet dol goz ott a Flextronicsnál. Az Elandersnél
2009 óta dolgozik gyár igaz ga tó ként.

Zala megye 23

A Magyarországon több mint 200 embert foglalkoztató nyomda főépülete

Von zó a be fek te tők szá má ra Zalalövő ipa ri park ja

Né hány év vel ez előtt a Za la me gyei Pacsa
ve ze tői úgy gon dol ták, hogy elő nyös len ne a
te le pü lés szá má ra, ha az ad di gi nagy köz sé gi
stá tuszt vá ro si rang ra cse rél nék. A te le pü lés
2007 ok tó be ré től a 20 köz sé get ma gá ban
fog la ló több cé lú kis tér ség köz pont já vá vált,
s ek kor fo gal ma zó dott meg a gon do lat: ta lán
több szak ha tó sá gi fel ada tot is kap hat na a
kis tér ség, ha a szék hely te le pü lés vá ros. Az
1800 la ko sú Pacsának 2009. jú li us el se jén
ado má nyo zott vá ro si ran got a köz tár sa sá gi
el nök – mond ja Henczi Zol tán pol gár mes -
ter, aki gyor san hoz zá te szi azt is, hogy meg -
szü le tett a jog sza bály, mely sze rint 2013-tól
csak az le het vá ros, amely nek la kos sá gi lét -
szá ma el éri vagy meg ha lad ja az 5000 főt. 

Pacsán úgy vél ték, hogy leg alább annyi, vagy
még több elő nye szár ma zik a te le pü lés nek a
vá ro si rang ból, mint ko ráb bi, nagy köz sé gi stá -
tu szá ból. Henczi Zol tán pél da ként em lí tet te,
hogy több al ka lom mal vol tak olyan pá lyá za ti
le he tő sé gek, ame lye ket ki fe je zet ten kis vá ro -
sok szá má ra ír tak ki, s így ők ki ma rad tak be lő -
le, da cá ra an nak, hogy 1994-től nagy köz ség -
ként mű kö dött a te le pü lés. 

Henczi Zol tán 2002 óta ve ze ti a vá rost, s
szo mo rú an idé zi fel azo kat az idő ket, ami kor
még fo ci aka dé mia mű kö dött a te le pü lé sen – a
te het sé ges, spor tol ni vá gyó és ki tar tó an spor -
to ló ál ta lá nos is ko lás ko rú gyer me kek nek 37
éven át meg ada tott a le he tő ség, hogy Pacsán,
bent la ká sos is ko lá ban ké pez zék őket. Ugyan -
ak kor bi za ko dás sal te kint a jö vő be, hi szen a
ta valy no vem ber ben le te le pe dett Za lai Ba -
rom fi fel dol go zó Kft. a ter vek sze rint a nyár
vé gé re meg dup láz za a je len le gi fog lal koz ta -
tot tak lét szá mát, s 200 em ber nek ad mun kát.
A pol gár mes ter úgy gon dol ja, hogy a ba rom -
fi fel dol go zó még több mun kát, és idő vel be te -
le pü lő ket is hoz a vá ros ba, hi szen – mond ja
Henczi Zol tán – még so ha sem for dult elő az,
ami ma nap ság, hogy a vá ros ban mint egy 25 el -
adó ház van, vagy hogy az 1990-es évek ben
még 300 is ko lás és 100 óvo dás gyer mek lét -
szám né hány év alatt csak nem fe lé re csök kent
an nak el le né re, hogy föld raj zi lag elő nyös hely -
zet ben van Pacsa. A te le pü lés ugyan is a me gye

há rom na gyobb vá ro sa – Za la eger szeg, Nagy -
ka ni zsa, Keszt hely – há rom szög ében ta lál ha tó.

Hos  szabb tá von is a mun ka hely te rem tés -
ben lát fej lő dé si le he tő sé get a vá ros el ső em -
be re, ezért már a ba rom fi fel dol go zó cég gel
foly ta tott tár gya lá sok so rán vál lal ta a vá ros
olyan be ru há zá sok el vé ge zé sét – pél dá ul a
szenny víz tisz tí tó mű ka pa ci tás bő ví té sét –,
amely kön  nyí ti a cé gek le te le pe dé sét. A pol -
gár mes ter bí zik ab ban, hogy a te le pü lé sen né -
hány éve még jól mű kö dő épí tő ipa ri vál lal ko -
zá sok is ha ma ro san új ra meg ta lál ják szá mí tá -
sa i kat. Ugyan ak kor re mé li azt is, hogy a je -
len leg 330 mil lió fo rint ból meg úju ló is ko la és
óvo da von zó lesz a kör nye ző, kis is ko lá kat
mű köd te tő te le pü lé sek szá má ra, s ha ma ro san
még nagyobb gye rekzsi vaj töl ti meg az idén
má jus ra tel je sen meg úju ló pacsai is ko lát.

Pacsa városa új lehetőségek küszöbén áll

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. 

Henczi Zol tán Lász ló 1956-
ban szü le tett Pacsán. Nős, egy
gyer mek édes ap ja. 1998 és
2002 kö zött a köz ség al pol gár -
mes te re, 2002 óta – az idő köz -
ben vá ros sá vált – Pacsa füg -
get len pol gár mes te re. Köz élet -
ben vál lalt fel ada ta it meg elő -

ző en a ke res ke de lem ben és a ven dég lá tás ban
szer zett mun ka ta pasz ta la tot.A 13. század óta működő pacsai templom

A nemrég épült Zalai Baromfifeldolgozó
Kft. modern épülete




