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Három évvel ezelőtt választottam új
otthonomnak Zala megyét. Baranyá-
ban, Pécsett születtem, 15 évig éltem
Budapesten. Zala nem volt számomra
ismeretlen, a nagyszüleim innen szár-
maznak, és én 30 éve jogi előfelvé-
telisként Zalaegerszegen voltam kato-
na – igaz, akkor azt mondtam, hogy
soha nem jövök vissza. Most már más-
képp látom, hiszen bármerre megyek,
szépséget, nyugalmat, befogadókész-
séget találok. A zalai emberek nagyon
jó természetűek, ez egy nagyon nyi-
tott, befogadó megye.

A természeti környezet hasonló Bara-
nyához: aprófalvas, dimbes-dombos,
nagyon inspirálja az embert. Rendkí-
vül jó adottságok vannak, itt a Bala-
ton, három határ érhető el 60-70 km-
en belül. Páratlan gyógyvízkincse van
ennek a vidéknek.

Csavargó ember vagyok, az irodám
falát térképek díszítik, ha van szabad-
időm, rábökök az egyikre, és elindu-
lok. Néha magam is meglepődöm,
hogy ebben a pici Zalában mennyi a
látnivaló, innen kezdődik az Őrség, itt
van a göcseji dombság az eldugott
falvaival, kastélyokkal. És itt van a mi
színházunk is, amely idén ünnepli ala-
pításának harmincadik évfordulóját.

Zala megye érdemes arra, hogy meg-
ismerjék akár személyesen, akár
ennek a magazinnak a segítségével.

Dr. Besenczi Árpád
Jászai Mari-díjas színész,

a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház igazgatója
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Nyugodt év elé néz 2013-ban a Zala Me-
gyei Önkormányzat, a legfontosabb vál-
tozások már lezajlottak – fogalmazott
Manninger Jenő, a megyei közgyűlés el-
nöke. A megye kiváló természeti adottsá-
gokkal rendelkezik, előnyére válhat a
nagyvárosokban kialakult munkakultúra
és gazdasági potenciál.

– Zala határ menti mivoltának előnyei vagy
hátrányai vannak?
– Nyilván voltak és vannak ma is tapasztalha-
tó előnyei. Nagyon sokan járnak át dolgozni,
ami hozzájárul az életszínvonal emeléséhez.
Ugyanakkor hátrány a komoly elszívóhatás
az egészségügyben, a vendéglátásban, emiatt
nehéz jó szakembereket találni. Előny a lo-
gisztikai szerep, amely nagyon jelentőssé
vált, és Horvátország uniós csatlakozásával
még inkább felértékelődik. Zalaegerszegen
és Nagykanizsán is kialakulóban van egy-egy
jelentős logisztikai park. Egy nagy multinaci-
onális cég közvetlenül a határ mellett,
Letenyén építette fel több országot érintő el-
osztó központját. Ebben az is fontos szerepet
játszik, hogy a megyét átszeli két jelentős
közlekedési folyosó, egy észak–déli, Alpokat
elkerülő, és egy kelet–nyugati folyosó.
– Megtalálta-e helyét a Zala Megyei Ön-

kormányzat a közigazgatás átszervezése ál-
tal ráruházott szerepben?
– Természetesen, hiszen eddig is szerepünk

volt a fejlesztésben. A régiós és kistérségi ta-
nácsok megszűnése óta egyedül a megyére
hárul ez a szerep. A megyei fejlesztési koncep-
ció helyzetelemzése elkészült, most dolgo-
zunk a koncepción, ami alapja lesz a megyei
fejlesztési tervnek. Az a cél, hogy erre épül-
jenek az uniós programok, amelyek 2014-től
2020-ig valósulnak meg. A munkát a megye
településeinek bevonásával, a leendő járási
székhelyeken tartott konzultációs fórumok
összehívásával, az adott térségre vonatkozó

gondolatébresztő előadások tartásával vé-
geztük. A helyzetelemzést széleskörű társa-
dalmi egyeztetést követően véglegesítettünk.
– Mit vár a következő uniós ciklustól?
– Készülő hosszú távú terület- és gazdaság-

fejlesztési tervünk, s az ezzel összhangban
álló középtávú program célja a 2014–2020
közötti időszakban rendelkezésre bocsátan-
dó uniós források eddiginél hatékonyabb,
jobb lehívása, elköltése, illetve a munka-
helyteremtés fokozott előtérbe helyezése,
ami a jövőben az eddigieknél is jobban szem
előtt kell tartani.
Szeretnénk a vidékfejlesztési forrásokat el-

érni, arra koncentrálva, hogy a helyi kister-
melőket segítsük, a helyi termelést, a helyi
értékesítési láncok létrehozását mozdítsuk
elő. Olyan pályázatokat és programokat kell
alkotni, amelyek mindezeket segítik.
– Milyen területen lát előrelépési, fejlődési

lehetőséget?
– Az agrárágazatot mindenképpen ide soro-

lom. A mezőgazdaság, a megújuló energiák
hasznosítása terén a keszthelyi egyetemnek
jelentős szerepe lehet. Jobban ki kell aknáz-
nunk a természeti adottságainkat. Erre épülve
a gyógyturizmus, azon belül az egészségtu-
rizmus szerepe nőhet, illetve a már említett
logisztikáé. Azt viszont látni kell, hogy
egyedül a települések nem boldogulhatnak,
össze kell fogniuk a siker érdekében. Erre jó
példa a Zalaegerszeg–Szombathely–Szent-
gotthárd autóipari övezet.

Zala kiváló természeti adottságaira épít

Manninger Jenő építőmérnök,
1998-tól 2002-ig közlekedési
és vízügyi politikai államtitkár,
a keszthelyi térség országgyű-
lési képviselője 2002-től.AGaz-
dasági és Informatikai Bizottság
tagja 2010-től, valamint a Közle-
kedési albizottság elnöke. Meg-

figyelőként dolgozott az Európai Parlamentben
2003-ban..A Zala Megyei Közgyűlés elnöke 2006-
tól, az EU Régiók Bizottságának tagja 2011-től.

Keszthely, a „Balaton fővárosa” történelmi emlékekben gazdag településként turisztikai és szellemi központ
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Határon átnyúló üzletember-találkozók-
kal, a vállalkozásokat segítő előadások
megszervezésével, a szakképzési igények
felmérésével igyekszik segíteni a vállalko-
zásokat a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Mazzag Ferenc elnök a most
kissé stagnáló zalai gazdaság fellendítése
tekintetében nagy reményeket fűz a feb-
ruárban megnyíló Kárpát Régió Üzleti
Hálózat lendvai irodájához, amely Szlové-
nia és Magyarország gazdasági kapcsola-
tait lesz hivatott élénkíteni. A Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökével,
Mazzag Ferenccel beszélgettünk.

– Hogyan látja most Zala megye gazdasá-
gi helyzetét?
– A nyugat-dunántúli régió részeként az or-
szág egyik legfejlettebb térségébe tartozik
Zala megye, de önmagában a mi megyénk
gazdasága mégsem olyan fejlett. A tavaly
ősszel elkészült régiós TOP 100 gazdasági
lista is jól mutatja ezt. Mindehhez persze
hozzájárul Zala sajátos, aprófalvas telepü-

lésszerkezete, amelyek központjai kis vá-
rosok. Fontos lenne néhány olyan nagyobb
termelő cég megjelenése, amely igényelné
a beszállítókat, így adva munkalehetőséget
a kis- és közepes vállalkozásoknak, az itt
élő embereknek. Bár mind a megye, mind
a nagyobb városok vezetői részéről számos
lépés történt a helyzet javítása érdekében,
mindenképpen szükséges kormányzati
akarat, segítség is.

– Zala megyében fontos szerepe volt
mindig a faiparnak és bútoriparnak. Meny-
nyire befolyásolta ezt a szektort a gazdasá-
gi válság?

– Valóban nagy hagyományai voltak
megyénkben a faiparnak, s ez ma is megha-
tározó. A korábbi nagy cégek jelentős része
azonban kisebb magánvállalkozások révén
működik tovább. Ezek főként külföldre ter-
melnek. Zalában azonban az élelmiszeripar
is meghatározó volt, amely csaknem teljes
egészében megszűnt az elmúlt 20 évben.
Pacsán az élelmiszer-ipari hagyományokra,
a meglévő tudásra alapozva ígéretesen újra-
indult a baromfifeldolgozás.

– A Zalaegerszeg–Szentgotthárd–Szom-
bathely tengelyen a megyében eddig nem
létező új iparág látszik kibontakozni…

– Így igaz. A kormányzat részéről is ki-
emelt figyelmet kapott a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ. En-
nek nyomán 25 ezer új munkahely jöhet
létre a térségben mintegy 1 milliárd euró
tőkebefektetéssel. A térséget kiemelt jár-
műipari központtá nyilvánította a kormány,
s egy nemrégiben megtartott konferencián
elhangzott az is, hogy 2015 végéig elkészül
a Szombathely–Győr közötti négysávos út,
s a 8-as főút is négysávossá válik Körmend
és az országhatár között. Sajnálom, hogy
Nagykanizsa kimaradt ebből, hiszen a kez-
detekkor a dél-zalai város részvételéről is
szó volt. Az ipar fejlődése számára elen-
gedhetetlen a fejlett úthálózat is, ám míg a
miniszterelnök úr ígérete szerint Szombat-
hely és Győr között várható közútfejlesztés
– Nagykanizsán már most áthalad az M7-
es –, sajnos Zalaegerszeget érintően egy-
előre nem várható ilyen fejlesztés tudomá-
sunk szerint.

– A kamara hogyan tudja segíteni a vál-
lalkozásokat itt, Zala megyében?

– Úgy gondolom, a kamara nagyon sok
segítséget nyújt a megye vállalkozásainak.
Számos gazdasági rendezvényünk van,
amelyek a kis- és közepes vállalkozások se-
gítését szolgálják. Ilyenkor, év elején im-
már hagyományos rendezvényünk az új
adótörvények, a változások megismertetése
a vállalkozásokkal, illetve a pénzügyeiket
intéző könyvelőkkel. Ebben hosszú évek
óta kiváló partnereink a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) munkatársai, akik kész-
séggel tartanak előadásokat. A vállalkozók
és a könyvelők részéről pedig mindig nagy
az érdeklődés. Számos üzletember-találko-
zót szervezünk a környező országok, de
akár Németország vállalkozásaival is. E te-
kintetben nagy előny, hogy Zala megyével
határos Szlovénia és Horvátország, de na-
gyon közel van Ausztria is, így belátható tá-
volságban lehet terjeszkedni, üzleti partne-
rekre találni. Fontosnak tartom megemlíteni
a Széchenyi Kártya Programot, amely nagy
segítség a tőkehiányos kisvállalkozásoknak
a konstrukció több elemével (folyószámla-,
forgóeszköz- és beruházási hitel). Tagjaink
számára megtakarítási lehetőséget ajánlunk
fel a kamarai energiabeszerzési társulással,
amelyet az energiaköltségek optimalizálása

érdekében hoztunk létre. Számos területen
végzünk tanácsadást (jogi, szakképzési,
munkavédelmi stb.), miközben nem szabad
elfeledkeznünk a már működő pályázatfi-
gyelő és az üzleti partnerkeresési rendsze-
rünkről sem.

– Mennyiben segítette az Önök munká-
ját az elmúlt évben történt regisztráció?

– Mindenképpen úgy gondolom, hogy
előnyös volt ez a kötelező regisztráció, hi-
szen így képet kaptunk arról, hogy milyen
működő, élő vállalkozások vannak a me-
gyében, milyen területeken érdemes fejlőd-
ni, fejleszteni tovább. Nagyon sok vállalko-
zó csak most szembesült vele, hogy még
mindig nyilvántartják a már évek óta nem is
működő vállalkozását. Ez a regisztráció a
nyilvántartások „tisztítását” is magával
hozta. Az online adatbázis már elérhető
mindenki számára a kamara portáljáról.
Szeretném kiemelni a szolgáltatásokat,
amelyeket a regisztrált vállalkozásoknak
nyújtunk, így a tanácsadást gazdasági,
pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdések-
ben valamint a már említett üzleti partner-
keresést és pályázatfigyelést. Nem utolsó
sorban a szakképzést is tudjuk a regisztráció
eredményéhez igazítani. Bízunk abban, hogy
az oktatási intézmények központosításával,
kormányhivatalokhoz kerülésével köny-
nyebb lesz a szakképzés koordinációja is,
hiszen egy fenntartóval kell majd tárgyalni.

– Milyen specialitásai vannak a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának az
ország többi iparkamaráihoz képest?

– Sajátosságunk, hogy a mi gesztorsá-
gunkkal működik a magyar–szlovén tago-
zat Balogh Géza vállalkozó irányításával. E
szerveződés feladata a Szlovénia felé irá-
nyuló gazdasági kapcsolatok segítése. Bár
Szlovénia gazdasága – a 2 milliós lakosság-
számból adódóan – kicsi, a kapcsolatok
mégis jól működnek. Február közepén nyi-
tott meg Lendván a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat irodája, amely december óta már öt
környező országban nyílt meg, és amelynek
feladata, hogy elősegítse a kelet-közép-eu-
rópai országok nyitását egymás gazdaságai
felé. A lendvai iroda feladata az lesz, hogy
a muravidéki magyaroknak nyújtson segít-
séget a magyarországi kapcsolatok megta-
lálásában, illetve a magyar vállalkozások-
nak a szlovéniai gazdasági kapcsolat élénkí-
tésében. Nagy reményekkel várjuk az iroda
tevékenységét a két ország gazdasági kap-
csolatainak fellendítésében.

Várakozással tekint a zalai gazdaság a Kárpát Régió Üzleti Hálózatra

Előadás az Új Munka Törvénykönyvéről a zalaegerszegi Kamarák Házában

Mazzag Ferenc Zalaegerszegen
született 1953-ban. Villanysze-
relő, épületvillamossági techni-
kus, épületvillamossági üzem-
mérnöki, műszaki tanári diplo-
mát szerzett. 1990-ben indította
el a Metamorf'90 Kft.-t., amely-
nek a mai napig tulajdonos-ve-

zetője. 2000-től a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke, 2004-től elnöke.
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Zala megyében nyugalomban, békében,
szakszerűen zajlik a közigazgatás átala-
kítása. A rendszer ésszerűbben, gazdasá-
gosabban működik, mondja Rigó Csaba
kormánymegbízott, aki szerint fontos lé-
péseket tettek azért, hogy visszaszerez-
zék az állampolgárok bizalmát.

– Folyamatos a változás. Hol tartunk most
a közigazgatás átalakításában?
– Alapos előkészítés után 2013. január 1-
jével megalakultak a járások, ezzel az ügy-
intézés lehetősége is közelebb került az
emberekhez. A kormányhivatalok, kor-
mányablakok mellett a jövőben a járási
székhelyeken is lehet ügyeket intézni. Az
okmányirodák bázisán kormányablakokat
létesítünk. Mivel több mint 300 okmány-
iroda van az országban, legkésőbb év végé-
ig több mint 300 kormányablak működik
majd a jelenlegi 29-cel szemben. Most
több mint 60 ügyet lehet intézni vagy kez-
deményezni a kormányzati ügyfélszolgála-
tokon, de az intézhető ügyek száma is bő-
vül. Azokon a településeken, ahol nincs já-
rási székhelyhivatal vagy kormányablak,
ott települési ügysegéd áll rendelkezésre.
Zalában a járások elindulásával egyidőben
azonnali intézkedésként meghosszabbítot-
tuk a zalaegerszegi és a nagykanizsai ok-
mányirodák nyitva tartását. Január 2-től a
kormányablakokhoz igazodó hosszított
munkarendben, 8-tól 20 óráig várják im-
már az okmányirodák is az ügyfeleket.

– Hogyan zajlott a járások kialakítása?
– A munkát már a múlt év elején elkezd-

te a minisztérium a kormányhivatalokkal
együtt. Elindult egy széleskörű társadalmi
vita, nyárra minden vitás kérdés eldőlt, ki-
alakult a 175 vidéki és 23 fővárosi körzet,
és őszre megszülettek a járási megállapo-
dások, a megyei kormányhivatalok minden
településsel megegyeztek az átadott felada-
tokról, munkaerőről, az ingatlan és ingóság
használatáról. Zalában ez zökkenőmente-
sen történt meg. Sikerült az országban el-
sőként teljes körűen megegyeznünk. Így
már 2012. október 12-re az asztalomon
volt mind a 258 zalai önkormányzat testü-
letek által is elfogadott és aláírt megállapo-
dása. A járások kialakítása központi költ-
ségvetést kímélő folyamat volt, amely nem
munkaerő-felvételekről és nagy beszerzé-
sekről szólt, hanem ésszerű feladat-, hatás-
kör-, emberi és anyagi erőforrás-átcsopor-
tosításokról. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
közelebb vittük az állami ügyintézés lehe-
tőségét az állampolgárokhoz járási és tele-
pülési szintre.

– A járások kialakításánál sikerült az
igényeket figyelembe venni?

– Tizenhat önkormányzati kérésből ti-
zennégyet tudtunk teljesíteni, mert ezek
mindegyike szakmailag jogos és indokolt
volt. Előfordult, hogy bizonyos települést
más járásba kértek sorolni, mert időközben
megszülettek a megegyezések a közös hiva-
talok létrehozásáról. A törvényi előírásokat
szem előtt tartva teljesítettük a kéréseket.

– Két év telt el a kormányhivatalok lét-
rejötte óta. Milyen a mérleg?

– Pozitív, de még korántsem értünk a
munkánk végére. Mindenekelőtt az alábbi
négy területen kívántunk előrelépni. Az el-
ső a feladatok ésszerűbb megosztása, egy-
szerűsítése. Ez megvalósult – többek kö-
zött – a járási törvény hatályba lépésével is.
Sokkal tisztább a kép: ami az állam dolga,
az a járásokhoz került, ami helyismeretet
igényel, az maradt az önkormányzatoknál.
Az eljárásrendi egyszerűsítésben segítséget
kaptunk. Több deregulációs csomag is a
parlament elé került, idejét múlt jogsza-
bályok kikerültek a rendszerből, itt is sike-
rült részben előrelépnünk. Csakúgy, mint a
szervezet átalakításában. 2011 januárjában
átvettük és integráltuk azokat a dekoncen-
trált szerveket, amelyek többféle illetékes-
ségi területen áttekinthetetlenül működtek.
Ez minimum 10 százalék megtakarítást
eredményezett. A rendszer hatékonyabb
lett, az egységes irányítás meghozta azt a
lehetőséget például, hogy csökkentsünk
olyan dologi és rezsi kiadásokat, amelyek
korábban párhuzamosan, külön szerveze-
tekben merültek fel. Sokkal koncentráltab-
ban, irányítottabban valósítjuk meg ezt,
drasztikusan csökkentettük például a pos-
taköltséget, az autóhasználat, a takarítás
költségeit. Elindítottunk egy megtakarítási
programot, amely jóvoltából 2011-ben
minden egyes közbeszerzésbe fektetett fo-
rint 56 forint megtakarítást hozott, 2012 vé-
gére pedig 96 forintot. Végül, de nem utol-
só sorban a negyedik terület a személyi
ügyek kérdése. Az ember az egyik legfon-
tosabb tényező, éppen ezért igyekszünk
megbecsülni, odafigyelni dolgozóinkra.
Ugyanakkor az is fontos, hogy mindenki-
ben kialakuljon a kormánytisztviselői elkö-
telezettség és szemlélet. Például ha munka-
helyteremtő befektető jelentkezik, köteles-
ségünk soron kívüli ügyintézéssel segíteni
a letelepedésben. Láttatni kell, hogy nem-

csak politikai stabilitás van Magyarorszá-
gon, hanem olyan befogadó közeg, hogy
ebbe az országba, megyébe érdemes jönni,
hozni a befektetendő forintokat, munkahe-
lyet teremteni. Mindenkinek a saját terüle-
tén tenni kell a bürokrácia ellen, elérni azt,
hogy ügyfélbarát legyen a hivatal. Egyfaj-
ta frissítésre, új szemléletre van szükség.
Meg kell találnunk azokat a csatornákat,
ahol elérhetünk az állampolgárokhoz, az
emberekkel beszélgetni kell a jó államról,
az újdonságokat, például a kormányabla-
kokat minél szélesebb körben be kell tud-
nunk mutatni.

– Milyen új, aktuális feladatok adtak
munkát Önnek és kollégáinak az elmúlt he-
tekben?

– A múlt év januárjától a védelemirányí-
tás is a kormányhivatalokhoz került. Fel
kellett készülnünk az esetleges rendkívüli
téli hideg időjárásra és annak következmé-
nyeire. Felmértük, hogy hová kell hasított
fát, segélycsomagot, tartós élelmiszert szál-
lítani annak érdekében, hogy kevesebb tra-
gédia legyen. Advent idején karitatív akci-
ókban vállaltunk szerepet. A legnagyobb
figyelmet azonban a járások zökkenőmen-
tes indítása jelentette. Elkezdtük az új kor-
mányablakok nyitásának előkészítését,
amelynek első látványos lépése tavasszal
lesz, amikor átadjuk a felújított hévízi ok-
mányirodát.

A legfőbb cél az állampolgárok bizalmának visszaszerzése

Rigó Csaba Balázs
48 éves. Program-
tervező matemati-
kus, szakközgazda,
majd MBA szak-
közgazdász diplo-

mát szerzett. 1998-tól tagja a Fidesznek. 2002
és 2010 között zalaegerszegi önkormányzati
képviselő. 2011. január 1-jétől a Zala Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.

Nemzetközi árvízvédelmi gyakorlat a Mura folyón
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Zalaegerszeg Város Önkormányzata min-
den eszközt megragad a gazdaság élénkí-
tésére. Fejleszti ipari parkjait, támogatja
a helyi kis- és középvállalkozások törek-
véseit. Idén sok tekintetben megváltozott
körülmények között, de változatlan pre-
cízséggel, előrelátással gazdálkodik a vá-
ros, amely kényelmes otthont nyújt az
egerszegieknek, és egyre vonzóbb a be-
fektetők, turisták számára is. Gyutai
Csaba polgármesterrel beszélgettünk.

– A közigazgatás reformja, a járások létre-
hozása mennyiben érintette Zalaegerszeget?
– Mint minden önkormányzatot, így Zala-
egerszeget is érinti a közigazgatás átszer-
vezése. Feladatok kerültek el tőlünk, ami-
ket a járási hivatalok vettek át. Mindenben
igyekeztünk segíteni a zalaegerszegi járás
kialakítását, sőt, a város egyik legszebb
épületét adtuk át funkciója ellátására. De a
kapcsolatunk eddig is harmonikus volt az
állami szervekkel. Úgy vélem, az átszerve-
zést úgy kell véghezvinni, hogy az állam-
polgárok észre se vegyék: már nem az ön-
kormányzat lát el bizonyos feladatokat,
hanem az állam. Meggyőződésem szerint
Zalaegerszegen ez így lesz.

– Milyen intézményeket működtet most
a város?

– Az önkormányzatok és az állam kö-
zött világos feladatmegoszlás történt. Az
óvodák fenntartása önkormányzati feladat,
az általános iskolák, kollégium, gimnáziu-
mok üzemeltetése szakmai szempontból
állami feladat, az egyéb feltételrendszer,
épület, ingatlan, ingóság biztosítása az ön-
kormányzat hatásköre. A szükséges dönté-
seket meghoztuk, az intézményekben ma-
radó személyzetet egy gazdasági ellátó
szervezetbe szervezzük. Az állam markán-
sabb szerepvállalásával maximálisan
egyetértek, egy szigorúbb szakfelügyeletet
már eddig is kívánatos lett volna megvaló-
sítani. Ez most létrejön. A szakképzés tisz-
tán állami feladat lesz, viszont két kulturá-
lis intézmény a városhoz kerül, a Göcseji
Múzeum és a Deák Ferenc Megyei Könyv-
tár. Utóbbit összevonjuk a városi könyvtár-
ral, a múzeumtól pedig nagyobb szerepet
várunk el a város kulturális életében.

– Az elhúzódó válság rányomja-e bélye-
gét a zalaegerszegiek életére, a város költ-
ségvetésére?

– Sajnos a válság a város gazdaságát is
megszaggatta. A legnagyobb vállalatnál, a
Flextronicsnál összeomlott a mobil üzlet-
ág, ezért jelentős elbocsátásokra került sor.
Nagyon bízunk abban, hogy a cég újra tud-
ja építeni régi kapacitását, és új termékek
gyártását hozza Zalaegerszegre. Ehhez a
város minden segítséget megad, a kor-
mányzati támogatás is biztosított – erről
egyeztettünk a Gazdasági Minisztérium-
mal, de piacot, megrendelést sem az állam,
sem az önkormányzat nem tud hozni.

– Milyen a foglalkoztatási helyzet? Si-
került-e megőrizni az országosnál jelentő-
sen kedvezőbb értékeket?

– Sajnos a foglalkoztatás terén rosszabb
a helyzet, mint tavaly, de még mindig az
országos átlag alatt van a munkanélkülisé-
gi arány. Továbbra is az a legfontosabb fel-
adatunk, hogy segítsük a munkahelyterem-
tést és -megőrzést.

– Az önkormányzat által összeállított
befektetésösztönző csomag milyen eredmé-
nyeket hozott?

– Az önkormányzat egyik legfontosabb
feladata – és mi ezt maximálisan meg is va-
lósítjuk –, hogy saját eszközeivel támogassa
a helyi vállalkozásokat. Hamarosan létrejön
az a pénzügyi szolgáltató vállalat, amely tel-

jes önkormányzati tulajdonban, háromszáz-
millió forintos alaptőkével, kvázi városi
bankként a zalaegerszegi kisvállalkozásokat
fogja segíteni. Két ipari parkunkban is je-
lentős fejlesztéseket hajtunk végre. Tavasz
végére elkészül az inkubátorház-bővítés kö-
vetkező üteme, itt mintegy száz új munka-
hely jön létre egy elektronikai cég jóvoltá-
ból. Az északi ipari parkba egy gépipari cég
települt, és hamarosan egy logisztikai válla-
lat is odaköltözik. Tárgyalunk zalaegerszegi
cégek további fejlesztéseiről is, amelyek
várhatóan még idén elkezdődnek, de termé-
szetesen ezzel együtt nem mondunk le arról,
hogy külföldi tőkét hozzunk a városba. El-
sősorban Németországban látunk lehetősé-
get, de van török és olasz érdeklődő is.

Jövőre az ipari parkokban mintegy két-
száz új munkahely jön létre. Sajnos ez a
Flextronics problémáit nem oldja meg, de
én azt is nagy sikernek tartom, hogy az ön-
kormányzat közreműködésével kétszáz
ember munkához, kétszáz család biztosabb
megélhetéshez jut.

Ezért a jövőben is folytatni fogjuk ezt a
programot. A város tulajdonában levő ipari
parkban további közművesítési feladatokat
hajtunk végre, hogy az elvárható feltételek
biztosítva legyenek a betelepülő új vállal-
kozások számára. Közülük elsősorban a
zalaegerszegi vállalatok fejlesztési törek-
véseit tudjuk segíteni.

Befektető- és környezetbarát város

Felkerültek az ország idegenforgalmi térképére
Zalaegerszeg élénk és színes kultúrával rendelkező város. Magas színvonalon működő szín-
házakat – bábszínház, kőszínház –, és izgalmas művészeti, képzőművészeti életet mondhat
magáénak. A város legnagyobb fesztiválját, az Egerszeg Fesztivált kiváló minősítésű feszti-
vállá emelték, ami országos rangot ad a rendezvénysorozatnak. A következő években ezt és
a további nagyrendezvényeket folytatják, részben a helyi lakosság kikapcsolódását, szórako-
zását, másrészt a turisták igényeinek kielégítését szolgálva. Az idegenforgalom terén sikerült
elérni azt, hogy Zalaegerszeg – elsősorban a gébárti fejlesztéseknek köszönhetően – felkerült
az ország idegenforgalmi térképre. 2012-ben kiemelkedő volt az AquaCity látogatottsága is.
A város vezetése azt szeretné elérni, hogy az itteni létesítmények többsége önkormányzati
fenntartásba kerüljön, és ezáltal az egész komplexum együtt-fejleszthetővé váljon. Szükség
van egy komoly, négycsillagos szálloda megépítésére is. E téren mutatkozik külföldi érdek-
lődés, amit szeretnének kiaknázni. További cél, hogy a turisztikában reprezentáns zalai tele-
pülésekkel – mindenekelőtt Hévízzel – együttműködjenek a város promóciója érdekében. Za-
laegerszeg szép és vendégszerető városa minden látogatót szívesen fogad.

Bővül az inkubátorház Játék az AquaCity élményparkban



Nagy sikernek tartom, hogy az ipari
parkban a Pannon Mechanikai Klaszterrel
és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal
együtt létrehoztunk egy technológiai cent-
rumot, amely kutatás- és termékfejlesztési
szolgáltatásokat végez, elsősorban gépipa-
ri vállalatok számára. A régió korábban ku-
tatásfejlesztésben szegényes térség volt,
most az alapítvány és a klaszter erőtelje-
sebb szerepet kíván ezen a területen betöl-
teni, így segítve a térségbeli vállalatokat, de
mindenekelőtt a zalaegerszegi gazdaságot.
Szombathellyel és Szentgotthárddal közö-
sen megalapítottuk a Nyugat-Pannon Jár-
műipari Központot. Külön öröm számunk-
ra, hogy a kormány döntése értelmében a
térség fejlesztése e területen a jövőben ki-
emelt figyelmet élvez, ami a három város
gazdaságának fejlődése mellett számos új
munkahely létrejöttét is jelenti.

Mindezekre épül természetesen a felső-
fokú oktatás, a műszaki és gazdasági kép-
zés. Sikerült tavaly önálló gazdálkodási
karrá alakítani a Budapesti Gazdasági Fő-
iskola zalaegerszegi intézetét. Szeretnénk a
változó körülmények ellenére is erősíteni a
helyi felsőoktatást.

– A közelmúltban a megyei közgyűlés el-
nöke úgy nyilatkozott, hogy a következő euró-
pai uniós költségvetési ciklusban a vasút- és
a közúthálózat fejlesztésével jelentős előre-
lépés történik Zala megye közlekedésében.
Mit jelent ez Zalaegerszeg számára?

– Sajnos a város megközelíthetősége
nem ideális, de vasúton Budapestre hama-
rosan lerövidül a menetidő. Sőt a 76-os út
Zalaegerszeg és Zalacsány közötti szaka-
szának felújításával közúton is két órára
csökkent Budapesttől városunkig az uta-
zással töltendő idő. A 76-os út felújítása
folytatódik Zalaegerszeg és Körmend kö-
zött – ezzel a város az osztrák A2-es autó-
pályához is kapcsolódik, és jelentősen ja-
vul a nyugat-európai piac elérhetősége,
ami komoly előrelépést hozhat. Azt is si-
kernek értékeljük, hogy az M9-es autóút
Szombathely és Zalaegerszeg közötti sza-
kaszának a tervezési munkálatai hamaro-
san elkezdődnek, szeretnénk, ha minél
előbb az építkezés is beindulna. Miniszter-
elnök úr Salgótarjánban azt mondta, fontos

cél, hogy minden megyeszékhely gyorsfor-
galmi úton elérhető legyen. Reméljük, Za-
laegerszeg ezen a téren is előreléphet.

– Lassan véget ér az első uniós költségve-
tési ciklus. Sikerült kiaknázni a lehetőségeket?

– Az önkormányzat eredményesen sze-
repelt a pályázatokon. Gondoljunk csak a
belváros felújítására, az ipari parkok fej-
lesztésére, az inkubátorház bővítésére,
vagy az intézményi fejlesztésekre. Ko-
moly, többmilliárdos beruházások valósul-
tak meg. Amellett, hogy az önkormányzat
sikeresen élt a lehetőséggel, összességében
problematikusnak látom, hogy még a szo-
cialisták olyan tervezési rendszert alakítot-
tak ki, amelynek eredményeként a forrá-
soknak csak kis része jutott a gazdaságba.
2014-től el kell érni azt, és ebben egyetér-
tek Cséfalvay Zoltán államtitkár úrral,
hogy az uniós forrásoknak legalább a felét
a gazdaságba kell juttatni. Ez új lehetősé-
geket biztosíthat városunk számára is.

– Gazdasági téren milyennek ígérkezik
a 2013-as esztendő?

– Átalakul az önkormányzati és állami
pénzügyi kapcsolatok rendszere. Zalaeger-
szegnek kevés az adóssága, mintegy 2,6
milliárd forint fejlesztési hitelünk van. Re-
méljük, hogy az adósságkonszolidációban
az állam ennek jó részét elviszi, és az ala-
csonyabb törlesztőrészlet növeli a város

mozgásterét. Összességében nem ígérkezik
könnyűnek a 2013-as év, pontosan azért,
mert a legnagyobb vállalatunk problémája
miatt kevesebb iparűzési adóra számítha-
tunk. Ezt a városban működő egyéb cégek
tevékenysége valamennyire pótolni fogja,
de kis mértékben csökken az adóbevéte-
lünk. Reméljük azonban, hogy a korábbi
években megszokott precíz, takarékos és
átgondolt gazdálkodással működési hitel
felvétele nélkül zárjuk az idei esztendőt is,
úgy, hogy mintegy 8 milliárd forint értékű
fejlesztés indul. Ez megújuló közvilágítást,
intézményi fejlesztéseket, ivóvíz-beruhá-
zásokat és megszépülő, élhetőbb belvárost
fog eredményezni. A zalaegerszegiek hisz-
nek a közös munka, az összefogás erejében
– ez a sikerünk alapja.

Gyutai Csaba Zalaegerszegen
született 1966-ban. Tanulmá-
nyait a Berzsenyi Dániel Ta-
nárképző Főiskolán végezte.
Ezt követően rövid ideig ta-
nárként, majd közművelődési
területen dolgozott. 1998 és
2002 között hírlapkereskedel-

mi cégek vezetője volt. 2002–2010 között Zala-
egerszeg alpolgármestere, két éve a város pol-
gármestere és országgyűlési képviselő.
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Zalaegerszeg

A város legnagyobb fesztiválja a májusi Egerszeg Fesztivál

A Mould-Tech Kft. csarnokavatójaBelvárosi Szüret szeptemberben
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Zala megye a nyugat-dunántúli régió ré-
sze, ám gazdasági teljesítményben elma-
rad Győr-Moson-Sopron megyétől. A mi
dolgunk pedig az, hogy megtaláljuk a
módját annak, hogyan tudjuk ezt a hát-
rányt ledolgozni – mondja Doucha Fe-
renc, a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége (VOSZ) Zala Megyei
Szervezetének elnöke.

Évtizedes probléma, hogy a nyugat-dunán-
túli gazdasági régió részeként Zala megye
ugyanolyan elbírálás alá esik a pályázati
támogatások megítélése tekintetében, mint
a nálánál gazdasági teljesítményben előbb-
re járó Győr-Moson-Sopron megye.

Győr Ausztriához való közelsége kedve-
ző földrajzi adottság, olyan európai cégek
letelepedését eredményezte, mint az Audi.
A VOSZ több alkalommal terjesztett elő a
kormány felé olyan kérést, hogy a jövőben
mindenképpen a termelő beruházások indí-
tását ösztönözze. A megyében élő emberek
számára az újonnan alakuló KKV-k jelent-
hetnek megoldást, mely együtt járna a mun-
kahelyteremtéssel – mondja Doucha Ferenc.
A VOSZ Zala Megyei Szervezete keresi a
további lehetőségek feltárását. E tekintetben
vannak is előrelépések.

Nemrégiben a Zala Megyei Közgyűlés
és a VOSZ delegációja járt Kínában.
Manninger Jenő, a Zala Megyei közgyűlés

elnöke és Jiangsu tartomány kormányzója
együttműködési megállapodást írt alá,
amelyben a kulturális, tudományos együtt-
működés mellett jelentős részt képez a gaz-
dasági kapcsolatok kiszélesítése. A megál-
lapodástól azt remélik, hogy a zalai gazdaság
szereplői több lehetőséghez jutnak a jövőben.

Az első ilyen megmérettetés lehet a má-
jusban Jiangsu tartományban megrende-
zendő CIE 2. Nemzetközi Import Kiállítás.

A nyugati trendeket figyelő, és egyre
inkább átvevő Kína elsősorban a magyar
luxustermékek iránt érdeklődik. Doucha
Ferenc tapasztalata szerint például a kínai
éttermekben egyre többen fogyasztanak ki-
váló minőségű borokat, holott eddig ennek
ott nem voltak hagyományai. Az élelmiszer-
iparon kívül pedig érdemes lehet például
szabadalmaztatott, de hazai gyártókapacitás
hiányában eddig nem gyártott termékek
előállítására partnert keresni – teszi hozzá.
Már a tárgyalások során elhangzott, hogy
Zala megyén halad át az európai 5. korri-
dor, amely kiváló lehetőséget teremt kínai

cégek számára egy logisztikai központ léte-
sítésére. A megye kiváló adottságokkal ren-
delkezik, különösen a termálturizmus terü-
letén, amelynek lehetséges célpontjai Hé-
víz, Zalakaros, Lenti, Kehidakustány.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumi elnökeként is tevé-
kenykedő Doucha Ferenc szerint érdemes
figyelemmel kísérni a határon átnyúló kap-
csolatok erősítését támogató pályázatokat.
Mindezek eredményezhetik, hogy a megyé-
ben működő vállalkozások kiterjeszthetik
tevékenységüket Horvátország, Szlovénia
és Ausztria felé. A legfontosabb azonban –
a vállalkozások összefogása mellett – a kö-
vetkező, 2013–2020 közötti uniós pénzügyi
tervezési időszakban a termelő vállalkozá-
sok támogatása lenne – mondja az elnök.

Zalai gazdasági delegáció járt Kínában

Doucha Ferenc a WORLD
2000 Kft. tulajdonos-ügyveze-
tője. 1997–2000 között a Zalai
Kézműves Kamara elnöke
volt. 2001-től a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos
Szövetségének (VOSZ) Zala
Megyei elnöke. 2007-ben a

Gazdasági- és Közlekedési miniszter a „Magyar
Gazdaságért” díjban részesítette, 2012-ben meg-
kapta a „Zala Megye Gazdaságáért” díjat.

A megállapodás aláírása
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A fejlesztések, intézkedések sora meg-
hozta eredményét, Hévíz megőrizte, sőt
növelte vonzerejét. Ez – mint Papp Gá-
bor polgármester szavaiból kiderül –
számokban is tükröződik: Hévíz a fővá-
ros után Magyarország leglátogatottabb
városa.

– Vitathatatlanul a turizmus az éltető erő
Hévízen. Milyen volt e téren az elmúlt év?
– Pontosan még nem ismerjük 2012 szá-
mait, de már az előző évben elértük az egy-
millió-ötvenkétezer vendégéjszakát, ami
Budapest után a második legtöbb hazánk-
ban. Várhatóan ezt a tavalyi év is eléri, de
reményeink szerint felül is múlja.

– Ez minek köszönhető?
– 2010-ben, amikor átvettük a városve-

zetést, szisztematikus munkát kezdtünk
el. Megvizsgálva az elmúlt két évtizedet,
úgy próbáljuk pontos tervek alapján az
egész várost felépíteni – beleértve a mar-
ketinget, programokat, fejlesztéseket,
kapcsolatrendszert külföldön és belföldön
–, hogy ilyen eredményt hozzon. 2011-
ben ez már teljesült, a vendégéjszakák
száma 15 százalékkal haladta meg az el-
múlt 20 év átlagát.

– Változott a vendégösszetétel is?
– Igen, hiszen az eredmény érdekében

új piacokat kellett nyitnunk. Ezek: Orosz-
ország, Kína és az öbölbéli országok,
amellett, hogy mindent megteszünk, hogy
megőrizzük a hagyományos közép-európai
piacot. A belföldi turisták sem maradtak el
annak ellenére, hogy történtek negatív vál-
tozások, például az üdülési csekk megszű-
nése, ami miatt országos szinten volt visz-
szaesés, de nálunk nem. Örömmel mondom,
hogy a gazdasági válságot is tökéletesen
túléltük. 2012-ben a hévízi gyógytóra 1,4
millió belépőt váltottak. Az eredményeket
mi a fejlesztéseknek, a másféle hozzáállás-

nak, az eddig elvégzett munkának tulajdo-
nítjuk.

– Hozzájárult ezekhez a számokhoz,
hogy átvették a repülőtér üzemeltetését?

– Mi jó egy éve üzemeltetjük a repülő-
teret, ez pedig egy hosszú távú munka.
Fontos, hogy megmaradt a repülőtér, és
stabilizálni tudtuk, teljesítettük az üzleti
tervben foglaltakat, de nagyon sok feladat
áll előttünk. A repteret körülvevő kétszáz
hektáros terület fejlesztésével munkahelye-
ket lehetne teremteni. Rendeznünk kell a
tulajdonviszonyokat, menetrend szerinti
járatot kell indítanunk. Elsősorban a sze-
mélyszállítás és a turizmus a fő cél, de az
áruszállításnak is megvannak a feltételei.
Önmagában az üzemeltetés nem gazdasá-
gos, ehhez minimum 250 ezres utasforgal-
mat kellene bonyolítani, de a közvetett
hatások egyértelműek, a haszon a szállás-
helyeken, a vendéglátásban jelentkezik.

– Milyen lépéseket tettek, tesznek annak
érdekében, hogy megőrizze a város vonze-
rejét?

– Számos lépést tettünk már, és renge-
teg tervünk van. Ilyen például a sportturiz-
mus, amihez eddig hiányoztak az infrast-
rukturális lehetőségek. 2012-ben közel 170
milliós fejlesztés keretében műfüves, mul-
tifunkcionális pályákat építettünk. Meg-
többszöröztük a marketingre fordított ösz-
szeget, ami így már százmilliós nagyság-
rendet ér el. Számos közérzetjavító beavat-
kozást végeztünk, amiben voltak elmara-
dásaink. Éppen most kaptuk meg a
Kerékpárosbarát Település címet, ami mö-
gött szintén egy sor fejlesztés áll. Kerék-
párutakat, pihenőket alakítottunk ki, és
még idén megvalósul a kerékpáros dokko-
ló rendszer, aminek lényege, hogy a város
négy pontján ingyen lehet elvinni kerék-
párt, és lerakni bármelyik helyen. Ehhez
már nyertünk pályázati támogatást csak-

úgy, mint az egregyi városrész fejlesztésé-
re. Még hátravan a közlekedési koncepció
megvalósítása. A következő 2-3 év alatt az
átmenő forgalmat szeretnénk kiterelni a
városból, ahol biztosítani fogjuk a helyi
közlekedést, mert úgy gondoljuk, hogy ez
egy európai gyógyfürdőváros nyugalmá-
hoz hozzátartozik. Ehhez szükséges, hogy
a közbiztonságot továbbra is kordában tud-
juk tartani annak érdekében, hogy ha ide
bármelyik országból érkezik a vendég, biz-
tonságban érezhesse magát. Rövidesen
megújítjuk a város közvilágítását. A tavalyi
győzelmünknek köszönhetően idén mi
képviseljük a nemzetközi színtéren hazán-
kat a virágos városok versenyében, ami sok
munkával jár, de újabb lehetőség, hogy
megmutassuk magunkat.

– Nem beszéltünk még a kulturális
életről...

– Egyelőre nincs a városnak egy olyan
fedett kulturális tere, ahol megfelelő szintű
koncerteket tudunk megtartani, erre csak a
sportcsarnokban van lehetőségünk. Igaz,
rendeztünk itt már teltházas koncerteket,
de szükség van egy megfelelő méretű és
színvonalú rendezvény-, koncert- és konfe-
renciateremre. Ma Magyarországon a kon-
ferenciaturizmus gyenge lábon áll, egy jó
konferencia 800 főnél kezdődik, de ezt két
helyen tudják csak fogadni. Azt gondolom,
hogy Hévíz kiválóan alkalmas erre, ezért
rövid távú terveink között van egy ilyen lé-
tesítmény építése. Mindazon túl, amit Hé-
víz adottságainak köszönhetően nyújtani
tud, elengedhetetlen, hogy megfelelő szin-
tű és színvonalú, minden réteg felé nyitó
kulturális programokat is kínáljon. Ez,
mint a számok is igazolják, megvalósult.
Egy-egy rendezvényünkön 5-10 ezer em-
ber vesz részt. Célunk az volt, hogy min-
den napra tudjunk 1-2 órányi programot
biztosítani – legyen az templomi koncert,
vagy kiállítás – egész évben előre leszerve-
zetten, stabilan. Programjaink 90 százaléka
ingyenes. Ezzel pluszt adunk a vendégnek,
illetve azoknak a szállodatulajdonosnak,
szállásadóknak, akik ezzel vonzóbbá tud-
ják tenni ajánlataikat.

Mi nem zárkózunk be, szívesen ajánl-
juk a környék más turisztikai attrakcióit is
annak érdekében, hogy a turistákat a tér-
ségbe csábítsuk. Honlapunkon nyolc
nyelven tettük elérhetővé az alapvető in-
formációkat.

Papp Gábor (Fidesz–KDNP)
2010. október 4-e óta polgár-
mester Hévízen. 2002–2010
között önkormányzati képvi-
selő, a megyei közgyűlés
külsős bizottsági tagja.
Egészségtantanár, öt gyer-
mek édesapja. A hévízi refor-

mátus gyülekezetben gondnoki tisztséget tölt
be; a Dunántúli Református Egyházkerület
Közgyűlésének világi tagja.

A város nevezetessége, a Hévízi Tófürdő rengeteg látogatót vonz minden évben

Európai színvonalú fürdőváros Hévíz
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Lenti Magyarország délnyugati részén az osztrák, szlovén és horvát határ
közelében található. A város az Adria felé vezető M7-es autópálya mellett fek-
szik a Balatontól 75 km-re, Budapesttől 250 km-re – ebből 230 km autópálya –,
az Őrség és Göcsej tájegység találkozásánál.

A több mint 30 éve működő Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark
9 hektáros területén 5 szabadtéri és 5 fedett medencével várja a látogatókat.

A lenti fürdő vize Európa-szerte ismert 40 000 éves, nátrium-
hidrogénkarbonátos gyógyvíz, amely kiválóan alkalmas mozgásszervi meg-
betegedések kezelésére.

Fedett fürdő
A több mint 3500 m2 fedett fürdőben 5 medence: úszó-, gyógy-, gyermek-, tan-
és hidromasszázs medencék kínálnak kellemes felüdülést egész éven át.

A 630 m2-es elkülönített pihenőtérben díjmentesen igénybe vehető kom-
fortos pihenőágyak és fűthető pihenőpadok biztosítják a vendégek zavarta-
lan és nyugodt pihenését.

Változatos szaunavilág
A testi felfrissülést segíti az európai színvonalú szaunavilág, amelyben 2 finn-,
egy aroma- és egy physiotherm infraszauna, saját pihenőrész pihenőá-
gyakkal, valamint egy önálló szabadtéri szaunakert lett kialakítva.

Szabadtéri fürdő
Májustól októberig a szabadtéri részen is számtalan változatos fürdőélményben
lehet része felnőttnek, gyermeknek egyaránt, ahol csúszdás élményfürdő,
továbbá úszó-, gyógy-, gyermek- és tanmedence, valamint sportpályák,
játszótér, és 8 hektár parkosított zöldterület egészíti ki a szolgáltatásokat.

Gyógyászat, Szépségfarm
A fedett fürdő emeleti részén gyógykezeléseket végző gyógyászati részleg
üzemel, valamint a Szépségfarm, ahol fodrászat, kozmetika, pedikűr / manikűr,
és különféle frissítő masszázsok vehetők igénybe.

Szent György Energiapark • Égi ajándék a földből
A lenti termálfürdő területén lévő Szent György Energiapark Európában
egyedülállóvá teszi a lenti termálfürdőt, mivel olyan jótékony hatású ener-
giavonalak találkozási pontjaiban fekszik, ahol a vendégek a gyógyvíz és e
különleges energetikájú hely együttes hatása miatt hatékonyabban tudnak
pihenni, feltöltődni, gyógyulni,

A földsugárzások ezen típusát – az úgynevezett Szent György-vonalakat –
a keleti kultúrákban sárkányáramoknak nevezték. A régi korokban, kultúrákban
a Föld ilyen vonulatait, „idegáramait” szentként tisztelték. Ilyen vonalak
találkozási pontjaiba kultikus, szakrális helyek épültek, mint például a
Stonehenge, Lourdes, Fatima, Machu Picchu, az egyiptomi piramisok vagy
Árpád-kori templomok. Radiesztéták szerint a Szent György Energiaparkban
mért földsugárzások hasonló intenzitásúak és hatásfokúak, mint az energia-
zarándokhelyként számon tartott tápiószentmártoni Attila-dombé.

A Szent György Energiapark egész évben látogatható.

A lenti fürdőben minden korosztály megtalálja
a számára megfelelő fürdési élményt.

A pihenés oázisa Zalában:
a�Lenti�Termálfürdô�és�Szent�György�Energiapark

LAZÍTSON, PIHENJEN
A LENTI

TERMÁLFÜRDŐBEN!

AKCIÓS CSOMAGAJÁNLAT:
4 nap / 3 éjszaka

• félpanzió (büféreggeli, büfévacsora) 
• napi többszöri belépéssel a termálfürdőbe 

és a Szent György Energiaparkba 
• a medencék (úszó-, gyógy-, gyermek-, tan- 

és hidromasszázs) korlátlan használata 
• a szaunavilág használata (finn-, aroma-, infra-) 
• pihenőágy 
• + díjmentes parkolás

Csomagár: 
Vendégszobában: 26 400 Ft/fő

Termálpanzió***-ban
(közvetlenül a fürdő mellett): 32 400 Ft/fő

(az árak kétágyas szobára értendők)

Gyermekeknek kedvezmények!

(Az ajánlat érvényes: 2013. 04. 30-ig)
(idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éj)

SZÉP Kártya-elfogadás, Lyoness-elfogadás

További ajánlatok / Szobafoglalás:
www.lentifurdo.hu • www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu • Tel.: 0620/394-9121
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Nagy ál mok, nagy fej lesz té sek va ló sul -
tak, va ló sul nak meg Nagy ka ni zsán. A
nem ré gi ben át épí tett fő té ren ti zen ki -
lenc ezer négy zet mé ter nyi te rü le ten újult
meg a bur ko lat, il let ve a zöld fe lü let, és a
vé gé hez kö ze le dik a csa tor ná zá si prog -
ram is. Emel lett több gaz da ság fej lesz té si
pá lyá za ton sze re pel tek si ke re sen, nem
vé let len, hogy Cse res nyés Pé ter pol gár -
mes ter büsz ke a vál ság ide jén sor ban
meg va ló su ló pro jek tek re.

– Mi kor és ho gyan kez dő dött ez a si ker tör -
té net?
– Elő ször a Pan non Egye tem mel kö zö sen
dol goz tunk ki egy vá ros fej lesz té si stra té gi -
át még 2008–2009-ben. Egy faj ta ál la pot -
fel mé rés ként, tu da to san ki tö ré si pon to kat
ke res tünk, meg ha tá roz va a le het sé ges fej -
lő dé si irá nyo kat. Majd a Fi desz-frak ció el -
ha tá roz ta a bel vá ros re konst ruk ci ó ját, és
egy In teg rált Vá ros fej lesz té si Stra té gi át al -
ko tott meg, amely Ka ni zsa egész köz igaz -
ga tá si te rü le té re ki ter jedt. Az Er zsé bet tér
és a Huszti tér át épí té se 1,5, a csa tor ná zá si
prog ram 12 mil li ár dos be ru há zás volt.

– Az el ké szült fő tér iga zi tu ris ta lát vá -
nyos ság lett.

– A he lyi ek nagy örö mé re ré gi ál ma in kat
vál tot tuk va ló ra. Er zsé bet ki rály né szob ra
mel lett el ké szült a Test vér vá ros ok kút ja,
vis  sza ke rült ide a Szent há rom ság szo bor,
de szö kő kút, Ze ne pa vi lon, a tér szint alatt
lát ha tó ka ni zsai vár és a vá ros ma kett je is a
kö zös sé gi funk ci ót szol gál ja. A bel vá ro si
re ha bi li tá ció má so dik üte mé ben a Fő ut ca
és az Eöt vös tér épül majd át. Je len leg az
EU 2014–2020-ig tar tó költ ség ve té si idő -
szak ára vo nat ko zó fej lesz té si ter ve ken dol -
go zunk, amely re a kör nye ző te le pü lé sek kel,
Zalakarossal, Kaproncával és Csák tor nyá -
val együtt pá lyáz tunk. En nek ered mé nye -
ként nyer tünk egy kö zel két mil lió eurós pá -
lyá za tot, amely nek kö szön he tő en meg va ló -
sul a négy vá rost ös  sze kö tő 284 ki lo mé ter
ke rék pá ros tú ra út vo nal, a Csó na ká zó-tó nál
egy lá to ga tó köz pont, és a Park er dő te rü le -
tén egy mountainbike-pálya. A Ka ni zsá ra
ju tó fej lesz té sek össz ér té ke 1,1 mil lió euró. 

– Mind eköz ben el in dult a kór ház fej lesz -
tés is, bi zo nyít va, hogy Nagy ka ni zsán tény -
leg meg moz dult va la mi.

– Egy négy mil lió eurós be ru há zás nak
kö szön he tő en nem csak az épü let újul meg,
ha nem az el lá tás szín vo na la is emel ked ni
fog. Ez a két, egy más hoz kap cso ló dó pro -
jekt egy kor sze rű, eu ró pai szín vo na lú el lá tó
in téz mén  nyé fej lesz ti a Ka ni zsai Do rottya
Kór há zat, amely nem csak a ka ni zsai pol gá -
ro kat szol gál ja, ha nem a tér ség ben élő ket is.

– Az el múlt év nem csak az ön kor mány -
za ti be ru há zá sok ról szólt Nagy ka ni zsán,
ha nem mun ka hely te rem tő vál lal ko zá sok is
meg je len tek. Mi a si ker tit ka?

– Va ló ban, meg élén kült vá ro sunk iránt a
be fek te tői ér dek lő dés. A General Electric
Nagy ka ni zsát a LED-technológia eu ró pai
gyár tó bá zi sá vá kí ván ja fej lesz te ni. Ez a fej -
lesz tés biz to sít ja a mun ka he lyek meg őr zé sét,

ame lyek a ha gyo má nyos lám pa tes tek gyár -
tá sá nak le ál lá sa mi att ve szély ben vol tak. A
le épí tés nem foly ta tó dik, sőt, ez a be ru há zás
a bő vü lés esé lyét is hor doz za hos  szú tá von.
Az olasz DAB cég pe dig kö zel egy mil li árd
fo rin tos be ru há zás ba kez dett, egy vízszivat-
tyúgyár épül Nagy ka ni zsán, amely mint egy
150 em ber nek te remt biz tos mun ka le he tő sé -
get. Sőt, már op ci ós jo got is kér tek az ipa ri
park ban meg vá sá ro lan dó újabb te rü let hez.
Raj tuk kí vül még két vál lal ko zás ér dek lő -
dött, ve lük most tár gya lunk. 

– Az ön kor mány zat meg vá sá rol ta a
Saubermacher-Pannóniát. Mi ért?

– Az oszt rák hul la dék gyűj tő cég nek le -
járt a szer ző dé se az ön kor mány zat tal, s ko -
ráb ban is úgy gon dol tuk, hogy a fo lya ma -
tok fel ügye le te, va la mint a meg vál to zott
hul la dék gaz dál ko dá si tör vény elő írá sai mi -
att eb ben az üz let ág ban tu laj do nos ként kell
részt ven nünk. Más részt ez a cég nye re sé -
ges, nem csak hul la dék gyűj tés sel fog lal ko -
zik, és az eb be in vesz tált tő két ki tud ja ter -
mel ni. Har mad részt mun ka hely meg tar tó
sze re pe volt a dön tés nek.

– Az ön kor mány zat ki ér de mel te az
„idősb arát” jel zőt. Mit je lent ez tu laj don -
kép pen?

– Nagy ka ni zsán tíz ezer nyug dí jas él.
Kö zü lük ké tez ren tag jai a hu szon hat, hely -
ben mű kö dő nyug dí jas klub va la me lyi k é -
nek. Sze ret nénk az Idős ügyi Ta nács ré vén
a tár sa da lom ak tív tag ja i vá ten ni az idős
em be re ket. Ezért 2012 ok tó be ré ben az ön -
kor mány zat ok ta tá si in téz mé nyei és az
Idős ügyi Ta nács együtt mű kö dé si meg ál la -
po dást kö töt tek, mely a tár sa dal mi el szi ge -
telt ség meg aka dá lyo zá sát, a fel nö vek vő
nem ze dék szem lé let vál tá sát és a kö te le ző
öt ven órás kö zös sé gi szol gá lat tel je sí té sét
tűz te cél ként ma ga elé. En nek ér de ké ben
két mun ka cso por tot ho zunk majd lét re.

– A tár sa dal mi és a kul tu rá lis éle tet is
szí ne sí tet ték.

– Sze ret nénk, ha vá ro sunk a mi nő ség, a
tár sa dal mi és a kul tu rá lis pezs gés szi no ni -

má ja ként len ne is mert. Eb ben az ön kor -
mány za ti mun ka cso port ok mel lett a ci vi lek
is se gí te nek, a jó öt le te ket pe dig fel ka rol ja a
tes tü let. A Vá ros Nap ja, a sár kány ha jó-baj -
nok ság, a Dö döl le- és bor fesz ti vál, a Sör fesz -
ti vál és fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó, a nem zet kö -
zi military-bajnokság és a Tíz-tánc ver seny, a
jet-sky ku pa, a fitnesz- és lát vány tánc vi lág -
baj nok ság a ha zai és a nem zet kö zi fi gye lem
kö zép pont já ba ál lít hat ja vá ro sun kat, erő sít -
he ti a Ka ni zsa-tu da tot. His  szük és tud juk,
hogy ér de mes ide jön ni, jó itt él ni, mert
Nagy ka ni zsa a le he tő sé gek vá ro sa.

Min den igényt ki elé gít az ok ta tá si pa let ta
Nagy ka ni zsa Ön kor mány za ta a töb bi ala pí -
tó val együtt a Nagy ka ni zsa és Tér sé ge
TISZK Nonprofit Kft.-t az zal a cél lal hoz ta
lét re, hogy a tár sa ság te vé keny sé gi te rü le tén
se gít se elő a mun ka erő pi ac igé nyei hez iga -
zo dó kép zé si struk tú rá jú, és a ma gas ok ta tá -
si szín vo na lú szak kép zés ki ala kí tá sát.
Mérksz An dor, a Nagy ka ni zsa és Tér sé ge
TISZK Nonprofit Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó -
ja a he lyi ok ta tás elő nye it hang sú lyoz va ki -
emel te, hogy a vá ros szak kép ző is ko lá i nak
kor sze rű inf rast ruk tú rá ja, esz köz park ja, hu -
mán erő for rá sa al kal mas ar ra, hogy meg fe -
lel jen a mun kál ta tói el vá rá sok nak. Fel ké -
szül tek rá, hogy a vá ros ba ér ke ző cé gek
szak kép zett mun ka erő-igé nyét ki elé gít sék –
le gyen az szak mun kás vagy tech ni kus is ko -
la rend sze rű, ne tán fel nőtt kép zés.

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 pe dig Nagy ka ni zsa pol gár mes te re.

A nagykanizsai sikertörténet titka az összefogás

A 2012-ben átadott, gyönyörűen felújított nagykanizsai főtér
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A 2008-ban kez dő dő gaz da sá gi vál ság
egyik leg na gyobb vesz te se az épí tő ipar.
En nek el le né re a zalakarosi szék he lyű
Szabadics Köz mű- és Mély épí tő Zárt kö -
rű Rész vény tár sa ság fo lya ma to san a
vál ság előt ti idő sza kot meg ha la dó for -
gal mat ér el, úgy, hogy meg tud ta őriz ni
a mun ka he lye ket, és te vé keny sé gi kö rét
is bő ví te ni tud ta. Szabadics Zol tán el -
nök kel be szél get tünk. 

– Mi ként tud ták meg őriz ni, sőt nö vel ni a
for gal mu kat a vál ság el le né re is?
– Ami kor édes apám 1990-ben meg ala pí -
tot ta a vál lal ko zást, szi lárd ér ték ren det
ala kí tott ki. En nek a leg fon to sabb alap pil -
lé re az volt, hogy csak ki vá ló
mi nő sé gű mun kát adunk át a
meg ren de lő ink nek, és min dig
be tar tjuk a meg ál la po dá sa in -
kat. Mert a be csü le tet csak
egy szer le het el ját sza ni.
Emel lett na gyon fon tos volt
szá munk ra, hogy össz hang -
ban le gyünk a kör nye ze tünk -
kel. Ma nap ság ezt di va tos tár -
sa dal mi fe le lős ség vál la lás nak
ne vez ni, de ami kor ezen ér té -
kek men tén dol goz tunk, ez a
ki fe je zés még nem is lé te zett
a köz tu dat ban. Min dig fi gyel tünk ar ra,
hogy kör nye zet ba rát tech no ló gi á kat, gé -

pe ket hasz nál junk, jog kö ve tő ma ga tar tást
ta nú sít sunk, mun ka tár sa in kat az erő fe szí -
té se ik nek meg fe le lő en dí jaz zuk. Úgy gon -
do lom, ezek azok az ér té kek, ame lyek
men tén egy vál lal ko zás át tud vé szel ni
egy ilyen mély sé gű krí zist, mint ami most
sújt ja az or szá got és az ága za tot.

– Az Ön ál tal em lí tett tár sa dal mi sze -
rep vál la lás és a fej lett tech ni ka, il let ve
tech no ló gia mel lett a hu mán erő for rás is
elengedhetetlen…

– Tár sa sá gunk kö zel fél mil li árd fo rint -
nyi gép park kal ren del ke zik, iga zi ér té ke
még is az a tu dás, amel  lyel mun ka tár sa ink
ren del kez nek. Évek óta tu da to san ke res -
sük azo kat a szak em be re ket, akik egy-egy

te rü let leg ki vá lóbb jai, le gyen
szó akár mű sza ki, akár gaz da -
sá gi te rü let ről. Ahogy a pi a ci
igé nyek vál toz nak, úgy va -
gyunk ké pe sek erő for rá sa in -
kat át cso por to sí ta ni, mi vel
ren del ke zünk egy részt az zal a
szel le mi kom pe ten ci á val, ami
eh hez szük sé ges, más részt
ren del ke zünk egy olyan
komp lex vál la lat irá nyí tá si
rend szer rel, ami nek kö szön -
he tő en a ki vi te le ző cé gek kö -
zül az egyik leg ma ga sabb

szin tű pro jekt me nedzs men tet és projekt -
kontrollingot tu djuk biz to sí ta ni. 

– Hány be ru há zás va ló sult meg az
Önök mun ká ja nyo mán? 

– Nem vál lal ko zom ar ra, hogy fel so rol -
jam, hány te le pü lé sen va ló sí tot tunk meg
olyan be ru há zást, ami az adott fa lu ban, vá -
ros ban job bá, ké nyel me seb bé tet te az ott
élők éle tét. Ar ra azon ban min den képp
büsz kék va gyunk, hogy a me gye két leg -
na gyobb szenny víz há ló zat-fej lesz té sét Za -
la eger sze gen és Nagy ka ni zsán mi vé gez -
tük. Szin tén a mi mun kán kat di csé ri a
nagy ka ni zsai vá ros köz pont meg úju lá sa.
Azt gon do lom, előny, hogy a tár sa sá gunk
tu laj do no sai ma gyar ma gán sze mé lyek,
mert ez hi te les sé get su gá roz a meg ren de lő
fe lé, hi szen a tár sa ság mö gött a ré gi ó ban
élő em be rek áll nak, akik egy-egy mun ká -
hoz az ar cu kat ad ják, s el ér he tő ek lesz nek
10-20 év múl va is. 

Tradicionális értékekre alapoz a Szabadics Zrt.

Szabadics Zol tán há rom fiú -
gyer mek édes ap ja. Mér nök, jo -
gi szak ok le ve les mér nö ki má -
sod dip lo má val. 2009-ben az
ECONOVUM Aka dé mia Pro -
fes  szo rok ve ze tő kép ző köz -
pont já ban MBA-képesítést, a
Pan non Egye te men cím ze tes

egye te mi do cens cí met szer zett. 2011 óta fel nőtt -
kép zés ben PhD-minősítéssel ren del ke zik. Je len leg
a Szabadics Zrt. el nö ke.

Kö zel száz esz ten dő ta pasz ta la ta, szak -
ér tel me bir to ká ban szol gál tat a nagy ka -
ni zsai szék he lyű Délzalai Víz mű ZRt. 
A cég a jog elő de i vel együtt több mint 96
éve vé gez ví zi köz mű-szol gál ta tást.

A nagy ka ni zsai szék he lyű ví zi köz mű-tár -
sa ság olim pi ai esz ten dő ben, 1916-ban
ala kult. 

Az olim pia jel mon da ta: gyor sab ban,
ma ga sabb ra, erő seb ben. Ez a jel mon dat
le het ne akár a Délzalai Víz mű ZRt. jel -
mon da ta is, hi szen a gaz da sá gi élet is
meg kö ve te li eze ket az eré nye ket. A gaz -
da sá gi élet ben egy szol gál ta tó nak nap
mint nap meg kell újul nia, ha ered mé nyes

akar len ni. Igaz ez az al kal ma zott tech no -
ló gi ák ra, a dol go zók fel ké szült sé gé re,
szak tu dás ára, és vo nat ko zik ez a mun ka -
he lyi kö rül mé nyek re is. Akár az ala ku lá -
sé, úgy a ta va lyi év is olim pi ai esz ten dő
volt. A cég tel je sít mé nye eb ben az év ben
hű en ala kult az olim pi ai jel mon dat hoz.
Meg al kot ták és el fo gad ták a 2012–2015
kö zöt ti idő szak ra vo nat ko zó stra té gia ter -
vet, ami ben rög zí tet ték a stra té gi ai cé lo -
kat, irány el ve ket, fel ada to kat. 

A ví zi köz mű-szol gál ta tás ról szó ló
2011. évi CCIX. tör vény sza bá lyoz za a
ví zi köz mű-szol gál ta tói mű kö dé si en ge -
dély ki adá sá nak elő írá sa it. A stra té gi ai
terv el ké szí té sé nek egyik leg fon to sabb
cél ja a Délzalai Víz mű ZRt. önál ló gaz da -
sá gi tár sa ság ként tör té nő to váb bi mű kö -
dé se volt, eh hez a fel té te lek 2012-ben
meg te rem tőd tek. A cég el ké szí tet te és be -
nyúj tot ta a Nem ze ti Mi nő sé gi Díj 2012.
pá lyá za tot, ami a szer ve zet egé szé nek a
ki vá ló sá gát dí jaz za. A pá lyá zat ról még
nem szü le tett dön tés, ér té ke lé se fo lya mat -
ban van. 

A múlt év ben je len tős fej lesz té sek is
tör tén tek a víz mű nél. Pá lyá za ti pénz ből
tel je sen fel újí tot ták a nagy ka ni zsai szék há -
zat és a mű sza ki épü le tet. 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 le tek kül ső hő szi ge -
te lé se is. Szin tén pá lyá za ti pén zek ből új,
szá mí tó gé pes rend szer rel fel sze relt irat tá -
rat ala kí tot tak ki, va la mint gép jár mű- és
esz köz fej lesz tés tör tént a tár sa ság szol gál -
ta tá si te rü le tén.

Az Eu ró pai Unió ál tal tá mo ga tott kör -
nye zet vé del mi nagy be ru há zás – ko hé zi ós
szenny víz pro jekt – épí té si, fel újí tá si mun -
kái je len leg is foly nak a nagy ka ni zsai csa -
tor na rend sze ren és a szenny víz tisz tí tó te le -
pen. A ko hé zi ós pro jekt hez kap cso ló dó an
Nagy ka ni zsa te rü le tén víz ve ze ték-ki vál tá -
sok ra is sor ke rült. 

El in dult a pró ba üzem a vá ros még csa -
tor ná zat lan te rü le te in, Bajcsán és Kor pa vá -
ron, va la mint a ré gió to váb bi ti zen két te le -
pü lé sén. 

Tar tal mas évet zárt a Délzalai Víz mű ZRt.
Har mó ni á ban a ter mé szet tel, har mó ni á ban a víz világával...

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 nök ként vég zett. 
A Délzalai Víz- és Csa tor na mű
ZRt.-nek im má ron hatodik 
éve 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 Délzalai Víz mű ZRt. főépülete
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Letenye ne vét szin te min den ki is me ri Ma -
gyar or szá gon, hi szen a ha tár men tén fek -
szik, s ha tár át ke lő jét mil li ók lé pik át nya -
ran ta a hor vát ten ger part fe lé, és vissza.
Jú li us el se je után, Hor vát or szág uni ós
csat la ko zá sát kö ve tő en pe dig a Letenye
(Mu ra men te) és Međimurje (Mu ra köz
me gye) kö zöt ti Zrí nyi hí don zaj lik majd a
sza bad áru for ga lom is a két or szág kö -
zött. Mind ez azért fon tos, mert a két tér -
ség közt min dig is szo ros kul tu rá lis és gaz -
da sá gi kap cso lat volt, amely most még
zökkenőmentesebbé vá lik – de rül ki a ma -
gyar or szá gi hor vá tok köz pont já nak is
szá mí tó Letenye pol gár mes ter ének sza va -
i ból. Hal mi Bé lá val be szél get tünk. 

– Letenye, a 4400 lel kes vá ros is mé tel ten a
tér ség já rá si szék hely évé vált ja nu ár el se -
jé től. Mit je lent ez az Önök szá má ra?
– A te le pü lés szá má ra ez na gyon fon tos, hi -
szen 1971-ben el vet ték tő lünk ezt a ran got.
Most 27 te le pü lés 17 ezer la ko sa tar to zik
já rá sunk hoz. A kör nyé ken élők szá má ra
pe dig a „Letenye a Mu ra vá ro sa” szlo gen -
nel igyek szünk még in kább ki fe jez ni ösz  -
sze tar to zá sun kat. Ez azt is je len ti, hogy itt
fo lyik a két or szág kö zös fo lyó ja, s hogy
szá munk ra fon tos a ter mé szet vé del me, il -
let ve a tu riz mus. A szom szé dos Mu ra köz -
zel szá mos kö zös pro jek tünk van, amely a
Mu ra vé del mé re, vagy ép pen a ke rék pá ros
tu riz mus fej lesz té sé re irá nyul. Hor vát or -
szág uni ós csat la ko zá sa és Letenye já rá si
köz pont tá vá lá sa to váb bi le he tő sé ge ket is
nyit szá munk ra. A Varaždin-beli (Varasd
me gye) Ludbreg te le pü lés sel test vér vá ro si
szer ző dést is kö tünk má jus ban, amely nek
el sőd le ges cél ja a bor- és val lá si tu riz mus
kö zös fej lesz té se. A bo ros gaz dák már 3
éve fel vet ték egy más sal a kap cso la tot,
rend sze re sen kö zös bor bí rá la to kat tar ta -
nak. A tér ség ne ves bo rá sza dr. Bussay
Lász ló, aki egyéb ként há zi or vos, ő ho no sí -
tot ta meg itt a mo dern pin cé sze tet. Bo rai
nép sze rű ek és ma gas mi nő sé gű ek. 

– Men  nyi re volt zök ke nő men tes a já rá si
hi va tal lét re jöt te?

– Zök ke nő men tes nek mond ha tó, mi -
köz ben ap ró vál to zá sok azért tör tén tek az
ügy in té zés ben, igyek szünk a hon la pun kon
min den fon tos in for má ci ót köz zé ten ni ez -
zel kap cso la to san. A föld hi va ta li ügy in té zés,
a gyám ügyi, az ál lat egész ség ügyi kér dé sek
in té zé se, vagy ép pen az ok mány iro dai ügy -
in té zés is za var ta lan. Fon tos vál to zás, hogy
ja nu ár tól lét re jöt tek a tan ke rü le tek. A tér -
ség 8 is ko lá já nak át adá sa fo lya mat ban
van. Letenye ki vé te lé vel min den te le pü lés
3 ezer fő alat ti, így au to ma ti kus volt az át -
adás. A vá ros kép vi se lő- tes tü le te azon ban 
– az ál lam mal tör té nő tár gya lá sok so rán –
vé gül úgy dön tött, hogy az ok ta tá si in téz -
mé nyünk mű köd te té sét vál lal juk. A már
fo lya mat ban lé vő KEOP (Kör nye zet és
Ener gia Ope ra tív Prog ram) pá lyá za tunk
ré vén ugyan is úgy lát juk, hogy a mű kö -
dés ben je len tős meg ta ka rí tást tu dunk el ér -
ni csak a fű té si rend szer kor sze rű sí té se ré -

vén, és ak kor még nem be szél tünk a 2006-
ban, az elő ző pol gár mes ter ál tal meg kö -
tött vil la mos há ló zat kor sze rű sí tésé ről,
amely nek energiamegtakarítása 2014-től
érez he tő lesz.

– A tér ség ko ráb ban je len tős mun ka nél -
kü li ség gel küz dött. A já rá si köz pont tá vá lás,
vagy a sza bad ke res ke dés vál toz tat hat ezen? 

– Min den kép pen ezt vár juk. Biz ta tó
kez det, hogy ta valy nyá ron fel épült a
Müller Dro gé ria üz let lánc lo gisz ti kai bá zi -
sa, amely 300 em ber nek ad mun kát. A
meg vá sá rolt te rü let nek azon ban egy elő re a
fe lét épí tet ték be, de az ígé re tek sze rint idén
to vább foly ta tód nak a fej lesz té sek. Be je -
len té sük sze rint az el szá mo ló iro dát, il let ve
a je len leg Ulmban zaj ló te vé keny sé gek egy
ré szét is ide te le pí te nék. Így to váb bi mun -
ka he lye ket te remt a cég, s rész ben iro dai
mun ka kö rök jön nek lét re. A cég szán dé kai
sze rint a letenyei bá zis ról 3 or szá got – Ma -
gyar or szá got, Szlo vé ni át és Hor vát or szá got
– lát majd el. Emel lett az ipa ri par kunk ba
ko ráb ban be te le pült va si pa ri vál lal ko zá sok
az el múlt év ben fej lesz te ni tud tak. A ko ráb -
ban jól pros pe rá ló hor vát bevásárlóturiz-
mus meg szű né sé vel a mun ka nél kü li ség 
el ér te a 17-18 szá za lé kot is, de a be ru há zá -
sok nak  kö szön he tő en mint egy 5 szá za lé -
kot ja vult a hely zet. 

– Men  nyi re vál tot ta be a hoz zá fű zött re -
mé nye ket a né hány éve meg épí tett ter mál -
für dő és kem ping?

– A vá ros szí vé ben, az Andrássy-
Szapáry kas tély he lyi vé dett sé gű ős park já -
ban nem egész év ben üze me lő für dőnk nek
éven te 3 hó nap alatt kel le ne be vé telt ter -
mel nie, ezért az el múlt év ben ki dol goz tunk
egy 15 na pos bér le tes konst ruk ci ót, amely -
nek si ke re volt. A be vé te lek to vább ra sem
fe de zik ki adá sa in kat, to váb bi fej lesz tés a
cé lunk. Ter mál für dőn ket szép szám ban lá -
to gat ják a hor vá tok, sőt még Nagy ka ni zsá -
ról is ér kez nek. Nagy ked vez mény, hogy a
kem ping ven dé gei té rí tés men te sen hasz nál -
hat ják a für dő szol gál ta tá sa it. S ha már a
víz nél tar tunk: a mu rai ví zi tu riz mus is igen
nép sze rű, de schengeni ha tár fo lyó ról lé vén
szó, a Mu rán en ge dél  lyel le het csak evez ni,
s amen  nyi ben a ma gyar ha tó sá gok tól en ge -
dél  lyel tú rá zik va la ki, az csak a ma gyar
vagy csak a hor vát ol da lon köt het ki. A Ti -

szá hoz vagy Du ná hoz szo kott ma gyar eve -
ző sök szá má ra ez időn ként né mi fél re ér tés -
re ad hat okot, ám az ap róbb ne héz sé gek el -
le né re is igen nép sze rű a Mu ra. Én ma gam
is szí ve sen tú rá zom a Drá va és a Mu ra ta -
lál ko zá sá ig, az az Őrtilosig. A hos  szabb tá vú
cé lunk pe dig a Mu ra ter mé sze ti kin cse i nek
fel tá rá sa – ne fe lejt sük, hogy ez Natura
2000 te rü let –, a ha tá ron át nyú ló pá lyá zat -
ban résztve vő te le pü lé sek lát vá nyos sá ga i -
nak meg is mer te té se, il let ve te ma ti kus ke -
rék pár utak ki je lö lé se, fej lesz té se.    

– Ha már a fej lesz té sek nél tar tunk, mi -
lyen to váb bi be ru há zá sok ra ké szül nek,
vagy mik van nak fo lya mat ban? 

– Fo lya mat ban lé vő be ru há zá sunk egy
ma gyar–hor vát IPA-pályázat. A Drá va és a
Mu ra fo lyók ivó víz bá zi sá nak meg óvá sa ér -
de ké ben kor sze rű sít jük a szenny víz tisz tí -
tón kat, Prelog test vér te le pü lé sünk nél csa -
tor na há ló zat épül. EU-s és ha zai for rás ból
a bel víz el ve ze tést va ló sít juk meg vá ro sunk
ve szé lyez te tett te rü le te in. Ta valy de cem ber
21-én be ad tunk egy pá lyá za tot az Egész -
ség ház fej lesz té sé re. Cé lunk az, hogy egy
épü le ten be lül he lyez ked jen el a két há zi or -
vo si, gyer mek or vo si és két fo gá sza ti ren -
de lő, a vé dő női szol gá lat, to váb bá a já ró be -
teg-szak ren de lés is. Az épü let – amely ből
je len leg a vé dő nők és a há zi or vos ok hi á -
nyoz nak – tel jes mér ték ben meg újul, aka -
dály men tes lesz 200 mil lió fo rin tos, tel jes
tá mo ga tás sal. Öröm mel és iz ga lom mal
vár juk az Egész ség ház meg újí tá sát, mi köz -
ben óri á si szív fáj dal munk, hogy hos  szú
évek óta nem si ke rül el ér nünk, hogy a kor -
mány tá mo gas sa egy vá ro si sport csar nok
meg épí té sét, va la mint az egy kor cso dá la -
tos Andrássy-Szapáry kas tély fel újí tá sát.  

Hal mi Bé la Nagy ka ni zsán szü -
le tett 1956-ban. Sze mély ügyi
szer ve ző fő is ko lai vég zett sé get
szer zett Pé csen. 1989 óta köz -
igaz ga tás ban, mun ka ügyi te rü -
le ten dol go zik. 2006 ok tó be ré -
től a vá ros pol gár mes te re.
Hob bi ja a ke rék pá ro zás, min -

den év ben tíz na pos ke rék pár tú rán jár ja be fe le sé -
gé vel a ma gyar tá ja kat.

Letenye erősíti kapcsolatait Horvátországgal

A Mura folyón átívelő 2008-ban átadott Zrínyi-híd
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Sta bil, ki szá mít ha tó pi ac ra tett szert
meg ala ku lá sa után rö vid del a Za lai Ba -
rom fi fel dol go zó Kft. A cég je len leg 150
em ber nek ad biz tos meg él he tést – tud tuk
meg Szép Im re ügy ve ze tő igaz ga tó tól.

Az ága zat ra jel lem ző prob lé mák tól nem füg -
get le nít he ti ma gát a 2011-ben Pacsán lét re jött
Za lai Ba rom fi fel dol go zó Kft., de jó úton ha lad
cél jai fe lé, hi szen – mint Szép Im re ügy ve ze -
tő mond ja – si ke rült ki ala kí ta ni egy sta bil,
meg bíz ha tó ve vő kört. Ter mé ke ik 90 szá za lé -
kát fris sen, nem fa gyasz tott ál la pot ban ad ják
el, ki ala kult az üz let me net, egy olyan mű kö -

dé si me cha niz mus, amely ben a dol go zók tud -
ják, mi kor mi lyen fel adat vár rá juk. – Fon tos,
hogy kol lé gá ink meg fe le lő en be le ta nul tak a
mun ká ba, a má so dik fél év ben már mi ni má lis
mi nő sé gi rek la má ci ónk volt – húz ta alá Szép
Im re. A ve vők elé ge det tek a Za lai Ba rom fi -
fel dol go zó Kft.-vel, hi szen pon to san, jó mi -
nő ség ben tel je sí ti vál la lá sa it.

2012-ben, az el ső tel jes üz le ti év ben 440
ezer puly kát és 550 ezer csir két vág tak. A
csir két vá sá rol ják, a puly ka dön tő ré szét a
tu laj do no sok ne ve lik, hi szen a cég öt be -
szer zé si és ér té ke sí té si szö vet ke zet nek, va -
la mint a Zalacereália Kft.-nek a tu laj do na. 

Min den tö rek vés el le né re az el múlt évet
vesz te ség gel zár ják. Eb ben – ahogy Szép
Im re fo gal maz – a ba rom fi ága zat ös  szes
prob lé má ja tet ten ér he tő. A ta va lyi ked ve -
zőt len idő já rás mi att emel ke dett a ta kar -
mány ár. Ez az ön költ ség ben 70%-ot tesz ki,
így az élő ba rom fi ára mint egy 30%-kal
emel ke dett. Egyes üz let lán cok 40%-os ár -
rést al kal maz nak, er re jön az áfa. Így olyan
ár ke let ke zik, amit a ve vők nem tud nak,
nem akar nak meg fi zet ni, fej te ge ti az igaz -
ga tó, hoz zá té ve, hogy vé gül a ke res ke dők a
be szál lí tá si ára kat le szo rít ják, ők pe dig nem
kap ják meg az ön költ sé get. Mi vel sem áfa-,
sem ta kar mány ár-csök ke nés re nem le het
szá mí ta ni, és – bár Szép Im re sze rint idő -
sze rű len ne – a kis ke res ke del mi ár rést sem
fog ják ma xi mál ni, 2013 el ső fe le ke ser ves

lesz. Vál to zást a cég szá má ra az hoz hat,
hogy Du nán túl leg na gyobb puly ka vá gó híd -
ja, a Sága má jus ban vég leg be fe je zi a puly -
ka vá gást. Ez szá muk ra meg nyit ja a ter me -
lés nö ve lé sé nek le he tő sé gét. Kö rül be lül
40%-os ter me lés nö ve ke dés sel szá mol nak.
Pil la nat nyi lag he ten te 11 ezer puly kát vág -
nak, amit 16 ezer re sze ret né nek emel ni, az
lét szám bő ví tés sel is jár, a je len le gi 150-ről
170-180-ra nő het a fog lal koz ta tot tak szá -
ma. To váb bi po zi tí vum, hogy Hor vát or szág
be lép az uni ó ba, és oda is szál lít hat nak
vám men te sen puly ka húst, így fel so ra koz -
hat a leg fon to sabb ex port part ne rek, Szlo vé -
nia és Auszt ria mel lé. Ta vasz tól el in dul az
elő ké szí tett ter mé kek gyár tá sa is, húst be -
pá col va, fű sze rez ve, az az tel je sen elő ké -
szít ve is szál lí ta nak majd part ne re ik nek.

Szép Im re Szom bat he lyen
szü le tett, gé pész mér nök. Nős,
két fel nőtt gyer me ke van. 22
évet dol go zott a Sár vá ri Ba -
rom fi fel dol go zó ban (je len leg
Sága), majd a na gyon si ke res
győ ri Pan non Ba rom fi Kft.
ügy ve ze tő je volt 8 éven ke -

resz tül. Ne vé hez fű ző dik a pá colt-fű sze re zett ba -
rom fi-ter mé kek be ve ze té se a ma gyar pi a con.
Négy évig volt a Ba rom fi Ter mék ta nács el nö ke.

Ne héz utat vá lasz tott a Za lai Ba rom fi fel dol go zó Kft.

2012-ben 440 ezer puly kát és 550 ezer
csir két vág tak
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A je len le gi, vál to zó kö rül mé nyek kö zött
is si ke re sen mű kö dik a nagy múl tú keszt -
he lyi Georgikon Kar. Az in téz mény  re
nap ja ink ban is mi nő sé gi kép zés, ku ta tás
és in no vá ció jel lem ző. Aki Keszt he lyen
dol go zik, ta nul, csak rit kán szo kott csa -
lat koz ni – mond ja dr. Dublecz Kár oly
dé kán.

A Georgikon szü le té se az 1700-as évek vé -
gén, és az azt kö ve tő idő szak hű en bi zo nyít -
ja, hogy gaz da sá gi vál sá gok ese tén 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 – hív ja fel a
fi gyel met dr. Dublecz Kár oly. 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 – te szi hoz zá. 

Az el múlt év ti ze dek Ma gyar or szá gon és
vi lág szer te 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 a
kö zel múlt ban be kö szön tött gaz da sá gi krí -
zis sel kap cso lat ban so ka kat rá döb ben tett 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 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, a sze re tet, a tisz tes ség, az
őszin te ség és a tu dás – hang sú lyoz za a dé -
kán. Dr. Dublecz Kár oly hoz zá te szi: ezek az
ér té kek Keszt he lyen, a Georgikonon min dig
fon tos sze re pet ját szot tak. Ez volt a zá lo ga
an nak, hogy ez 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.

A vál to zás, vál toz ta tás ké pes sé ge ma is
jel lem ző – mond ja a Georgikon dé kán ja –,
hi szen kép zé se ik kel, ku ta tá sa ik kal, tár sa -
dal mi sze rep vál la lá suk kal igye kez nek
meg fe lel ni az el vá rá sok nak. A me ző gaz da -
ság tel jes spekt ru mát le fe dő kép zé si kí ná lat
az idén sző lész-bo rász alap kép zés sel bő -
vül, amely a Du nán tú lon csak Keszt he lyen

in dul. A leg több szak le ve le ző for má ban,
mun ka mel lett is vá laszt ha tó. Új don ság,
hogy 2013 szep tem be ré től be kap cso lód nak
Székelyudvarhelyen az Er dély ben fo lyó
ma gyar nyel vű fel ső ok ta tá si prog ra mok ba
– tud juk meg dr. Dublecz Kár oly tól. Hoz -
zá te szi még: a Georgikonra je len leg is a
csa lá di as lég kör jel lem ző, 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, hi szen a pa ti na 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. 

Továbbra is a Dunántúl meghatározó agrárképző 
intézménye a Pannon Egyetem Georgikon Kara

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

Nős, négy gyer me ke van.




