g
á
s
j
ú
i
s
o
r
á
v
a
s
25 éve

XXII. évfolyam, 41. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
 Jó ütemben halad a zalaegerszegi megyei kórház területén a
Kardiológiai és Szívsebészeti
Centrum kialakítása. Elkészült
az új épület szerkezete, megkezdõdött a homlokzati nyílászárók elhelyezése, és folyamatban vannak a gépészeti és
elektromos alapszerelési és tetõszerkezeti munkák is.
– pet –
A hagyomány szerint, ha egy
újonnan emelt épület falai elérik
azt a legnagyobb magasságot,
hogy a tetõszerkezet elhelyezése
is megkezdõdhet, bokrétaünnepséget rendeznek annak örömére,
hogy a kõmûvesmunka véget ért.
A kórház udvarán beruházók, kivitelezõk, egészségügyi dolgozók
és politikusok gyûltek össze az
épülõ szívcentrum bokrétaünnepére. Az eseményen részt vett dr.
Zombor Gábor egészségügyért felelõs államtitkár, Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester.
(Folytatás a 3. odlalon.)

AZ ÕSZINTE BESZÉD A LEGFONTOSABB
A VÁROS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRÕL – BALAICZ ZOLTÁNNAL

 Annak ellenére, hogy csak néhány hete vezeti a várost Balaicz
Zoltán, mégis értékelésre kértük, hiszen hamarosan véget ér az
év és vele együtt egy költségvetési idõszak. Az új polgármesterrel az elmúlt másfél hónap tapasztalatairól és a következõ idõszak terveirõl beszélgettünk; mégpedig a lehetõségek tükrében.
Ugyanis – mint azt lapunknak mondta – nem szeretne felelõtlen
ígéreteket tenni.
– V. Zs. –
– Polgármesteri székfoglaló
beszédében többször is hangsúlyozta, hogy õszintének kell
lenni mind a politikai, gazdasági
partnerekkel, mind pedig a város polgáraival. Sikerül ezt megvalósítani?
– Valóban, amikor hat héttel ezelõtt az új közgyûlés és a városvezetés letette az esküt, akkor azt

den szereplõjével folyamatos kapcsolatban vagyunk, pártpolitikai
hovatartozástól függetlenül. Persze az új kezdet jegyében sor került személyi változásokra is, január 1-jével pedig a hivatal szervezete is átalakul, ami ugyancsak
eredményez majd személycserémondtuk, hogy ennek az új, meg- ket, de mindenképpen tiszta lappal
fiatalodott csapatnak csak akkor akarunk indulni!
lehet esélye, ha mindvégig õszin– Milyen gazdasági és pénztén beszélünk a zalaegerszegi
emberekkel, elmondva azt is, ha
esetleg valami nem, vagy nem úgy
sikerül, mint szerettük volna. Nagyon fontos, hogy reális, valóban
elérhetõ célokat tûzzünk ki. Felelõtlenül nem ígérünk semmit. Abban hiszek, hogy csak akkor juthatunk elõre, ha a helyi közélet min-

Gépjármûalkatrész Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/315-181, 510-145

MTE Autósbolt és
a Gumimix üzlet dolgozói

Ha 2015-ben is lesz autós gondja, az MTE megoldja!

ügyi kondíciókkal zárja az évet a
város?
– Sajnos nem vagyunk könnyû
helyzetben, és errõl nyíltan kell beszélni. A számokat bemutatva
egyeztettem a frakciónkkal és az
ellenzéki képviselõtársakkal is. A
2014-es évet nehézségekkel zárjuk. Zalaegerszeg önkormányzata
eddig mindig büszke volt arra,
hogy soha nem volt mûködési hitele, azaz felelõsen gazdálkodtunk.
Ez azonban azt is eredményezte,
hogy az önkormányzatok adósságrendezése során nálunk nem
volt olyan mûködési hitel, amit az
állam átvállalhatott volna, sõt, a
fejlesztési célú hitelünk összege is
csak 2,1 milliárd forint volt.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

KÖLTSÉGHATÉKONY NYOMTATÓK AZ OKTATÁSBAN KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST!
ORSZÁGOS PÁLYÁZATOT NYERT A BELVÁROSI-ISKOLA

 Az Epson magyarországi fióktelepe pályázatot hirdetett az ország két tannyelvû iskoláinak számára, hogy felhívja a figyelmet
a megfelelõ nyomtatók kiválasztásának fontosságára, illetve a
nyomtatási költségek hatékonyságának javítására. A projekt során egy kérdõívet is ki kellett tölteniük a pályázó iskoláknak,
melyben nyomtatási szokásaikra és a költséghatékonyságra
volt kíváncsi a cég.
A pályázat fõdíját a
zalaegerszegi MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola nyerte
el. A díjat Makovecz Tamás igazgató, a Petõfiszékhelyiskolában vette
át a cég hazai fióktelepének vezetõjétõl, Fábián
Miklóstól.
A fióktelep vezetõje a
pályázattal kapcsolatban
elmondta: szerették volna felhívni az iskolák figyelmét a korszerû eszközök kiválasztásának
fontosságára, illetve tapasztalatot is gyûjtöttek az intézmények
nyomtatási szokásairól. Azt látták, hogy a hazai iskolák elavult
gépparkkal mûködnek, és fõleg
fekete/fehérben nyomtatnak. Ha

nyomtatóikat modernebbre cserélnék, jelentõs pénzt takaríthatnának meg minden évben; annál
is inkább, mert havi szinten átlagban ezernél is több oldalt nyomtatnak. Még mindig van tehát
igény
a
nyomtatott
s e g é d anyagok
használatára
az oktatásban. A pályázatba az iskoláknak azt
is bele kellett
írni,
hogy
mennyit tudnának éves
szinten meg-

takarítani egy jobb és költséghatékonyabb nyomtatóval, illetve
mire költenék ezt a pénzt.
A Belvárosi-iskola százezer
forintnál többet tudna spórolni
modernebb nyomtatóval, és ezt
az összeget hátrányos helyzetû
gyerekek nyelvi képzésére (ang-

liai utazására) fordítaná – mondta Makovecz Tamás a pályázat
részleteivel kapcsolatban. Az Epson cégnek tetszett a zalaegerszegi iskola pályázata, így õk vehették át a fõdíjat: egy korszerû,
tintasugaras, Epson L550 nyomtatót, és a Petõfi- és Dózsa-tagiskolának járó, összesen 245 ezer
forintot. Az új, külsõ tartályos, tintasugaras nyomtató a lézernyomtatók költséghatékony alternatíváját nyújtja az oktatási intézményeknek. Nagy tintatartály-kapacitásnak köszönhetõen a színes nyomtatókhoz alaptartozékként kapható extra fekete tintapalackokkal akár 12.000 fekete-fehér és 6500 színes oldal nyomtatható.

 A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2014. július 1-tõl vég- szállított anyagokhoz hasonzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását Zalaeger- lóan szintén újrahasznosításra
szegen és további 64 településen.
kerül, hiszen a fenyõbõl nyert
faaprítékot energetikai célokra
Az új cég székhelye és ügy- is egyre népszerûbbek, a tava- használjuk fel.
félszolgálata maradt a Gas- szi és az õszi lomtalanítás soKérjük kedves ügyfeleinket,
parich utca 26. szám alatti épü- rán a lakók több mint 400 tonna hogy kidobott karácsonyfáikat a
letben, nincs változás továbbá feleslegessé vált holmitól és forgalmat nem akadályozó móa szállítási napokban és a gyakoriságot illetõen sem. A hulladék elszállítását továbbra is a
Zala-Depo Kft. autói végzik,
csak alvállalkozásban. Az új
szervezetet a korábbi közszolgáltatónál már tapasztalatot
szerzett munkatársak irányítják, az ügyintézés során ügyfeleink a jövõben is a már ismert
munkatársainkkal tarthatják a
kapcsolatot.
Az közszolgáltatói szektor
átalakulásának következõ lépése értelmében az állam fogja
meghatározni a közszolgáltatói
díjakat. Amíg ez nem következik be, addig az új évben is a rezsicsökkentéskor megadott, jelenleg is alkalmazott árak lesz- 387 köbméter zöldhulladéktól don, gépjármûvel könnyen
nek érvényben.
váltak meg. Nagy örömünkre megközelíthetõ helyre tegyék
A fent leírtak értelmében te- szolgál, hogy ügyfeleink köré- ki!
hát az év elsõ felében a Zala- ben a biohulladék-gyûjtés is
Ezúton szeretnénk megköDepo Kft., míg a másodikban a egyre népszerûbb, ez évben szönni Zalaegerszeg város laZalai Közszolgáltató Nonprofit majd 1200 tonna zöldhulladékot kosságának a szelektív gyûjtésKft. gyûjtötte össze Zalaeger- gyûjtöttünk össze.
ben való részvételét, és azt,
szegen a különválogatott, illetve
Cégünk január elején elkezdi hogy észrevételeikkel és bejea kommunális hulladékot.
a kidobott karácsonyfák begyûj- lentéseikkel segítették éves
Idén a szelektív, lakossági tését is, ami a szelektíven be- munkánkat!
gyûjtések során összesen több
mint 800 tonna papír, 430 tonna
mûanyag, 250 tonna üveg és 19
tonna fém érkezett a búslakpusztai Hulladékkezelõ Központba. Minden anyagtípust tekintve
növekedés tapasztalható a beszállított mennyiségeket illetõen.
Meghirdetett limlom-akcióink

A VÁROSLAKÓK KÉRDEZTÉK
KÖZMEGHALLGATÁS – VÁLASZOKKAL (2.)

 Folytatjuk a zalaegerszegi közmeghallgatás beszámolóját. Kisházi Gábor a Vizslapark helyzetével foglalkozott. Jelezte: a park
északi oldalán a játszótér és az Arany János utca közötti területen a járda mellett nagy kiterjedésû, aranyesõvel benõtt a terület
és az ott lévõ bokrok problémát okoznak a közlekedõknek.
Ugyancsak a Vizslaparkban a
játszótér szomszédságában található szökõkút, amit már szinte eldugnak az arra járók elõl. Célszerû
lenne a köréje ültetett sövényt alacsonyan nyírni és a park felé nyitottá tenni – véli a kérdezõ. Megje-

gyezte még, hogy az Arany János
utcának a tûzoltóság elõtti járdaszakasza balesetveszélyes. A hivatalos válaszban elhangzott: a vizslaparki játszótérnél a járda melletti
cserje visszavágása jövõ tavasszal
megtörténik úgy, hogy a járdára ne

lógjon rá. A szökõkúttal kapcsolatban pedig: „a kertépítészeti koncepció éppen azt a hatást kívánta
elérni, hogy a szökõkút látványa fokozatosan táruljon fel és a fõ nézõpontja a Kisfaludy út felöl legyen. A
tûzoltóság elõtti járdával kapcsolatban pedig nem elégséges az aszfaltréteg felújítása, a teljes alépítmény átépítése szükséges, hogy
annak teherbírása a tûzoltóautók
fokozott igénybevételének is hosszú távon ellen tudjon állni.

Írásban érkezett a Baross Gábor u. 21–25. szám alatti lakosok
kérése egy új játszótér kialakítására. A városüzemeltetési osztály
válasza szerint ennek érdekében
Gecse Péter alpolgármester közremûködésével, aki egyben a városrész önkormányzati képviselõje
is, a helyszínen egyeztetést fognak tartani a területi adottságok
megismerése miatt. Csak a szemle után lehet megbízást adni a játszótér tervezésére.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
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KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK •
TANESZKÖZÖK
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AZ ÕSZINTE BESZÉD A LEGFONTOSABB
A VÁROS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRÕL – BALAICZ ZOLTÁNNAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Talán ez is szerepet játszott abban, hogy a kormány 2013-ban
800 millió forint, 2014-ben pedig
1,3 milliárd forint központi kiegészítõ támogatásban részesítette
Zalaegerszeget.
– Milyen okokra vezethetõ
vissza a pénzügyi probléma?
– Egyrészt az egyik legnagyobb
helyi munkaadónál korábban bekövetkezett leépítés csak most jelentkezett a helyi iparûzésiadó-bevételnél. Eredetileg az idei esztendõre 4 milliárd forint helyi iparûzésiadó-bevételt prognosztizált az
elõzõ költségvetés, de mi most azzal szembesültünk, hogy valójában
csak 3,25 milliárd forint fog befolyni. Ezen túl a vártnál kevesebb a
bevétel gépjármûadóból, ingatlanértékesítésbõl, valamint a rossz
nyár miatt az AquaCity üzemeltetésébõl is. Így a várt közel 4,5 milliárd forint bevételbõl csak 3,6 milliárd fog befolyni, ami pontosan
845 millió forinttal kevesebb az
eredeti elõirányzatnál. Ráadásul
ebben már benne van a kormány
1,3 milliárdos plusztámogatása is.
– Hogyan lehet ezt a 845 millió forintos bevételkiesést rendezni?
– Közel 500 millió forint tartalék
bevonásával a nagyobbik tételt
már kipótoltuk. A maradék 353 millió forint hiányt pedig úgy kezeljük,
hogy elhagyjuk a kötelezettségvállalással még nem terhelt beruházásokat, fejlesztéseket és felújításokat, továbbá áttekintjük az önként vállalt feladatainkat is. Így nehézségek árán, de rendben lesz a
2014-es év!

– Ezek után mi várható a
2015-ös évben?
– A fenti számok tudatában
ugyancsak nehéz 2015-ös és
2016-os évre számítok. Alapjaiban
kell átgondolnunk a programunkat,
a fejlesztési elképzeléseinket, és
azt is õszintén el kell mondanunk a
zalaegerszegi polgároknak, hogy a
város pénzügyi helyzetének konszolidációja érdekében bizonyos
elképzeléseinket halasztani szükséges. Zalaegerszeg az egyetlen
megyei jogú város a 23 közül, ahol
csak helyi iparûzési adó van, ezért
a 2015-ös évre csak ezzel a helyi
adóval számolhatunk. Emellett
csökkennek bizonyos központi
normatívák is. Ha 2015-re nem
számolhatnánk újabb kormányzati
kiegészítõ támogatással, akkor jövõre egy kritikus, 1,8 milliárd forintos hiánnyal kellene szembenéznünk. Persze nem lehet automatikusan bázisnak tekinteni az elõzõ
esztendõt, mivel számos idei tétellel jövõre nem kell kalkulálnunk.
Mivel Zalaegerszeg az elmúlt évtizedekben hitelmentesen, takarékosan és gondosan gazdálkodott,
ezért szerencsére a 2015-ös évre
is számíthatunk a kormány kiegészítõ támogatására, de nekünk ettõl függetlenül gondoskodnunk kell
arról, hogy hosszú távon a maga
lábán is megálljon a város költségvetése.
– Elérhetõ ez a stabilitás?
– Ehhez át kell tekinteni többek
között az önkormányzati cégek
gazdálkodását és a városi intézmények kiadásait is. Ha kapunk
kormányzati kiegészítõ támogatást, valamint következetesen vég-

Balaicz Zoltán

rehajtjuk a racionalizáló lépéseket,
akkor szerintem igen, egyensúlyba hozható a költségvetés. De
nem függhetünk a végtelenségig
attól, hogy a kormány éppen tud-e
biztosítani Zalaegerszegnek pluszforrásokat, hiszen akkor 2016-ban
majdnem ugyanezekkel a problémákkal nézünk majd szembe. Éppen ezért a többi városhoz hasonlóan új önkormányzati bevételi forrásokhoz kell jutnunk. De legalább
ennyire fontos, hogy növekedjen a
helyi iparûzésiadó-bevétel, aminek elõfeltétele a helyi gazdaság
erõsítése.
– Hogyan tud az önkormányzat segítséget nyújtani a helyi
gazdaság erõsítésében?
– A korábbi városvezetés létrehozta a Gazdasági Szenátust,
amitõl azt várta, hogy hatékonyabb lesz a kapcsolattartás a helyi vállalkozásokkal. Azonban mivel a testületbe csak bizonyos személyek kerülhettek be, így az nem

lett reprezentatív, kissé ki is üresedett. Ezért a szenátus helyett
konkrét tartalommal bíró együttmûködési megállapodást kötünk a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, a Vállalkozók és
Munkaadók Szövetségével, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal.
Hatékonyabban akarjuk támogatni a magyar tulajdonú, zalaegerszegi mikro-, kis- és középvállalkozásokat, egy önkormányzati
kamattámogatási rendszer biztosításával. Ugyancsak át kell gondolnunk a pénzügyi szolgáltató cég,
az Elsõ Egerszegi Hitel Zrt. jövõjét
is.
A következõ évek fejlesztéseire
gondolva bizakodó vagyok, hiszen
az eddigi tárgyalások eredményeként a következõ hónapokban, jövõ nyárig ezer új munkahely jön
létre Zalaegerszegen. A Zalaco
Zrt. új gyáregysége 1 milliárd forintos beruházással már el is készült
az északi ipari parkban, 50 új
munkahelyet teremtve.
Jövõ nyáron készül el 4,5 milliárd forintos beruházással az
északi ipari parkban az Edelmann
nyomdaipari cég új csarnoka 100
új munkahellyel. A déli pari parkban az ADA cég épít matracgyártó
üzemet 1 milliárd forintos beruházással, 100 új munkahellyel. A
Ganzeg Kft. a tervek szerint 2015ben 150 új munkahelyet teremt a
városban. Ugyancsak örömteli,
hogy a Flextronics International
Kft. vezetõinek erõfeszítései eredményre vezettek, és sikerült a „B”
gyáregységbe új megrendeléseket
elnyerniük. Így a Flextronics Zala-

egerszegen a következõ hónapokban 600-fõs bõvítést fog megvalósítani. A 600 fõbõl 20 százalék
szellemi munkaerõ (mérnökök,
logisztikusok, közgazdászok), 20
százalék szakképzett munkaerõ
(technikusok, szakmunkások), a
maradék 60 százalék pedig betanított munkás lesz. Ráadásul további cégekkel is folyamatosan
tárgyalunk. Mindezen fejlesztések
meg fognak mutatkozni pozitív értelemben a város 2015-ös és fõleg
2016-os helyi iparûzésiadó-bevételeiben is.
Az pedig óriási lehetõség,
hogy a 2014–2020 közötti európai
uniós fejlesztési ciklusban Zalaegerszeg elõre meghatározottan
11,2 milliárd forintot költhet iparfejlesztésre, infrastruktúra-javításra, városépítésre. Ennek keretében létrehozunk az északi ipari
parkban egy Mechatronikai és
Gépipari Parkot, valamint kialakítunk egy Logisztikai Kiválósági
Központot. A program része a helyi, magyar termelõk támogatása,
termálkertészet és agráripari park

BOKRÉTAÜNNEP
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az államtitkár elmondta: a zalai
kórház az ország egyik legjelentõsebb egészségügyi intézménye,
és nem mindegy, hogy mi történik
itt. Jelenleg olyan fejlesztésnek lehetünk szemtanúi, ami népegészségügyi célokat szolgál. Külön
öröm, hogy a fõvároson és az
egyetemi városokon kívül Zalaegerszeg az egyetlen vidéki város,
ahol szívsebészeti centrum létesült. Az új és modern épületszárny
a megye és a régió betegellátásában is jelentõs szerepet játszik
majd.
Vigh László szintén örömét fejezte ki a közel 6 milliárd forintos
beruházással kapcsolatban, további segítséget kérve az államtit-

 A Nyugat-Dunántúlon számos környezetvédelmi és minõségjavító beruházás kivitelezõjeként számon tartott vállalkozás a zalakarosi székhelyû
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. Évek óta jelentõs munkák fémjelzik a cég tevékenységét Zalaegerszegen is.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MINÕSÉGJAVÍTÓ
BERUHÁZÁSOK A SZABADICS ZRT.-VEL

A vállalkozás hosszú ideje van
jelen a régióban, folyamatos fejlõdéssel és maradéktalan minõséggel szereztek a profiljukban egyre
nagyobb piaci részesedést. A Zalában folyó munkáik közt az utóbbi években több zalaegerszegi
megbízás is szerepel.
– A nagyobb megyeszékhelyi
megrendelések 2006-tól datálódnak – említette Kovács Tamás vezérigazgató. – Akkor szennyvízhálózati rendszert építettünk, sok
hasonló munkánk volt a környékbeli településeken is. Majd
2009–2010 között a belváros teljes csapadékvíz-elvezetõ rendszerét készítettük el, s még 2010ben végeztük az északi ipari park
alap-közmûvesítését. Jelenleg
ivóvízminõség-javító munkáink

vannak Zalaegerszegen, ezt idén
év elején kezdtük el, s a jövõ év
tavaszáig fogjuk befejezni.
A vízmûi beruházás két oldalról is érinti a fogyasztókat.
– A minõségjavítás egyrészt
közvetlenül vonatkozik az ivóvízre: ez a tisztítógépek cseréjével,
technológiai korszerûsítésekkel, új
vezetékhálózat kiépítésével történik – részletezte a mûszaki tartalom elemeit. – A fejlesztés együttesen pedig a szolgáltatás minõségének javítását is eredményezi,
hiszen biztonságosabbá válik a
rendszer, megszûnnek azok az
üzemzavarok, amik az elhasználódás következtében keletkeztek.
Dolgozunk továbbá a búslakpusztai városrészben, ott a hulladéklerakó mûködésével összefüg-

A Szombathelyen épülõ árvízvédelmi gát- és zsiliprendszer.

gõ feladatot végzünk: egy résfal
készül, vízvédelmi céllal.
A cég idén átadott legnagyobb
munkája a Kis-Balaton vízvédelmi
rendszerének elkészítése volt.
Kovács Tamás ezzel kapcsolatosan kiemelte, hogy nagyon összetett követelményrendszernek kellett megfelelni.
– Különleges felelõsséget is
átéltünk, hiszen a Balaton hazánk
egyik leglátogatottabb turisztikai
régiója, a környezeti védelem nagyon szigorú követelményeket támaszt. Ugyanakkor, közvetlenül a
Kis-Balaton területét érintõen egy
különleges természeti élõhelyen
dolgoztunk, ami nagy körültekintést igényelt. Ez legalább annyira
fontos feladat volt a munka során,
mint maga a beruházás minõsége
és annak eredménye. A lényeget
az a mûszaki megoldás jelenti,
hogy a vízgyûjtõrõl eddig egy nap
alatt a Balatonba jutó víz most különféle terelõrendszereken keresztül éri el a tavat, a területen
való áramoltatást követõn csak 30
nappal késõbb, a környezeti terhelésû anyagoktól megszabadulva jut a mederbe.
A vezérigazgató elmondta,
hogy hasonló célú kivitelezõi
megbízatásnak tesznek eleget jelenleg a szigetközi térségben.
Megrendeléseik zöme nagy beruházás, az említett zalaegerszegi
ivóvíz-ellátási munkához hasonló
feladatokon dolgoznak Somogyban és Baranyában, továbbá Komáromban a Duna töltésének
erõsítését végzik, árvízvédelmi
céllal. Ugyanilyen okból Szombat-

Kovács Tamás vezérigazgató

helyen gát- és zsiliprendszert építenek. A vállalt feladatok jellemzõen nagy volumenébõl adódóan
változó, hogy évente hány munka
befejezésére, átadására kerülhet
sor, hiszen a megvalósítás rendszerint hosszabb idõt vesz igénybe. Ezek közt a kisebb építkezések mellett az említett kis-balatoni
munka befejezése történt meg
idén, a folyamatban lévõ hasonló
mérvû kivitelezések nagy része
2015-beli átadást jelent. Ide sorolt
a zalaegerszegi ivóvízminõségjavító beruházás, a Somogy megyében Nagyatádon zajló munka,
Komáromban a dunai építkezés,
s néhány, Baranya megyében folyó beruházási feladat.
Jellemzõ, hogy esetenként alvállalkozókat is bevonnak, ezt
egyes munkáknál speciális feladatok, illetve átmeneti kapacitásbõvítési igény teszi szükségessé.

kialakítása, különösen koncentrálva a zalai termékekre. Van
esély arra is, hogy nagyobb befektetõ érkezzen a városba, hiszen a Dunántúlon csak nálunk
van 350 hektár kiterjedésû, egybefüggõ ipari park, továbbá a mi
befektetésösztönzõ programunk
nyújtja a legtöbb szolgáltatást és
kedvezményt. Emellett javítani
kell a város megközelíthetõségét,
legyen szó vasútról vagy gyorsforgalmi utakról.
Összességében tehát optimista
vagyok, mert ha az új városvezetésnek és közgyûlésnek sikerül
rendezni a 2014-es év kialakult hiányát, ha 2015-re konszolidáljuk a
költségvetést, és 2016-ban jelentkeznek az új források, akkor újra
stabil lehet a város helyzete. Ehhez
kérek minden polgártól és vállalkozótól türelmet, megértést, valamint
a város jövõje érdekében közös
gondolkodást és összefogást.
Egyben áldott, békés, boldog
karácsonyi ünnepeket és sikeres,
szerencsés új esztendõt kívánok
minden zalaegerszeginek!

Többször foglalkoztatott partnerük például a zalaegerszegi
Hydrocomp Mélyépítõ Kft.
A versenytárgyalásokon való
eredményes szereplés a jó referenciamunkákkal szerzett megbízhatóságnak is köszönhetõ. Ennek eléréséért tudatosan, mérföldköves fejlesztéseket hajtottak
végre az elmúlt évek során. Több
tízmilliós háttér-informatikai fejlesztéssel készültek fel az EU-s
beruházási források érkezésének
már a kezdeti idõszakára.
– A támogatott építkezések
olyan menedzsmentmunkát igényelnek, amihez nem elegendõ
csak a mûszaki jellegû lebonyolítás – utalt a pluszfeladatokra Kovács Tamás. – Technikailag és
emberileg is fel kellett erre készülnünk. A pályázati pénzek felhasználásával folyó munkák sokféle
szakhatósági ügyintézõi feladatot

kárságtól, illetve a kormánytól az
itt zajló munka folytatása érdekében.
Balaicz Zoltán elmondta: annak
ellenére, hogy nem a város a kórház fenntartója, eddig is támogatták és kiemelt figyelemmel kísérték az itt folyó magas szakmai
színvonalú munkát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a 20
évvel ezelõtt létrehozott kórházi
szakosztály Pro Urbe-díjjal, az
centrumot megalapító dr. Papp Lajos professzort díszpolgári címmel, dr. Alotti Nasri fõorvost pedig
Zalaegerszegért-díjjal tüntették ki.
A résztvevõk ezek után szalagokkal díszítették fel a bokrétát jelképezõ fenyõfát, melyet aztán daruval húztak fel az épület tetejére.

is adnak, részletes dokumentálást
kell végezni az elnyert összegekkel való pontos elszámoláshoz.
Biztosítani kell az ellenõrizhetõségét annak, hogy hol, mikor, milyen
anyag lett felhasználva. A mi felelõsségünk, hogy a megbízóink
minden olyan elõírást teljesíteni
tudjanak, amit a beruházás pályázati finanszírozásával összefüggésben kötelezettséget jelent a
számukra. Ehhez egyrészt szükség volt a munkatársaink továbbképzésére, hiszen az adott mûszaki irányítói feladatok mellett
pénzügyi, számviteli és jogi ismereteket kellett megszerezni. A
megnövekedett dokumentációs
feladatok maradéktalan teljesítése igényelte a létszámbõvítést is.
A Szabadics Zrt. nem csak ipari cég, hanem fontos része a régió
társadalmának.
Eredményes
munkája a közélet számos szférájában benne van. Következik ez
az EU-s pénzek felhasználhatóságában betöltött részarányból, a
kivitelezések természetébõl s a
jellemzõ minõségébõl. A nagyrészt környezetvédelmi célú beruházások révén mindezek hozzátartozói a fenntartható fejlõdésnek. A foglalkoztatással pedig
nagyságrendi
munkaerõ-piaci
szerepe van a cégnek. Mindezenáltal válik lehetõvé, hogy jó szándékot érvényesítve, karitatív tevékenységbõl is kivegye részét a
vállalkozás.
A cég immár hagyományosan,
rászorulói köröknek nyújt segítséget évente, nyereségébõl alapítványok kapnak támogatást. E nemes gesztust is felölelõ vállalatirányítás eredményét állami elismerés is fémjelzi: Szabadics Zoltán, a zrt. elnöke idén a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át a március 15-ei
ünnep alkalmával.
A segélyezés kedvezményezettje idén a Zalaegerszegi Koraszülött Alapítvány lesz.
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MÁS A KAPCSOLAT, MINT A KÓRHÁZBAN
HÚSZÉVES A HARRIS HÁZIÁPOLÓ SZOLGÁLAT

 Az országban az elsõk között alakult meg Zalaegerszegen (Budapest és Debrecen mellett) a Harris–Ispita Szakápolási Szolgálat.
Ennek immár 20 éve, rengeteg munkával, sikerrel, s az emberekkel
való foglalkozás adta emlékezetes helyzetekkel a hátuk mögött. A
jubileumot sajátos módon egy kis színdarab elõadásával ünnepelte a tagság, mely az elmúlt két évtized történeteibõl szemezgetett.
– b. k. –
– 1994-ben alakult a szolgálat.
Az alapító tagok között voltam, aztán 1997-tõl fõállásúként dolgoztam, majd 1998-tól vezetõként állok
a zalaegerszegi csapat élén, mely a
megyeszékhely mellett 98 település

– Milyen betegekkel foglalkoznak?
– Nagyon változó. Korosztály és
betegség szerint is. Bár többségében idõsek, de van, amikor gyerekhez kell menni, vagy mûtét utáni ellátáshoz, az orvos és a szabályozó
rendeletek által elõírt gyakorisággal.
– A húsz év alatt teljesen lecserélõdtek a munkatársak.

Könnyû embert találni erre a
posztra?
– Sok az érdeklõdõ, de amikor
szembesülnek a helyszínen a feladattal, sokan visszakoznak. Nemcsak másfajta kapcsolatot jelent a
beteggel ez a munka, hanem nincs
a hátunk mögött az az orvosgárda,
ami mondjuk a kórházban természetes. Nagyobb a felelõsségünk,
döntésképességgel kell rendelkezni. A betegszámot, illetve az ellátás
iránti igényt nézve azonban minimum kétszer ennyi munkatársra
lenne szükség, ha az anyagi keretek is lehetõvé tennék ezt. Jelenleg
várólista van nálunk.

– Honnan jött az ötlet a színdarabra?
– A harmadik évfordulónkon is
hasonlóan ünnepeltünk. Az jól sikerült, gondoltuk megismételjük. Az
elmúlt évek pozitív élményei, a komikus és bosszantó részek egyaránt helyet kaptak benne. Az emlékeket elevenítették fel a kollégák,
melyekbõl Farsang Lajos összehozott egy kis darabot.
– Ön milyent írt volna a szolgálatról?
– Nagyjából hasonlót. Ebben a
húsz évben minden úgy volt jó,
ahogy volt. Nem bántam meg, hogy
erre a pályára kerültem, bár nem volt
egyenes az idevezetõ út. De akárcsak a kollégáim, szeretek segíteni a
beteg embereknek. Jó érzés, ha részünk van a gyógyulásában, vagy a
kínjaik, fájdalmaik csökkentésében.
Bár nem utolsó dolog a fizetés, ezt a
munkát csak a pénz miatt nem lehet
végezni. Csak szívvel-lélekkel, a betegért. Ahogy annak idején tanultuk.

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi ünnepekre való
tekintettel a december hónapban esedékes utolsó csütörtöki
sárga zsákos mûanyag- és fém-, valamint az utolsó pénteki
kék zsákos papírgyûjtés idõpontjai módosulnak!
A december 25-re és december 26-ra esõ szelektív házhoz
menõ zsákos gyûjtési napok elmaradnak, helyettük az alábbi
idõpontban pótoljuk a gyûjtéseket:
Sárga zsákos gyûjtés:
2015. január 8. csütörtök
(mûanyag és fém csomagolóanyag)
Kék zsákos gyûjtés:
(papír csomagolóanyag)

A 2015. januárban esedékes utolsó csütörtöki és utolsó pénteki
napok (január 29. és 30.) gyûjtési rendjében nem történik változás.
Az ünnepnapokra esõ kommunális hulladékgyûjtés rendjében
sem történik változás, a kommunális hulladékok gyûjtését a napján
elvégezzük, azonban a szállítás konkrét idõpontja a megszokottól
eltérõ lehet, ezért az edényeket mindenhol reggel 6 óráig ki kell
helyezni az ingatlan elé!

EMLÉKVERSENY A BÁTHORYBAN BOTFÁN BEVÁLIK

 Az egerszegi Báthory Szakképzõ Iskola negyedik alkalommal
rendezte meg Szabó Katalin emlékére az idegen nyelvi vetélkedõt. A versenyre tizenhat csapat jelentkezett, hét angol, kilenc
német nyelvbõl mérte össze tudását.

ellátásáért felelõs – mondta Botár
Erzsébet.
– Hány munkatárssal dolgoznak?
– Fõállásban kevesen vannak,
két ápoló és négy gyógytornász. Az
aktív tagság 20 fõ, és vannak alkalmanként kapcsolódó munkatársak.
A többség a kórházban végzett 12
órás mûszakok mellett látja el az otthoni ápolásra szorulókat. Más ez a
kapcsolat. Szinte családtagnak számítunk, fõleg azoknál a betegeknél,
akikhez már több éve járunk.
 Precíziós alkatrészgyártás
elindítása, új képzési forma
bevezetése, telephely – és
gépparkbõvítés – a
zalaegerszegi Mould Tech Kft.
idei évének mérlege. A
vállalkozás a helyi Technológia
Centrummal e-hajtásláncú
jármû fejlesztésébe is fogott, a
közös projektet Deloitte
Automotive Award 2014. díjjal
ismerték el a kecskeméti
autóipari konferencián
szeptember végén. Az év vége
felé közeledve Molnár Gábor
ügyvezetõ tulajdonost arra
kértük, hogy összegezze a
2014-es esztendõ eredményeit.
– Fröccsöntõ szerszám- és alkatrészgyártással foglalkozó cégünk 2012-ben építette meg saját
tulajdonú gyártócsarnokát az északi ipari parkban, amit két ütemben
bõvítünk. Idén valósítottuk meg az
elsõ projektet, a jövõ nyárra pedig
már mintegy kétezer négyzetméteresre bõvítjük telephelyünk alapterületét. Az alkalmazotti létszámot
30 fõvel növeltük, jelenleg 68-fõs
létszámmal rendelkezünk.
Árbevételünk mintegy 20–25
százalékkal haladja meg az elõzõ
év záró értékét. Elõzetes terveinknek megfelelõen tartjuk az évi egymillió eurós beruházási volument,
amelybõl
gépparkfejlesztésre
nyolcszázezer eurót fordítottunk
idén. A precíziós gépgyártás bevezetése valamint a vevõk mennyiségi és minõségi igényeinek magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében új huzalszikra-forgácsoló és
tömbszikra-forgácsoló gépet vásároltunk. A már meglévõ csúcstechnológiát képviselõ 5-tengelyes marógépünk mellé beszereztünk egy
még felszereltebb 5-tengelyes marógépet. Ezenfelül lézer hegesztõgéppel és modern mérõmûszerekkel biztosítjuk a szélesebb szolgáltatási spektrumot. A bõvítéssel kialakított csarnokrészben elõkészí-

A megyébõl sok csapat érkezett az emlékversenyre. Kónyáné
Tömpe Lívia igazgató köszöntötte a résztvevõket. Megemlékezett a fiatalon elhunyt Szabó Katalin német–olasz szakos tanárról, aki ízig-vérig pedagógus
volt, segítette a tehetségeket, és
felzárkóztatta a gyengébb tanulókat. Rámutatott, az idegen nyelv
tárgyalási szintû ismerete fontos
napjaikban. A verseny fõvédnöke Szabó István, a tanárnõ édesapja volt. Kajári Attila, a KLIK
megbízott igazgatója sikeres versenyzést kívánt a résztvevõknek.
Balaicz Zoltánné üdvözölte a
zsûri nevében a tanulókat. Meg-

SZILVESZTERI LOVASKOCSIKÁZÁS

tiszteltetés számára a felkérés,
kiemelte mindkét nyelv fontosságát, átadta a polgármester üdvözletét.
Az angol nyelvû vetélkedõt a
bagodi Fekete István Általános Iskola nyerte, megelõzve a Suli Harmónia Általános Iskolát Zalaszentmihályról, a harmadik helyen
a Mindszenti József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
végzett. A német nyelv gyõztese a
zalacsányi Csány László Általános
Iskola lett, második helyet a Buda
Ernõ Körzeti Általános Iskola Lovásziból szerezte meg, harmadik
helyen a Landorhegyi Sportiskolai
Általános Iskola zárt.

A PRECÍZIÓS ALKATRÉSZGYÁRTÁS ÉLVONALÁBAN
BÕVÍTÉS ÉS FEJLESZTÉS A MOULD TECH KFT. TELEPHELYÉN

kialakítására és bevezetésére irányult. Kísérleti jelleggel 16 pályakezdõ részére dolgoztunk ki mentorprogramot, melynek célja, hogy
az iskolából kikerült tanulók minél
hatékonyabban és sikeresebben
illeszkedjenek be a munka világába. Egyetemi oktatók, munkapszichológusok és mentorkollégák
közremûködésével alakítottuk ki a
képzési projektet, mely a pályakezdõ fiatalok szakmai fejõdésének felépítését és mérését szolgálja ötéves idõszakban.
Cégünk aktívan részt vállal a
jövõformálásban is. Igyekszünk
munkavállalóinknak minél komfortosabb munkakörnyezetet kialakítani, ahol jól érzik magukat, kellemes körülmények között dolgozhatnak. Pályaorientációs céllal általános és középiskolás diákoknak
lehetõséget biztosítunk a szakmával való ismerkedésre üzemlátogatás során, és esetenként részt
tõ helyiségeket, többfunkciós köszörûmûhelyt és egy korszerû
raktárbázist hoztunk
létre.
A zalaegerszegi
Technológiai Centrummal közös fejlesztési projektet indítottunk, melynek keretében helyi középiskolás diákok, egyetemisták, tanárok és
mérnökök dolgoznak
egy
Formula-autó
megépítésén. Fõ motivációnk a „világszínvonalú megoldások

adaptációja és integrációja egy
mûködõ rendszerben”, melynek fizikai megvalósulásához cégünk –
fõ támogatóként – anyagi segítséget nyújt, valamint technológiai és
mérnökbázist biztosít. Munkánk
elismeréseként a Technológiai
Centrummal közösen nyertük el a
Deloitte Automotive Award 2014.
autóipari fejlesztési díjat, amit
Kecskeméten vehettünk át. Az
autó várhatóan 2015 tavaszán készül el. Bemutatója reményeink
szerint a városban mûködõ mûszaki tudásbázisra irányítja majd a
figyelmet.
Tevékenységünk harmadik fõ
területe idén egy új képzési forma
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 Immár hagyomány a botfaiak
körében, hogy az év utolsó délutánján az esti jókedvet megalapozandó lovaskocsikázással
teremtenek jó hangulatot.
A településrészen még létezik az
egyre inkább ritkaságszámba menõ
lovas állattartás. Így a falun belül
megvannak a „kellékek” a romantikus együttléthez. Általában három
szekérrel szoktak felvonulni, mellyel
végigjárják Botfát, s a szomszédos
Zalabesenyõt. Közben megállnak
itt-ott egy kis kóstolóért, s maguk
sem üres kézzel indulnak az útra. A
lányok-asszonyok egy kis finomságot, az urak hozzáillõ innivalót visznek. Tavaly a Páterdombig és visszakocsikáztunk. Az idén tervezzük,
hogy ha az idõjárás engedi, átmegyünk az erdõn keresztül Búcsúszentlászlóra. Ha ezt nem lehet, akkor marad a szokásos útvonal –
mondták a szervezõk Nagy Sándor
és Hajba Sándor. Felvételünk 2013
utolsó napján készült.

veszünk pályaválasztási témájú
szülõi értekezleteken is.
Összegzésként elmondhatom,
jó irányba haladunk, cégünk megfelelõ ütemben fejlõdik. Beláttuk, a
hosszú távú fennmaradáshoz a
legjobbak közé kell tartoznunk
mind hazánkban, mind Európában. Ezen cél elérése viszont nagyon sok munkát igényel.
2014 vége felé közeledve a
Mould Tech Kft. is számba veszi az
év eseményeit és értékeli az eredményeket. Kijelenthetjük: nagy lépéseket tettünk elõre 2014-ben. A
telephelyfejlesztés és az oktatási
program elindítása mellett új gépjármûflottát helyeztünk üzembe,
bõvítettük a létszámot és stabilizáltuk piaci helyzetünket. Azon dolgoztunk, hogy hatékonyabbak,
erõsebbek legyünk, miközben
megfogalmazódtak és konkretizálódtak a jövõ évi célok. Megvalósulásukért ugyanúgy mindent megteszünk.
A Mould Tech Kft. vezetõsége
nevében szeretném megköszönni munkatársaink kitartó, szorgalmas munkáját, a külsõ munkatársak segítségét és nem utolsósorban üzleti partnereink bizalmát. Áldott, szép karácsonyt
és eredményekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!

