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Keszthely, a „Balaton fővárosa” történelmi emlékekben gazdag településként turisztikai és szellemi központ

Zala kiváló természeti adottságaira épít
Nyugodt év elé néz 2013-ban a Zala Megyei Önkormányzat, a legfontosabb változások már lezajlottak – fogalmazott
Manninger Jenő, a megyei közgyűlés elnöke. A megye kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, előnyére válhat a
nagyvárosokban kialakult munkakultúra
és gazdasági potenciál.
– Zala határ menti mivoltának előnyei vagy
hátrányai vannak?
– Nyilván voltak és vannak ma is tapasztalható 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 logisztikai 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 multinacionális cég közvetlenül a határ mellett,
Letenyén építette fel több országot érintő elosztó 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 Önkormányzat a közigazgatás átszervezése által ráruházott szerepben?
– Természetesen, hiszen eddig is szerepünk
volt a fejlesztésben. A régiós és kistérségi tanácsok megszűnése óta egyedül a megyére
hárul ez a szerep. A megyei fejlesztési koncepció helyzetelemzése elkészült, most dolgozunk a koncepción, ami alapja lesz a megyei
fejlesztési tervnek. Az a cél, hogy erre épüljenek 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 végeztük. A helyzetelemzést széleskörű társadalmi egyeztetést követően véglegesítettünk.
– Mit vár a következő uniós ciklustól?
– Készülő hosszú távú terület- és gazdaságfejlesztési tervünk, s az ezzel összhangban
álló középtávú program célja a 2014–2020
közötti időszakban rendelkezésre bocsátandó uniós források eddiginél hatékonyabb,
jobb lehívása, elköltése, illetve a munkahelyteremtés fokozott előtérbe helyezése,
ami a jövőben az eddigieknél is jobban szem
előtt kell tartani.
Szeretnénk a vidékfejlesztési forrásokat elérni, arra koncentrálva, hogy a helyi kistermelőket 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 sorolom. A mezőgazdaság, a megújuló energiák
hasznosítása terén a keszthelyi egyetemnek
jelentős szerepe lehet. Jobban ki kell aknáznunk a természeti adottságainkat. Erre épülve
a gyógyturizmus, azon belül az egészségturizmus 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–Szentgotthárd autóipari övezet.

Három évvel ezelőtt választottam új
otthonomnak Zala megyét. Baranyában, Pécsett születtem, 15 évig éltem
Budapesten. Zala nem volt számomra
ismeretlen, a nagyszüleim innen származnak, és én 30 éve jogi előfelvételisként Zalaegerszegen voltam katona – igaz, akkor azt mondtam, hogy
soha nem jövök vissza. Most már másképp látom, hiszen bármerre megyek,
szépséget, nyugalmat, befogadókészséget találok. A zalai emberek nagyon
jó természetűek, ez egy nagyon nyitott, befogadó megye.
A természeti környezet hasonló Baranyához: aprófalvas, dimbes-dombos,
nagyon inspirálja az embert. Rendkívül jó adottságok vannak, itt a Balaton, három határ érhető el 60-70 kmen belül. Páratlan gyógyvízkincse van
ennek a vidéknek.
Csavargó ember vagyok, az irodám
falát térképek díszítik, ha van szabadidőm, rábökök az egyikre, és elindulok. 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 alapításának harmincadik évfordulóját.
Zala megye érdemes arra, hogy megismerjék akár személyesen, akár
ennek a magazinnak a segítségével.

Manninger Jenő építőmérnök,
1998-tól 2002-ig közlekedési
és vízügyi politikai államtitkár,
a keszthelyi térség országgyűlési képviselője 2002-től. A Gazdasági és Informatikai Bizottság
tagja 2010-től, valamint a Közlekedési albizottság elnöke. Megfigyelőként dolgozott az Európai Parlamentben
2003-ban..A Zala Megyei Közgyűlés elnöke 2006tól, az EU Régiók Bizottságának tagja 2011-től.

Dr. Besenczi Árpád
Jászai Mari-díjas színész,
a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház igazgatója
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Várakozással tekint a zalai gazdaság a Kárpát Régió Üzleti Hálózatra
Határon átnyúló üzletember-találkozókkal, a vállalkozásokat segítő előadások
megszervezésével, a szakképzési igények
felmérésével igyekszik segíteni a vállalkozásokat a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara. Mazzag Ferenc elnök a most
kissé stagnáló zalai gazdaság fellendítése
tekintetében nagy reményeket fűz a februárban megnyíló Kárpát Régió Üzleti
Hálózat lendvai irodájához, amely Szlovénia és Magyarország gazdasági kapcsolatait lesz hivatott élénkíteni. A Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökével,
Mazzag Ferenccel beszélgettünk.
– Hogyan látja most Zala megye gazdasági helyzetét?
– A nyugat-dunántúli régió részeként az ország 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-

– Így igaz. A kormányzat részéről is kiemelt figyelmet kapott a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ. Ennek nyomán 25 ezer új munkahely jöhet
létre a térségben mintegy 1 milliárd euró
tőkebefektetéssel. A térséget kiemelt járműipari 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 kezdetekkor a dél-zalai város részvételéről is
szó volt. Az ipar fejlődése számára elengedhetetlen a fejlett úthálózat is, ám míg a
miniszterelnök úr ígérete szerint Szombathely és Győr között várható közútfejlesztés
– Nagykanizsán már most áthalad az M7es –, sajnos Zalaegerszeget érintően egyelőre nem várható ilyen fejlesztés tudomásunk szerint.
– A kamara hogyan tudja segíteni a vállalkozásokat itt, Zala megyében?

Előadás az Új Munka Törvénykönyvéről a zalaegerszegi Kamarák Házában

lésszerkezete, amelyek központjai kis városok. 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. Menynyire befolyásolta ezt a szektort a gazdasági válság?
– Valóban nagy hagyományai voltak
megyénkben a faiparnak, s ez ma is meghatározó. A korábbi nagy cégek jelentős része
azonban kisebb magánvállalkozások révén
működik tovább. Ezek főként külföldre termelnek. 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 újraindult a baromfifeldolgozás.
– A Zalaegerszeg–Szentgotthárd–Szombathely tengelyen a megyében eddig nem
létező új iparág látszik kibontakozni…

– Úgy gondolom, a kamara nagyon sok
segítséget nyújt a megye vállalkozásainak.
Számos gazdasági rendezvényünk van,
amelyek a kis- és közepes vállalkozások segítését szolgálják. Ilyenkor, év elején immár 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 készséggel tartanak előadásokat. A vállalkozók
és a könyvelők részéről pedig mindig nagy
az érdeklődés. Számos üzletember-találkozót szervezünk a környező országok, de
akár Németország vállalkozásaival is. E tekintetben nagy előny, hogy Zala megyével
határos Szlovénia és Horvátország, de nagyon közel van Ausztria is, így belátható távolságban lehet terjeszkedni, üzleti partnerekre 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 pályázatfigyelő és az üzleti partnerkeresési rendszerünkről sem.
– Mennyiben segítette az Önök munkáját az elmúlt évben történt regisztráció?
– Mindenképpen úgy gondolom, hogy
előnyös volt ez a kötelező regisztráció, hiszen így képet kaptunk arról, hogy milyen
működő, élő vállalkozások vannak a megyében, milyen területeken érdemes fejlődni, fejleszteni tovább. Nagyon sok vállalkozó 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 kérdésekben valamint a már említett üzleti partnerkeresést és pályázatfigyelést. Nem utolsó
sorban a szakképzést is tudjuk a regisztráció
eredményéhez igazítani. Bízunk abban, hogy
az oktatási intézmények központosításával,
kormányhivatalokhoz kerülésével könynyebb 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 gesztorságunkkal működik a magyar–szlovén tagozat Balogh Géza vállalkozó irányításával. E
szerveződés feladata a Szlovénia felé irányuló gazdasági kapcsolatok segítése. Bár
Szlovénia gazdasága – a 2 milliós lakosságszámból adódóan – kicsi, a kapcsolatok
mégis jól működnek. Február közepén nyitott 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-európai országok nyitását egymás gazdaságai
felé. A lendvai iroda feladata az lesz, hogy
a muravidéki magyaroknak nyújtson segítséget a magyarországi kapcsolatok megtalálásában, illetve a magyar vállalkozásoknak a szlovéniai gazdasági kapcsolat élénkítésében. Nagy reményekkel várjuk az iroda
tevékenységét a két ország gazdasági kapcsolatainak fellendítésében.

Mazzag Ferenc Zalaegerszegen
született 1953-ban. Villanyszerelő, épületvillamossági technikus, épületvillamossági üzemmérnöki, műszaki tanári diplomát szerzett. 1990-ben indította
el a Metamorf'90 Kft.-t., amelynek a mai napig tulajdonos-vezetője. 2000-től a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke, 2004-től elnöke.
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A legfőbb cél az állampolgárok bizalmának visszaszerzése
Zala megyében nyugalomban, békében,
szakszerűen zajlik a közigazgatás átalakítása. A rendszer ésszerűbben, gazdaságosabban működik, mondja Rigó Csaba
kormánymegbízott, aki szerint fontos lépéseket tettek azért, hogy visszaszerezzék az állampolgárok bizalmát.
– Folyamatos a változás. Hol tartunk most
a közigazgatás átalakításában?
– Alapos előkészítés után 2013. január 1jével megalakultak a járások, ezzel az ügyintézés lehetősége is közelebb került az
emberekhez. A kormányhivatalok, kormányablakok mellett a jövőben a járási
székhelyeken is lehet ügyeket intézni. Az
okmányirodák bázisán kormányablakokat
létesítünk. Mivel több mint 300 okmányiroda van az országban, legkésőbb év végéig több mint 300 kormányablak működik
majd a jelenlegi 29-cel szemben. Most
több mint 60 ügyet lehet intézni vagy kezdeményezni a kormányzati ügyfélszolgálatokon, de az intézhető ügyek száma is bővül. Azokon a településeken, ahol nincs járási székhelyhivatal vagy kormányablak,
ott települési ügysegéd áll rendelkezésre.
Zalában a járások elindulásával egyidőben
azonnali intézkedésként meghosszabbítottuk a zalaegerszegi és a nagykanizsai okmányirodák nyitva tartását. Január 2-től a
kormányablakokhoz igazodó hosszított
munkarendben, 8-tól 20 óráig várják immár az okmányirodák is az ügyfeleket.
– Hogyan zajlott a járások kialakítása?
– A munkát már a múlt év elején elkezdte a minisztérium a kormányhivatalokkal
együtt. Elindult egy széleskörű társadalmi
vita, nyárra minden vitás kérdés eldőlt, kialakult a 175 vidéki és 23 fővárosi körzet,
és őszre megszülettek a járási megállapodások, a megyei kormányhivatalok minden
településsel megegyeztek az átadott feladatokról, munkaerőről, az ingatlan és ingóság
használatáról. Zalában ez zökkenőmentesen történt meg. Sikerült az országban elsőként teljes körűen megegyeznünk. Így
már 2012. október 12-re az asztalomon
volt mind a 258 zalai önkormányzat testületek által is elfogadott és aláírt megállapodása. A járások kialakítása központi költségvetést kímélő folyamat volt, amely nem
munkaerő-felvételekről és nagy beszerzésekről szólt, hanem ésszerű feladat-, hatáskör-, emberi és anyagi erőforrás-átcsoportosításokról. Úgy is fogalmazhatunk, hogy
közelebb vittük az állami ügyintézés lehetőségét az állampolgárokhoz járási és települési szintre.
– A járások kialakításánál sikerült az
igényeket figyelembe venni?
– Tizenhat önkormányzati kérésből tizennégyet 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 hivatalok létrehozásáról. A törvényi előírásokat
szem előtt tartva teljesítettük a kéréseket.

Nemzetközi árvízvédelmi gyakorlat a Mura folyón

– Két év telt el a kormányhivatalok létrejötte óta. Milyen a mérleg?
– Pozitív, de még korántsem értünk a
munkánk végére. Mindenekelőtt az alábbi
négy területen kívántunk előrelépni. Az első a feladatok ésszerűbb megosztása, egyszerűsítése. Ez megvalósult – többek között – 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 jogszabályok kikerültek a rendszerből, itt is sikerült részben előrelépnünk. Csakúgy, mint a
szervezet átalakításában. 2011 januárjában
átvettük és integráltuk azokat a dekoncentrált szerveket, amelyek többféle illetékességi 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 szervezetekben merültek fel. Sokkal koncentráltabban, irányítottabban valósítjuk meg ezt,
drasztikusan csökkentettük például a postaköltséget, az autóhasználat, a takarítás
költségeit. Elindítottunk egy megtakarítási
programot, amely jóvoltából 2011-ben
minden egyes közbeszerzésbe fektetett forint 56 forint megtakarítást hozott, 2012 végére pedig 96 forintot. Végül, de nem utolsó sorban a negyedik terület a személyi
ügyek kérdése. Az ember az egyik legfontosabb tényező, éppen ezért igyekszünk
megbecsülni, odafigyelni dolgozóinkra.
Ugyanakkor az is fontos, hogy mindenkiben kialakuljon a kormánytisztviselői elkötelezettség és szemlélet. Például ha munkahelyteremtő befektető jelentkezik, kötelességünk soron kívüli ügyintézéssel segíteni
a letelepedésben. Láttatni kell, hogy nem-

csak politikai stabilitás van Magyarországon, hanem olyan befogadó közeg, hogy
ebbe az országba, megyébe érdemes jönni,
hozni a befektetendő forintokat, munkahelyet teremteni. Mindenkinek a saját területén tenni kell a bürokrácia ellen, elérni azt,
hogy ügyfélbarát legyen a hivatal. Egyfajta 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 kormányablakokat minél szélesebb körben be kell tudnunk mutatni.
– Milyen új, aktuális feladatok adtak
munkát Önnek és kollégáinak az elmúlt hetekben?
– A múlt év januárjától a védelemirányítás is a kormányhivatalokhoz került. Fel
kellett készülnünk az esetleges rendkívüli
téli hideg időjárásra és annak következményeire. Felmértük, hogy hová kell hasított
fát, segélycsomagot, tartós élelmiszert szállítani annak érdekében, hogy kevesebb tragédia legyen. Advent idején karitatív akciókban vállaltunk szerepet. A legnagyobb
figyelmet azonban a járások zökkenőmentes indítása jelentette. Elkezdtük az új kormányablakok nyitásának előkészítését,
amelynek első látványos lépése tavasszal
lesz, amikor átadjuk a felújított hévízi okmányirodát.

Rigó Csaba Balázs
48 éves. Programtervező matematikus, szakközgazda,
majd MBA szakközgazdász diplomát szerzett. 1998-tól tagja a Fidesznek. 2002
és 2010 között zalaegerszegi önkormányzati
képviselő. 2011. január 1-jétől a Zala Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.
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Befektető- és környezetbarát város
Zalaegerszeg Város Önkormányzata minden eszközt megragad a gazdaság élénkítésére. Fejleszti ipari parkjait, támogatja
a helyi kis- és középvállalkozások törekvéseit. Idén sok tekintetben megváltozott
körülmények között, de változatlan precízséggel, előrelátással gazdálkodik a város, amely kényelmes otthont nyújt az
egerszegieknek, és egyre vonzóbb a befektetők, turisták számára is. Gyutai
Csaba polgármesterrel beszélgettünk.
– A közigazgatás reformja, a járások létrehozása mennyiben érintette Zalaegerszeget?
– Mint minden önkormányzatot, így Zalaegerszeget is érinti a közigazgatás átszervezése. Feladatok kerültek el tőlünk, amiket 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 átszervezést úgy kell véghezvinni, hogy az állampolgárok észre se vegyék: már nem az önkormányzat lát el bizonyos feladatokat,
hanem az állam. Meggyőződésem szerint
Zalaegerszegen ez így lesz.
– Milyen intézményeket működtet most
a város?
– Az önkormányzatok és az állam között világos feladatmegoszlás történt. Az
óvodák fenntartása önkormányzati feladat,
az általános iskolák, kollégium, gimnáziumok üzemeltetése szakmai szempontból
állami feladat, az egyéb feltételrendszer,
épület, ingatlan, ingóság biztosítása az önkormányzat hatásköre. A szükséges döntéseket meghoztuk, az intézményekben maradó személyzetet egy gazdasági ellátó
szervezetbe szervezzük. Az állam markánsabb szerepvállalásával maximálisan
egyetértek, egy szigorúbb szakfelügyeletet
már eddig is kívánatos lett volna megvalósítani. Ez most létrejön. A szakképzés tisztán állami feladat lesz, viszont két kulturális intézmény a városhoz kerül, a Göcseji
Múzeum és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár. Utóbbit összevonjuk a városi könyvtárral, a múzeumtól pedig nagyobb szerepet
várunk el a város kulturális életében.

Bővül az inkubátorház

– Az elhúzódó válság rányomja-e bélyegét a zalaegerszegiek életére, a város költségvetésére?
– Sajnos a válság a város gazdaságát is
megszaggatta. A legnagyobb vállalatnál, a
Flextronicsnál összeomlott a mobil üzletág, ezért jelentős elbocsátásokra került sor.
Nagyon bízunk abban, hogy a cég újra tudja építeni régi kapacitását, és új termékek
gyártását hozza Zalaegerszegre. Ehhez a
város minden segítséget megad, a kormányzati támogatás is biztosított – erről
egyeztettünk a Gazdasági Minisztériummal, de piacot, megrendelést sem az állam,
sem az önkormányzat nem tud hozni.
– Milyen a foglalkoztatási helyzet? Sikerült-e megőrizni az országosnál jelentősen kedvezőbb értékeket?
– Sajnos a foglalkoztatás terén rosszabb
a helyzet, mint tavaly, de még mindig az
országos átlag alatt van a munkanélküliségi arány. Továbbra is az a legfontosabb feladatunk, hogy segítsük a munkahelyteremtést és -megőrzést.
– Az önkormányzat által összeállított
befektetésösztönző csomag milyen eredményeket hozott?
– Az önkormányzat egyik legfontosabb
feladata – és mi ezt maximálisan meg is valósítjuk –, hogy saját eszközeivel támogassa
a helyi vállalkozásokat. Hamarosan létrejön
az a pénzügyi szolgáltató vállalat, amely tel-

jes önkormányzati tulajdonban, háromszázmillió forintos alaptőkével, kvázi városi
bankként a zalaegerszegi kisvállalkozásokat
fogja segíteni. Két ipari parkunkban is jelentős fejlesztéseket hajtunk végre. Tavasz
végére elkészül az inkubátorház-bővítés következő üteme, itt mintegy száz új munkahely jön létre egy elektronikai cég jóvoltából. Az északi ipari parkba egy gépipari cég
települt, és hamarosan egy logisztikai vállalat is odaköltözik. Tárgyalunk zalaegerszegi
cégek további fejlesztéseiről is, amelyek
várhatóan még idén elkezdődnek, de természetesen ezzel együtt nem mondunk le arról,
hogy külföldi tőkét hozzunk a városba. Elsősorban Németországban látunk lehetőséget, de van török és olasz érdeklődő is.
Jövőre az ipari parkokban mintegy kétszáz új munkahely jön létre. Sajnos ez a
Flextronics problémáit nem oldja meg, de
én azt is nagy sikernek tartom, hogy az önkormányzat 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 vállalkozások számára. Közülük elsősorban a
zalaegerszegi vállalatok fejlesztési törekvéseit tudjuk segíteni.

Felkerültek az ország idegenforgalmi térképére
Zalaegerszeg élénk és színes kultúrával rendelkező város. Magas színvonalon működő színházakat – bábszínház, kőszínház –, és izgalmas művészeti, képzőművészeti életet mondhat
magáénak. A város legnagyobb fesztiválját, az Egerszeg Fesztivált kiváló minősítésű fesztivállá emelték, ami országos rangot ad a rendezvénysorozatnak. A következő években ezt és
a további nagyrendezvényeket folytatják, részben a helyi lakosság kikapcsolódását, szórakozását, 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 érdeklődés, amit szeretnének kiaknázni. További cél, hogy a turisztikában reprezentáns zalai településekkel – mindenekelőtt Hévízzel – együttműködjenek a város promóciója érdekében. Zalaegerszeg szép és vendégszerető városa minden látogatót szívesen fogad.

Játék az AquaCity élményparkban
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Zalaegerszeg
Nagy sikernek tartom, hogy az ipari
parkban a Pannon Mechanikai Klaszterrel
és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal
együtt létrehoztunk egy technológiai centrumot, amely kutatás- és termékfejlesztési
szolgáltatásokat végez, elsősorban gépipari vállalatok számára. A régió korábban kutatásfejlesztésben szegényes térség volt,
most az alapítvány és a klaszter erőteljesebb szerepet kíván ezen a területen betölteni, így segítve a térségbeli vállalatokat, de
mindenekelőtt a zalaegerszegi gazdaságot.
Szombathellyel és Szentgotthárddal közösen megalapítottuk a Nyugat-Pannon Járműipari Központot. Külön öröm számunkra, hogy a kormány döntése értelmében a
térség fejlesztése e területen a jövőben kiemelt figyelmet élvez, ami a három város
gazdaságának fejlődése mellett számos új
munkahely létrejöttét is jelenti.
Mindezekre épül természetesen a felsőfokú oktatás, a műszaki és gazdasági képzés. Sikerült tavaly önálló gazdálkodási
karrá alakítani a Budapesti Gazdasági Főiskola zalaegerszegi intézetét. Szeretnénk a
változó körülmények ellenére is erősíteni a
helyi felsőoktatást.
– A közelmúltban a megyei közgyűlés elnöke úgy nyilatkozott, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklusban a vasút- és
a közúthálózat fejlesztésével jelentős előrelépés történik Zala megye közlekedésében.
Mit jelent ez Zalaegerszeg számára?
– Sajnos a város megközelíthetősége
nem ideális, de vasúton Budapestre hamarosan lerövidül a menetidő. Sőt a 76-os út
Zalaegerszeg és Zalacsány közötti szakaszának felújításával közúton is két órára
csökkent Budapesttől városunkig az utazással töltendő idő. A 76-os út felújítása
folytatódik Zalaegerszeg és Körmend között – ezzel a város az osztrák A2-es autópályához is kapcsolódik, és jelentősen javul a nyugat-európai piac elérhetősége,
ami komoly előrelépést hozhat. Azt is sikernek értékeljük, hogy az M9-es autóút
Szombathely és Zalaegerszeg közötti szakaszának a tervezési munkálatai hamarosan elkezdődnek, szeretnénk, ha minél
előbb az építkezés is beindulna. Miniszterelnök úr Salgótarjánban azt mondta, fontos

Belvárosi Szüret szeptemberben

A város legnagyobb fesztiválja a májusi Egerszeg Fesztivál

cél, hogy minden megyeszékhely gyorsforgalmi úton elérhető legyen. Reméljük, Zalaegerszeg ezen a téren is előreléphet.
– Lassan véget ér az első uniós költségvetési ciklus. Sikerült kiaknázni a lehetőségeket?
– Az önkormányzat eredményesen szerepelt a pályázatokon. Gondoljunk csak a
belváros felújítására, az ipari parkok fejlesztésére, az inkubátorház bővítésére,
vagy az intézményi fejlesztésekre. Komoly, többmilliárdos beruházások valósultak meg. Amellett, hogy az önkormányzat
sikeresen élt a lehetőséggel, összességében
problematikusnak látom, hogy még a szocialisták olyan tervezési rendszert alakítottak ki, amelynek eredményeként a forrásoknak csak kis része jutott a gazdaságba.
2014-től el kell érni azt, és ebben egyetértek Cséfalvay Zoltán államtitkár úrral,
hogy az uniós forrásoknak legalább a felét
a gazdaságba kell juttatni. Ez új lehetőségeket biztosíthat városunk számára is.
– Gazdasági téren milyennek ígérkezik
a 2013-as esztendő?
– Átalakul az önkormányzati és állami
pénzügyi kapcsolatok rendszere. Zalaegerszegnek kevés az adóssága, mintegy 2,6
milliárd forint fejlesztési hitelünk van. Reméljük, hogy az adósságkonszolidációban
az állam ennek jó részét elviszi, és az alacsonyabb törlesztőrészlet növeli a város

A Mould-Tech Kft. csarnokavatója

mozgásterét. Összességében nem ígérkezik
könnyűnek a 2013-as év, pontosan azért,
mert a legnagyobb vállalatunk problémája
miatt kevesebb iparűzési adóra számíthatunk. Ezt a városban működő egyéb cégek
tevékenysége valamennyire pótolni fogja,
de kis mértékben csökken az adóbevételünk. 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-beruházásokat és megszépülő, élhetőbb belvárost
fog eredményezni. A zalaegerszegiek hisznek a közös munka, az összefogás erejében
– ez a sikerünk alapja.

Gyutai Csaba Zalaegerszegen
született 1966-ban. Tanulmányait a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végezte.
Ezt követően rövid ideig tanárként, majd közművelődési
területen dolgozott. 1998 és
2002 között hírlapkereskedelmi cégek vezetője volt. 2002–2010 között Zalaegerszeg alpolgármestere, két éve a város polgármestere és országgyűlési képviselő.
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Zalai gazdasági delegáció járt Kínában
Zala megye a nyugat-dunántúli régió része, ám gazdasági teljesítményben elmarad Győr-Moson-Sopron megyétől. A mi
dolgunk pedig az, hogy megtaláljuk a
módját annak, hogyan tudjuk ezt a hátrányt ledolgozni – mondja Doucha Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Zala Megyei
Szervezetének elnöke.
Évtizedes probléma, hogy a nyugat-dunántúli gazdasági régió részeként Zala megye
ugyanolyan elbírálás alá esik a pályázati
támogatások megítélése tekintetében, mint
a nálánál gazdasági teljesítményben előbbre járó Győr-Moson-Sopron megye.
Győr Ausztriához való közelsége kedvező 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 indítását ösztönözze. A megyében élő emberek
számára az újonnan alakuló KKV-k jelenthetnek megoldást, mely együtt járna a munkahelyteremtéssel – 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

A megállapodás aláírása
elnöke és Jiangsu tartomány kormányzója
együttműködési megállapodást írt alá,
amelyben a kulturális, tudományos együttműködés mellett jelentős részt képez a gazdasági kapcsolatok kiszélesítése. A megállapodástól azt remélik, hogy a zalai gazdaság
szereplői több lehetőséghez jutnak a jövőben.
Az első ilyen megmérettetés lehet a májusban Jiangsu tartományban megrendezendő 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 kiváló minőségű borokat, holott eddig ennek
ott nem voltak hagyományai. Az élelmiszeriparon 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. korridor, amely kiváló lehetőséget teremt kínai

cégek számára egy logisztikai központ létesítésére. A megye kiváló adottságokkal rendelkezik, különösen a termálturizmus területén, amelynek lehetséges célpontjai Hévíz, Zalakaros, Lenti, Kehidakustány.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumi elnökeként is tevékenykedő Doucha Ferenc szerint érdemes
figyelemmel kísérni a határon átnyúló kapcsolatok erősítését támogató pályázatokat.
Mindezek eredményezhetik, hogy a megyében működő vállalkozások kiterjeszthetik
tevékenységüket Horvátország, Szlovénia
és Ausztria felé. A legfontosabb azonban –
a vállalkozások összefogása mellett – a következő, 2013–2020 közötti uniós pénzügyi
tervezési időszakban a termelő vállalkozások támogatása lenne – mondja az elnök.

Doucha Ferenc a WORLD
2000 Kft. tulajdonos-ügyvezetője. 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 megkapta a „Zala Megye Gazdaságáért” díjat.
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Európai színvonalú fürdőváros Hévíz

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

A fejlesztések, intézkedések sora meghozta eredményét, Hévíz megőrizte, sőt
növelte vonzerejét. Ez – mint Papp Gábor polgármester szavaiból kiderül –
számokban is tükröződik: Hévíz a főváros után Magyarország leglátogatottabb
városa.
– Vitathatatlanul a turizmus az éltető erő
Hévízen. Milyen volt e téren az elmúlt év?
– Pontosan még nem ismerjük 2012 számait, de már az előző évben elértük az egymillió-ötvenkétezer vendégéjszakát, ami
Budapest után a második legtöbb hazánkban. Várhatóan ezt a tavalyi év is eléri, de
reményeink szerint felül is múlja.
– Ez minek köszönhető?
– 2010-ben, amikor átvettük a városvezetést, szisztematikus munkát kezdtünk
el. Megvizsgálva az elmúlt két évtizedet,
úgy próbáljuk pontos tervek alapján az
egész várost felépíteni – beleértve a marketinget, programokat, fejlesztéseket,
kapcsolatrendszert külföldön és belföldön
–, hogy ilyen eredményt hozzon. 2011ben ez már teljesült, a vendégéjszakák
száma 15 százalékkal haladta meg az elmúlt 20 év átlagát.
– Változott a vendégösszetétel is?
– Igen, hiszen az eredmény érdekében
új piacokat kellett nyitnunk. Ezek: Oroszország, 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 változások, például az üdülési csekk megszűnése, ami miatt országos szinten volt viszszaesés, 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 tulajdonítjuk.
– Hozzájárult ezekhez a számokhoz,
hogy átvették a repülőtér üzemeltetését?
– Mi jó egy éve üzemeltetjük a repülőteret, 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 munkahelyeket lehetne teremteni. Rendeznünk kell a
tulajdonviszonyokat, menetrend szerinti
járatot kell indítanunk. Elsősorban a személyszállítás és a turizmus a fő cél, de az
áruszállításnak is megvannak a feltételei.
Önmagában az üzemeltetés nem gazdaságos, ehhez minimum 250 ezres utasforgalmat kellene bonyolítani, de a közvetett
hatások egyértelműek, a haszon a szálláshelyeken, a vendéglátásban jelentkezik.
– Milyen lépéseket tettek, tesznek annak
érdekében, hogy megőrizze a város vonzerejét?
– Számos lépést tettünk már, és rengeteg tervünk van. Ilyen például a sportturizmus, amihez eddig hiányoztak az infrastrukturális lehetőségek. 2012-ben közel 170
milliós fejlesztés keretében műfüves, multifunkcionális pályákat építettünk. Megtöbbszöröztük a marketingre fordított öszszeget, ami így már százmilliós nagyságrendet ér el. Számos közérzetjavító beavatkozást végeztünk, amiben voltak elmaradásaink. Éppen most kaptuk meg a
Kerékpárosbarát Település címet, ami mögött szintén egy sor fejlesztés áll. Kerékpárutakat, pihenőket alakítottunk ki, és
még idén megvalósul a kerékpáros dokkoló rendszer, aminek lényege, hogy a város
négy pontján ingyen lehet elvinni kerékpárt, és lerakni bármelyik helyen. Ehhez
már nyertünk pályázati támogatást csak-

úgy, mint az egregyi városrész fejlesztésére. 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 nyugalmához hozzátartozik. Ehhez szükséges, hogy
a közbiztonságot továbbra is kordában tudjuk tartani annak érdekében, hogy ha ide
bármelyik országból érkezik a vendég, biztonságban érezhesse magát. Rövidesen
megújítjuk a város közvilágítását. A tavalyi
győzelmünknek köszönhetően idén mi
képviseljük a nemzetközi színtéren hazánkat 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 konferenciateremre. Ma Magyarországon a konferenciaturizmus 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 létesítmény építése. Mindazon túl, amit Hévíz adottságainak köszönhetően nyújtani
tud, elengedhetetlen, hogy megfelelő szintű és színvonalú, minden réteg felé nyitó
kulturális programokat is kínáljon. Ez,
mint a számok is igazolják, megvalósult.
Egy-egy rendezvényünkön 5-10 ezer ember vesz részt. Célunk az volt, hogy minden napra tudjunk 1-2 órányi programot
biztosítani – legyen az templomi koncert,
vagy kiállítás – egész évben előre leszervezetten, stabilan. Programjaink 90 százaléka
ingyenes. Ezzel pluszt adunk a vendégnek,
illetve azoknak a szállodatulajdonosnak,
szállásadóknak, akik ezzel vonzóbbá tudják tenni ajánlataikat.
Mi nem zárkózunk be, szívesen ajánljuk a környék más turisztikai attrakcióit is
annak érdekében, hogy a turistákat a térségbe csábítsuk. Honlapunkon nyolc
nyelven tettük elérhetővé az alapvető információkat.

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

aLentiTermálfürdôésSzentGyörgyEnergiapark
Lenti Magyarország délnyugati részén az osztrák, szlovén és horvát határ
közelében található. A város az Adria felé vezető M7-es autópálya mellett fekszik 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, nátriumhidrogénkarbonátos gyógyvíz, amely kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések kezelésére.

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-, tanés 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

Fedett fürdő
A több mint 3500 m2 fedett fürdőben 5 medence: úszó-, gyógy-, gyermek-, tanés hidromasszázs medencék kínálnak kellemes felüdülést egész éven át.
A 630 m2-es elkülönített pihenőtérben díjmentesen igénybe vehető komfortos pihenőágyak és fűthető pihenőpadok biztosítják a vendégek zavartalan és nyugodt pihenését.
Változatos szaunavilág
A testi felfrissülést segíti az európai színvonalú szaunavilág, amelyben 2 finn-,
egy aroma- és egy physiotherm infraszauna, saját pihenőrész pihenőágyakkal, 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 energiavonalak 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 energiazarándokhelyként számon tartott tápiószentmártoni Attila-dombé.
A Szent György Energiapark egész évben látogatható.

A lenti fürdőben minden korosztály megtalálja
a számára megfelelő fürdési élményt.
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A nagykanizsai sikertörténet titka az összefogás
Nagy álmok, nagy fejlesztések valósultak, valósulnak meg Nagykanizsán. A
nemrégiben átépített főtéren tizenkilencezer négyzetméternyi területen újult
meg a burkolat, illetve a zöld felület, és a
végéhez közeledik a csatornázási program is. Emellett több gazdaságfejlesztési
pályázaton szerepeltek sikeresen, nem
véletlen, hogy Cseresnyés Péter polgármester büszke a válság idején sorban
megvalósuló projektekre.
– Mikor és hogyan kezdődött ez a sikertörténet?
– Először a Pannon Egyetemmel közösen
dolgoztunk ki egy városfejlesztési stratégiát még 2008–2009-ben. Egyfajta állapotfelmérésként, tudatosan kitörési pontokat
kerestünk, meghatározva a lehetséges fejlődési irányokat. Majd a Fidesz-frakció elhatározta a belváros rekonstrukcióját, és
egy Integrált Városfejlesztési Stratégiát alkotott meg, amely Kanizsa egész közigazgatási területére kiterjedt. Az Erzsébet tér
és a Huszti tér átépítése 1,5, a csatornázási
program 12 milliárdos beruházás volt.
– Az elkészült főtér igazi turistalátványosság lett.
– A helyiek nagy örömére régi álmainkat
váltottuk valóra. Erzsébet királyné szobra
mellett elkészült a Testvérvárosok kútja,
visszakerült ide a Szentháromság szobor,
de szökőkút, Zenepavilon, a térszint alatt
látható kanizsai vár és a város makettje is a
közösségi funkciót szolgálja. A belvárosi
rehabilitáció második ütemében a Fő utca
és az Eötvös tér épül majd át. Jelenleg az
EU 2014–2020-ig tartó költségvetési időszakára vonatkozó fejlesztési terveken dolgozunk, amelyre a környező településekkel,
Zalakarossal, Kaproncával és Csáktornyával együtt pályáztunk. Ennek eredményeként nyertünk egy közel kétmillió eurós pályázatot, amelynek köszönhetően megvalósul a négy várost összekötő 284 kilométer
kerékpáros túraútvonal, a Csónakázó-tónál
egy látogatóközpont, és a Parkerdő területén egy mountainbike-pálya. A Kanizsára
jutó fejlesztések összértéke 1,1 millió euró.
– Mindeközben elindult a kórházfejlesztés is, bizonyítva, hogy Nagykanizsán tényleg megmozdult valami.
– Egy négymillió eurós beruházásnak
köszönhetően nemcsak az épület újul meg,
hanem az ellátás színvonala is emelkedni
fog. Ez a két, egymáshoz kapcsolódó projekt egy korszerű, európai színvonalú ellátó
intézménnyé fejleszti a Kanizsai Dorottya
Kórházat, amely nemcsak a kanizsai polgárokat szolgálja, hanem a térségben élőket is.
– Az elmúlt év nemcsak az önkormányzati beruházásokról szólt Nagykanizsán,
hanem munkahelyteremtő vállalkozások is
megjelentek. Mi a siker titka?
– Valóban, megélénkült városunk iránt a
befektetői érdeklődés. A General Electric
Nagykanizsát a LED-technológia európai
gyártóbázisává kívánja fejleszteni. Ez a fejlesztés biztosítja a munkahelyek megőrzését,

A 2012-ben átadott, gyönyörűen felújított nagykanizsai főtér

amelyek a hagyományos lámpatestek gyártásának leállása miatt veszélyben voltak. A
leépítés nem folytatódik, sőt, ez a beruházás
a bővülés esélyét is hordozza hosszú távon.
Az olasz DAB cég pedig közel egymilliárd
forintos beruházásba kezdett, egy vízszivattyúgyár épül Nagykanizsán, amely mintegy
150 embernek teremt biztos munkalehetőséget. Sőt, már opciós jogot is kértek az ipari
parkban megvásárolandó újabb területhez.
Rajtuk kívül még két vállalkozás érdeklődött, velük most tárgyalunk.
– Az önkormányzat megvásárolta a
Saubermacher-Pannóniát. Miért?
– Az osztrák hulladékgyűjtő cégnek lejárt a szerződése az önkormányzattal, s korábban is úgy gondoltuk, hogy a folyamatok felügyelete, valamint a megváltozott
hulladékgazdálkodási törvény előírásai miatt ebben az üzletágban tulajdonosként kell
részt vennünk. Másrészt ez a cég nyereséges, nem csak hulladékgyűjtéssel foglalkozik, és az ebbe invesztált tőkét ki tudja termelni. Harmadrészt munkahelymegtartó
szerepe volt a döntésnek.
– Az önkormányzat kiérdemelte az
„idősbarát” jelzőt. Mit jelent ez tulajdonképpen?
– Nagykanizsán tízezer nyugdíjas él.
Közülük kétezren tagjai a huszonhat, helyben működő nyugdíjasklub valamelyikének. Szeretnénk az Idősügyi Tanács révén
a társadalom aktív tagjaivá tenni az idős
embereket. Ezért 2012 októberében az önkormányzat oktatási intézményei és az
Idősügyi Tanács együttműködési megállapodást kötöttek, mely a társadalmi elszigeteltség megakadályozását, a felnövekvő
nemzedék szemléletváltását és a kötelező
ötvenórás közösségi szolgálat teljesítését
tűzte célként maga elé. Ennek érdekében
két munkacsoportot hozunk majd létre.
– A társadalmi és a kulturális életet is
színesítették.
– Szeretnénk, ha városunk a minőség, a
társadalmi és a kulturális pezsgés szinoni-

májaként lenne ismert. Ebben az önkormányzati munkacsoportok mellett a civilek
is segítenek, a jó ötleteket pedig felkarolja a
testület. A Város Napja, a sárkányhajó-bajnokság, a Dödölle- és borfesztivál, a Sörfesztivál és fúvószenekari találkozó, a nemzetközi military-bajnokság és a Tíz-táncverseny, a
jet-sky kupa, a fitnesz- és látványtánc világbajnokság a hazai és a nemzetközi figyelem
középpontjába állíthatja városunkat, erősítheti a Kanizsa-tudatot. Hisszük és tudjuk,
hogy érdemes ide jönni, jó itt élni, mert
Nagykanizsa a lehetőségek városa.
Minden igényt kielégít az oktatási paletta
Nagykanizsa Önkormányzata a többi alapítóval együtt a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.-t azzal a céllal hozta
létre, hogy a társaság tevékenységi területén
segítse elő a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési struktúrájú, és a magas oktatási színvonalú szakképzés kialakítását.
Mérksz Andor, a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a helyi oktatás előnyeit hangsúlyozva kiemelte, hogy a város szakképző iskoláinak
korszerű infrastruktúrája, eszközparkja, humánerőforrása alkalmas arra, hogy megfeleljen a munkáltatói elvárásoknak. Felkészültek rá, hogy a városba érkező cégek
szakképzett munkaerő-igényét kielégítsék –
legyen az szakmunkás vagy technikus iskolarendszerű, netán felnőttképzés.

Cseresnyés Péter 1960-ban
született Zalaegerszegen. A
Szombathelyi Tanárképző
Főiskola történelem-könyvtár szakán szerezte diplomáját. Nagykanizsán tanított,
majd vállalkozó lett. 1998 óta
tagja a Fidesznek, 2000 óta
városi elnök. 2002-től parlamenti képviselő,
2010-től pedig Nagykanizsa polgármestere.
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Tartalmas évet zárt a Délzalai Vízmű ZRt.
Har mó ni á ban a ter mé szet tel, har mó ni á ban a víz világával...

A Délzalai Vízmű ZRt. főépülete
Közel száz esztendő tapasztalata, szakértelme birtokában szolgáltat a nagykanizsai székhelyű Délzalai Vízmű ZRt.
A cég a jogelődeivel együtt több mint 96
éve végez víziközmű-szolgáltatást.
A nagykanizsai székhelyű víziközmű-társaság olimpiai esztendőben, 1916-ban
alakult.
Az olimpia jelmondata: gyorsabban,
magasabbra, erősebben. Ez a jelmondat
lehetne akár a Délzalai Vízmű ZRt. jelmondata is, hiszen a gazdasági élet is
megköveteli ezeket az erényeket. A gazdasági életben egy szolgáltatónak nap
mint nap meg kell újulnia, ha eredményes

akar lenni. Igaz ez az alkalmazott technológiákra, a dolgozók felkészültségére,
szaktudására, és vonatkozik ez a munkahelyi körülményekre is. Akár az alakulásé, úgy a tavalyi év is olimpiai esztendő
volt. A cég teljesítménye ebben az évben
hűen alakult az olimpiai jelmondathoz.
Megalkották és elfogadták a 2012–2015
közötti időszakra vonatkozó stratégiatervet, amiben rögzítették a stratégiai célokat, irányelveket, feladatokat.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény szabályozza a
víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásának előírásait. A stratégiai
terv elkészítésének egyik legfontosabb
célja a Délzalai Vízmű ZRt. önálló gazdasági társaságként történő további működése volt, ehhez a feltételek 2012-ben
megteremtődtek. A cég elkészítette és benyújtotta a Nemzeti Minőségi Díj 2012.
pályázatot, ami a szervezet egészének a
kiválóságát díjazza. A pályázatról még
nem született döntés, értékelése folyamatban van.
A múlt évben jelentős fejlesztések is
történtek a vízműnél. Pályázati pénzből
teljesen felújították a nagykanizsai székházat és a műszaki épületet. Megtörtént a nyílászárók cseréje, a teljes fűtésrekonstruk-

ció, és elkészült az épületek külső hőszigetelése is. Szintén pályázati pénzekből új,
számítógépes rendszerrel felszerelt irattárat alakítottak ki, valamint gépjármű- és
eszközfejlesztés történt a társaság szolgáltatási területén.
Az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházás – kohéziós
szennyvízprojekt – építési, felújítási munkái jelenleg is folynak a nagykanizsai csatornarendszeren és a szennyvíztisztító telepen. A kohéziós projekthez kapcsolódóan
Nagykanizsa területén vízvezeték-kiváltásokra is sor került.
Elindult a próbaüzem a város még csatornázatlan területein, Bajcsán és Korpaváron, valamint a régió további tizenkét településén.

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

Tradicionális értékekre alapoz a Szabadics Zrt.
A 2008-ban kezdődő gazdasági válság
egyik legnagyobb vesztese az építőipar.
Ennek ellenére a zalakarosi székhelyű
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörű Részvénytársaság folyamatosan a
válság előtti időszakot meghaladó forgalmat ér el, úgy, hogy meg tudta őrizni
a munkahelyeket, és tevékenységi körét
is bővíteni tudta. Szabadics Zoltán elnökkel beszélgettünk.
– Miként tudták megőrizni, sőt növelni a
forgalmukat a válság ellenére is?
– Amikor édesapám 1990-ben megalapította a vállalkozást, szilárd értékrendet
alakított ki. Ennek a legfontosabb alappillére az volt, hogy csak kiváló
minőségű munkát adunk át a
megrendelőinknek, és mindig
betartjuk a megállapodásainkat. Mert a becsületet csak
egyszer lehet eljátszani.
Emellett nagyon fontos volt
számunkra, hogy összhangban legyünk a környezetünkkel. Manapság ezt divatos társadalmi felelősségvállalásnak
nevezni, de amikor ezen értékek mentén dolgoztunk, ez a
kifejezés még nem is létezett
a köztudatban. Mindig figyeltünk arra,
hogy környezetbarát technológiákat, gé-

peket használjunk, jogkövető magatartást
tanúsítsunk, munkatársainkat az erőfeszítéseiknek megfelelően díjazzuk. Úgy gondolom, ezek azok az értékek, amelyek
mentén egy vállalkozás át tud vészelni
egy ilyen mélységű krízist, mint ami most
sújtja az országot és az ágazatot.
– Az Ön által említett társadalmi szerepvállalás és a fejlett technika, illetve
technológia mellett a humánerőforrás is
elengedhetetlen…
– Társaságunk közel félmilliárd forintnyi gépparkkal rendelkezik, igazi értéke
mégis az a tudás, amellyel munkatársaink
rendelkeznek. Évek óta tudatosan keressük azokat a szakembereket, akik egy-egy
terület legkiválóbbjai, legyen
szó akár műszaki, akár gazdasági területről. Ahogy a piaci
igények változnak, úgy vagyunk képesek erőforrásainkat átcsoportosítani, mivel
rendelkezünk egyrészt azzal a
szellemi kompetenciával, ami
ehhez szükséges, másrészt
rendelkezünk egy olyan
komplex
vállalatirányítási
rendszerrel, aminek köszönhetően a kivitelező cégek közül az egyik legmagasabb
szintű projektmenedzsmentet és projektkontrollingot tudjuk biztosítani.

– Hány beruházás valósult meg az
Önök munkája nyomán?
– Nem vállalkozom arra, hogy felsoroljam, hány településen valósítottunk meg
olyan beruházást, ami az adott faluban, városban jobbá, kényelmesebbé tette az ott
élők életét. Arra azonban mindenképp
büszkék vagyunk, hogy a megye két legnagyobb szennyvízhálózat-fejlesztését Zalaegerszegen és Nagykanizsán mi végeztük. Szintén a mi munkánkat dicséri a
nagykanizsai városközpont megújulása.
Azt gondolom, előny, hogy a társaságunk
tulajdonosai magyar magánszemélyek,
mert ez hitelességet sugároz a megrendelő
felé, hiszen a társaság mögött a régióban
élő emberek állnak, akik egy-egy munkához az arcukat adják, s elérhetőek lesznek
10-20 év múlva is.

Szabadics Zoltán három fiúgyermek édesapja. Mérnök, jogi szakokleveles mérnöki másoddiplomával. 2009-ben az
ECONOVUM Akadémia Professzorok vezetőképző központjában MBA-képesítést, a
Pannon Egyetemen címzetes
egyetemi docens címet szerzett. 2011 óta felnőttképzésben PhD-minősítéssel rendelkezik. Jelenleg
a Szabadics Zrt. elnöke.
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Letenye erősíti kapcsolatait Horvátországgal
Letenye nevét szinte mindenki ismeri Magyarországon, hiszen a határ mentén fekszik, s határátkelőjét milliók lépik át nyaranta a horvát tengerpart felé, és vissza.
Július elseje után, Horvátország uniós
csatlakozását követően pedig a Letenye
(Muramente) és Međimurje (Muraköz
megye) közötti Zrínyi hídon zajlik majd a
szabad áruforgalom is a két ország között. Mindez azért fontos, mert a két térség közt mindig is szoros kulturális és gazdasági kapcsolat volt, amely most még
zökkenőmentesebbé válik – derül ki a magyarországi horvátok központjának is
számító Letenye polgármesterének szavaiból. Halmi Bélával beszélgettünk.
– Letenye, a 4400 lelkes város ismételten a
térség járási székhelyévé vált január elsejétől. Mit jelent ez az Önök számára?
– A település számára ez nagyon fontos, hiszen 1971-ben elvették tőlünk ezt a rangot.
Most 27 település 17 ezer lakosa tartozik
járásunkhoz. A környéken élők számára
pedig a „Letenye a Mura városa” szlogennel igyekszünk még inkább kifejezni öszszetartozásunkat. Ez azt is jelenti, hogy itt
folyik a két ország közös folyója, s hogy
számunkra fontos a természet védelme, illetve a turizmus. A szomszédos Muraközzel számos közös projektünk van, amely a
Mura védelmére, vagy éppen a kerékpáros
turizmus fejlesztésére irányul. Horvátország uniós csatlakozása és Letenye járási
központtá válása további lehetőségeket is
nyit számunkra. A Varaždin-beli (Varasd
megye) Ludbreg településsel testvérvárosi
szerződést is kötünk májusban, amelynek
elsődleges célja a bor- és vallási turizmus
közös fejlesztése. A boros gazdák már 3
éve felvették egymással a kapcsolatot,
rendszeresen közös borbírálatokat tartanak. A térség neves borásza dr. Bussay
László, aki egyébként háziorvos, ő honosította meg itt a modern pincészetet. Borai
népszerűek és magas minőségűek.
– Mennyire volt zökkenőmentes a járási
hivatal létrejötte?
– Zökkenőmentesnek mondható, miközben apró változások azért történtek az
ügyintézésben, igyekszünk a honlapunkon
minden fontos információt közzétenni ezzel kapcsolatosan. A földhivatali ügyintézés,
a gyámügyi, az állategészségügyi kérdések
intézése, vagy éppen az okmányirodai ügyintézés is zavartalan. Fontos változás, hogy
januártól létrejöttek a tankerületek. A térség 8 iskolájának átadása folyamatban
van. Letenye kivételével minden település
3 ezer fő alatti, így automatikus volt az átadás. A város képviselő-testülete azonban
– az állammal történő tárgyalások során –
végül úgy döntött, hogy az oktatási intézményünk működtetését vállaljuk. A már
folyamatban lévő KEOP (Környezet és
Energia Operatív Program) pályázatunk
révén ugyanis úgy látjuk, hogy a működésben jelentős megtakarítást tudunk elérni csak a fűtési rendszer korszerűsítése ré-

A Mura folyón átívelő 2008-ban átadott Zrínyi-híd

vén, és akkor még nem beszéltünk a 2006ban, az előző polgármester által megkötött vil la mos há ló zat kor sze rű sí tésé ről,
amelynek energiamegtakarítása 2014-től
érezhető lesz.
– A térség korábban jelentős munkanélküliséggel küzdött. A járási központtá válás,
vagy a szabad kereskedés változtathat ezen?
– Mindenképpen ezt várjuk. Biztató
kezdet, hogy tavaly nyáron felépült a
Müller Drogéria üzletlánc logisztikai bázisa, amely 300 embernek ad munkát. A
megvásárolt területnek azonban egyelőre a
felét építették be, de az ígéretek szerint idén
tovább folytatódnak a fejlesztések. Bejelentésük szerint az elszámoló irodát, illetve
a jelenleg Ulmban zajló tevékenységek egy
részét is ide telepítenék. Így további munkahelyeket teremt a cég, s részben irodai
munkakörök jönnek létre. A cég szándékai
szerint a letenyei bázisról 3 országot – Magyarországot, Szlovéniát és Horvátországot
– lát majd el. Emellett az ipari parkunkba
korábban betelepült vasipari vállalkozások
az elmúlt évben fejleszteni tudtak. A korábban jól prosperáló horvát bevásárlóturizmus megszűnésével a munkanélküliség
elérte a 17-18 százalékot is, de a beruházásoknak köszönhetően mintegy 5 százalékot javult a helyzet.
– Mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket a néhány éve megépített termálfürdő és kemping?
– A város szívében, az AndrássySzapáry kastély helyi védettségű ősparkjában nem egész évben üzemelő fürdőnknek
évente 3 hónap alatt kellene bevételt termelnie, ezért az elmúlt évben kidolgoztunk
egy 15 napos bérletes konstrukciót, amelynek sikere volt. A bevételek továbbra sem
fedezik kiadásainkat, további fejlesztés a
célunk. Termálfürdőnket szép számban látogatják a horvátok, sőt még Nagykanizsáról is érkeznek. Nagy kedvezmény, hogy a
kemping vendégei térítésmentesen használhatják a fürdő szolgáltatásait. S ha már a
víznél tartunk: a murai vízi turizmus is igen
népszerű, de schengeni határfolyóról lévén
szó, a Murán engedéllyel lehet csak evezni,
s amennyiben a magyar hatóságoktól engedéllyel túrázik valaki, az csak a magyar
vagy csak a horvát oldalon köthet ki. A Ti-

szához vagy Dunához szokott magyar evezősök számára ez időnként némi félreértésre adhat okot, ám az apróbb nehézségek ellenére is igen népszerű a Mura. Én magam
is szívesen túrázom a Dráva és a Mura találkozásáig, azaz Őrtilosig. A hosszabb távú
célunk pedig a Mura természeti kincseinek
feltárása – ne felejtsük, hogy ez Natura
2000 terület –, a határon átnyúló pályázatban résztvevő települések látványosságainak megismertetése, illetve tematikus kerékpárutak kijelölése, fejlesztése.
– Ha már a fejlesztéseknél tartunk, milyen további beruházásokra készülnek,
vagy mik vannak folyamatban?
– Folyamatban lévő beruházásunk egy
magyar–horvát IPA-pályázat. A Dráva és a
Mura folyók ivóvízbázisának megóvása érdekében korszerűsítjük a szennyvíztisztítónkat, Prelog testvértelepülésünknél csatornahálózat épül. EU-s és hazai forrásból
a belvízelvezetést valósítjuk meg városunk
veszélyeztetett területein. Tavaly december
21-én beadtunk egy pályázatot az Egészségház fejlesztésére. Célunk az, hogy egy
épületen belül helyezkedjen el a két háziorvosi, gyermekorvosi és két fogászati rendelő, a védőnői szolgálat, továbbá a járóbeteg-szakrendelés is. Az épület – amelyből
jelenleg a védőnők és a háziorvosok hiányoznak – teljes mértékben megújul, akadálymentes lesz 200 millió forintos, teljes
támogatással. Örömmel és izgalommal
várjuk az Egészségház megújítását, miközben óriási szívfájdalmunk, hogy hosszú
évek óta nem sikerül elérnünk, hogy a kormány támogassa egy városi sportcsarnok
megépítését, valamint az egykor csodálatos Andrássy-Szapáry kastély felújítását.

Halmi Béla Nagykanizsán született 1956-ban. Személyügyi
szervező főiskolai végzettséget
szerzett Pécsen. 1989 óta közigazgatásban, munkaügyi területen dolgozik. 2006 októberétől a város polgármestere.
Hobbija a kerékpározás, minden évben tíznapos kerékpártúrán járja be feleségével a magyar tájakat.
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Nehéz utat választott a Zalai Baromfifeldolgozó Kft.

2012-ben 440 ezer pulykát és 550 ezer
csirkét vágtak
Stabil, kiszámítható piacra tett szert
megalakulása után röviddel a Zalai Baromfifeldolgozó Kft. A cég jelenleg 150
embernek ad biztos megélhetést – tudtuk
meg Szép Imre ügyvezető igazgatótól.
Az ágazatra jellemző problémáktól nem függetlenítheti magát a 2011-ben Pacsán létrejött
Zalai Baromfifeldolgozó Kft., de jó úton halad
céljai felé, hiszen – mint Szép Imre ügyvezető mondja – sikerült kialakítani egy stabil,
megbízható vevőkört. Termékeik 90 százalékát frissen, nem fagyasztott állapotban adják
el, kialakult az üzletmenet, egy olyan műkö-

dési mechanizmus, amelyben a dolgozók tudják, mikor milyen feladat vár rájuk. – Fontos,
hogy kollégáink megfelelően beletanultak a
munkába, a második félévben már minimális
minőségi reklamációnk volt – húzta alá Szép
Imre. A vevők elégedettek a Zalai Baromfifeldolgozó Kft.-vel, hiszen pontosan, jó minőségben teljesíti vállalásait.
2012-ben, az első teljes üzleti évben 440
ezer pulykát és 550 ezer csirkét vágtak. A
csirkét vásárolják, a pulyka döntő részét a
tulajdonosok nevelik, hiszen a cég öt beszerzési és értékesítési szövetkezetnek, valamint a Zalacereália Kft.-nek a tulajdona.
Minden törekvés ellenére az elmúlt évet
veszteséggel zárják. Ebben – ahogy Szép
Imre fogalmaz – a baromfiágazat összes
problémája tetten érhető. A tavalyi kedvezőtlen időjárás miatt emelkedett a takarmányár. Ez az önköltségben 70%-ot tesz ki,
így az élőbaromfi ára mintegy 30%-kal
emelkedett. Egyes üzletláncok 40%-os árrést alkalmaznak, erre jön az áfa. Így olyan
ár keletkezik, amit a vevők nem tudnak,
nem akarnak megfizetni, fejtegeti az igazgató, hozzátéve, hogy végül a kereskedők a
beszállítási árakat leszorítják, ők pedig nem
kapják meg az önköltséget. Mivel sem áfa-,
sem takarmányár-csökkenésre nem lehet
számítani, és – bár Szép Imre szerint időszerű lenne – a kiskereskedelmi árrést sem
fogják maximálni, 2013 első fele keserves

lesz. Változást a cég számára az hozhat,
hogy Dunántúl legnagyobb pulykavágóhídja, a Sága májusban végleg befejezi a pulykavágást. Ez számukra megnyitja a termelés növelésének lehetőségét. Körülbelül
40%-os termelésnövekedéssel számolnak.
Pillanatnyilag hetente 11 ezer pulykát vágnak, amit 16 ezerre szeretnének emelni, az
létszámbővítéssel is jár, a jelenlegi 150-ről
170-180-ra nőhet a foglalkoztatottak száma. További pozitívum, hogy Horvátország
belép az unióba, és oda is szállíthatnak
vámmentesen pulykahúst, így felsorakozhat a legfontosabb exportpartnerek, Szlovénia és Ausztria mellé. Tavasztól elindul az
előkészített termékek gyártása is, húst bepácolva, fűszerezve, azaz teljesen előkészítve is szállítanak majd partnereiknek.

Szép Imre Szombathelyen
született, gépészmérnök. Nős,
két felnőtt gyermeke van. 22
évet dolgozott a Sárvári Baromfifeldolgozóban (jelenleg
Sága), majd a nagyon sikeres
győri Pannon Baromfi Kft.
ügyvezetője volt 8 éven keresztül. Nevéhez fűződik a pácolt-fűszerezett baromfi-termékek bevezetése a magyar piacon.
Négy évig volt a Baromfi Terméktanács elnöke.

Zala megye

15

Továbbra is a Dunántúl meghatározó agrárképző
intézménye a Pannon Egyetem Georgikon Kara
A jelenlegi, változó körülmények között
is sikeresen működik a nagy múltú keszthelyi Georgikon Kar. Az intézményre
napjainkban is minőségi képzés, kutatás
és innováció jellemző. Aki Keszthelyen
dolgozik, tanul, csak ritkán szokott csalatkozni – mondja dr. Dublecz Károly
dékán.
A Georgikon születése az 1700-as évek végén, és az azt követő időszak hűen bizonyítja, hogy gazdasági válságok esetén megtérül a képzésbe, tudásba való befektetés. Ha
Festetics György fiskális alapon csupán a
költségeit próbálta volna csökkenteni, akkor nem alkalmazta volna Nagyváthy Jánost, és nem bajlódott volna egy oktatási
intézmény megszervezésével – hívja fel a
figyelmet dr. Dublecz Károly. De hála istennek, nem ez történt, és a befektetés busásan megtérült a gróf és az ország szempontjából egyaránt – teszi hozzá.
Az elmúlt évtizedek Magyarországon és
világszerte a hatékonyság javításáról, a versenyről, a piac mindenhatóságáról szóltak.
Mindez a felsőoktatásra is egyre inkább jel-

lemzővé vált. A verseny fontos dolog, de a
közelmúltban beköszöntött gazdasági krízissel kapcsolatban sokakat rádöbbentett arra, hogy mennyire kiszolgáltatottakká tudunk válni egyik pillanatról a másikra, és
milyen nagy szükségünk van azokra az értékekre, amelyek az elmúlt időszakban háttérbe szorultak. Olyan értékekről van szó, mint
például a szolidaritás, a bajba jutottak segítése, a barátság, a szeretet, a tisztesség, az
őszinteség és a tudás – hangsúlyozza a dékán. Dr. Dublecz Károly hozzáteszi: ezek az
értékek Keszthelyen, a Georgikonon mindig
fontos szerepet játszottak. Ez volt a záloga
annak, hogy ez az intézmény több mint 200
éven keresztül fenn tudott maradni, és folyamatosan meg tudott felelni a változó kihívásoknak.
A változás, változtatás képessége ma is
jellemző – mondja a Georgikon dékánja –,
hiszen képzéseikkel, kutatásaikkal, társadalmi szerepvállalásukkal igyekeznek
megfelelni az elvárásoknak. A mezőgazdaság teljes spektrumát lefedő képzési kínálat
az idén szőlész-borász alapképzéssel bővül, amely a Dunántúlon csak Keszthelyen

indul. A legtöbb szak levelező formában,
munka mellett is választható. Újdonság,
hogy 2013 szeptemberétől bekapcsolódnak
Székelyudvarhelyen az Erdélyben folyó
magyar nyelvű felsőoktatási programokba
– tudjuk meg dr. Dublecz Károlytól. Hozzáteszi még: a Georgikonra jelenleg is a
családias légkör jellemző, működik a szolidaritás, megfizethetők az egyetem szolgáltatásai, és mindig elérhető egy segítő kéz,
támogatás a legnehezebb helyzetben lévőknek, hiszen a patina kötelez: fokozott
elvárásokat támaszt oktatóval és hallgatóval szemben egyaránt.

Dr. Dublecz Károly 1964ben született Zircen. Keszthelyen szerzett agrármérnöki diplomát, és az óta is
az intézményben dolgozik.
2003 óta a Pannon Egyetem
Georgikon Karának dékánja, 2009-től egyetemi tanár.
Nős, négy gyermeke van.

