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Zala megye lehetőségei:
a turizmusé a jövő

Zala híres termálfürdői közül a kehidai is sok vendéget vonz

A Dunántúl délnyugati részén fekvő Zala megye sokak szerint
hazánk egyik legszebb természeti tája. Dr. Pál Attilát, a Zala
Megyei Közgyűlés elnökét arra kértük, hogy tegyen velünk egy
virtuális kirándulást a megyében.
– Dimbes-dombos vidéken át, erdők övezte utakon, csodás tájakon autóztunk Zalaegerszegig. Máris adódik tehát az első
kérdés: mennyit profitál ebből a megye a
turizmus területén?
– Kétségtelen, hogy Zala első számú kitörési területe a jelentős foglalkoztatásnövekedési potenciállal rendelkező turizmus. Hévíz és Zalakaros a vendégéjszakák
számát tekintve az országos lista második,
illetve hatodik helyén álló települése.
De melléjük a megyében a gyógy- és élményfürdők egész hálózata társul, és akkor nem beszéltünk még a Balatonról. A
turizmusgazdaság Zala megye szinte minden településén jelen van: mindenekelőtt
az ott található turisztikai szolgáltatások
révén. A közelmúltban kidolgoztuk a Hévíz–Zalakaros–Keszthely–Zalacsány–Kehidakustány egészségturisztikai tengely
„Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja” komplex térségi fejlesztési program alapjait. Ehhez társul még
a Lenti központú Mura-térség turisztikai
fejlesztése, amellyel az a hosszabb távú
célunk, hogy a megye nyugati részén,
az államhatárok túloldalán elhelyezkedő
térségekkel együttműködő új turisztikai
alcentrum jöhessen létre. A falusi vendégfogadás feltételei szintén adottak, beleértve a zalai vendéglátás hagyományaira
építő gasztroturizmus fejlesztését is.

– Ön már 2010-től, a zalai közgyűlés alelnökeként tevékenyen részt vett a megyei
feladatellátás átalakításában.
– 2011 végéig a megyei közgyűlés alapvetően intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat látott el az egészségügyi, a
szociális, a gyermekvédelmi, az oktatási,
a közgyűjteményi és a kulturális ágazat
vonatkozásában. Ezt követően azonban
az állam lépett be az intézményfenntartói
szerepkörbe. Itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a megyei önkormányzat tartozások nélkül adta át az intézményeit, s ez
országos viszonylatban szinte példa nélküli volt. 2012-től viszont már – az új önkormányzati törvény szellemében – területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési
és koordinációs feladatokat lát el a megyei
önkormányzat.
– A következő öt esztendőben melyek a
megyei közgyűlés előtt álló legfontosabb
teendők?
– Nem csupán a megyei önkormányzatnak, hanem Magyarország kormányának is kiemelt célja a gazdaságfejlesztés
gyorsítása és a foglalkoztatás bővítése,
amelyeknek – a forrásoldalt tekintve – elsődleges eszköze a 2014–2020-as uniós
ciklus költségvetési támogatásai lehetnek.
A megyei önkormányzat elkészítette gazdaságfejlesztési, valamint integrált területi programját, amelyek véglegesítésére a
Folytatás a 4. oldalon
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Zalaegerszegen születtem, itt nőttem
fel, s azóta is a városhoz és a megyéhez
köt minden. Igaz, rövid ideig Budapesten is laktam, de 1998 óta ismét a szülővárosomban élek.
Kisgyerekkoromban a szüleim orvosi
javaslatra vittek le az uszodába. Mi tagadás, ott ragadtam, és éveken át tagja
voltam a helyi úszóklubnak. Medencés
úszóként kezdtem a versenyszerű sportolást. Kamaszként részt vettem egy
Balaton-átúszáson, és a nyílt víz varázsa egy életre magával ragadott engem.
Azóta szabad vizeken, hosszútávúszóként keresem a kihívásokat.
A sportnak köszönhetően számos országban megfordulhattam, de a külföldi
versenyekről hazatérve minden alkalommal megbizonyosodom arról, hogy
nekem Zala megye jelenti a világ közepét. Az itt szerzett élmények sora alakította ki bennem ezt a fajta kötődést.
Megszerettem Zala megye értékeit,
rejtőzködő és könnyen föltáruló kincseit. Az országhatár izgalmas közelségét,
a göcsei és az őrségi táj utánozhatatlan
szépségét, a Keszthelyi-öböl csalogató
méltóságát, a gyógyfürdők különös
világát.
A téli hónapokban az edzések engem
az uszodához kötnek, ám kora tavasztól már kijárhatok a szabad vizekre, és
Egerszeg környéke tavakban sem szűkölködik. A versenyekre történő felkészülésemhez hozzátartozik a kerékpározás is. E szempontból óriási ajándék
nekem a várost körülölelő természeti
környezet. Az otthonomból bringával
elindulva percek alatt bent lehetek a fák
között, ahol élvezhetem az erdő nyugalmát, a madarak énekét.
S akkor még nem szóltam a zalai
emberek, a földijeim nyitottságáról,
sohasem tolakodó, barátságos szívélyességéről.
Látogassanak el önök is Zala megyébe, ahol, higgyék el nekem, az esztendő
minden napján szívesen látják az ideérkező vendégeket.
Mányoki Attila
hosszútávúszó

» Folytatás a 3. oldalról

hazai operatív programok brüsszeli jóváhagyását követően kerülhet
sor. A megyei önkormányzatnak a
terület- és településfejlesztési opeA leginkább elterjedt mecha- ratív programban
forráskeret
nikus olajtermelési módszer külön
áll rendelkezésre,
a himbás-rudazatos mélyszi- amit a kormány
célkitűzéseivel
vattyúzás. E bólogató olaj- összhangban kíhasznosítani,
kutak máig jellegzetességei a ván
a megye sajátoszalai tájnak is. ságainak figyelembevételével.
– A járásokban hogyan valósítható meg a helyi gazdaságok megerősítése?
– A megyei integrált területi
program külön alternatív hálózati
Dr. Pál Attila
gazdaságfejlesztési programcsomagot tartalmaz, amelynek célja
a zalai helyi-térségi termékek és
szolgáltatások életre hívásának,
piacra vitelének előmozdítása. De
ide tartozik a termelők és a szolgáltatók önkormányzó közösségeinek megszervezése, az egyes
termékek és szolgáltatások mar1966-ban született Nován. A
ketingje, a kapcsolódó logisztikai
lenti gimnáziumban érettségiháttér megszervezése, továbbá a
zett. A Pécsi Orvostudományi
termelők bekapcsolása a megyében
Egyetemen szerzett fogorvosi
működő vendéglátóipari-turisztikai
diplomát. Három cikluson át
volt alpolgármester Lentiben,
vállalkozások beszállítói körébe. E
16 esztendeje tagja a Zala
„beavatkozások” fontos célja, hogy
Megyei Közgyűlésnek, melya településeken növekedjen a helynek 2010-től alelnöke, 2014
ben előállított termékek és szolgálőszétől pedig elnöke.
tatások felhasználásának mértéke,
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Gellénháza környéki himba

például a közétkeztetés és a közintézmények energiaellátása. Mindezen célok megvalósítása természetesen a foglalkoztatás szintjének
emelésére is jelentős hatással lehet.
– Milyen programokkal és milyen fejlesztési stratégiákkal tarthatóak ott a megyében a zalai fiatalok?
– A kérdésre válaszolva az integrált megyei program egyik
projektcsomagjára, az Otthonunk
Zala nevű közösségerősítő projektre kell hivatkoznom. Ennek
célja a helyi közélet szervezésében és a kultúra ápolásában meghatározó szerepet játszó civil- és
egyházi szervezetek támogatása
annak érdekében, hogy bővüljön
a közösségépítő tevékenységek

köre, erősödjön a civil társadalom,
növekedjék a társadalmi aktivitás,
s mindezzel együtt fejlődjön a társadalmi kohézió és csökkenjen a
fiatalok elvándorlása. Az utóbbi
cél csakis abban az esetben érhető
el, ha az iskolapadból felálló fiatal
pályakezdők mind a munkavállalás, mind a családalapítás szempontjából változatlanul otthonuknak tekinthetik Zala megyét. A
megyei önkormányzat továbbra is
támogatja a megyében felsőfokú
tanulmányokat folytató diákokat.
Ezt a mostani uniós ciklusban a
Zalai Talentum Program keretében kíván folytatni tanulmányi és
gyakornoki ösztöndíj-támogatás
formájában.

Hévízgyógyfürdő:
			gyógyulás, megújulás és felüdülés

Szolgáltatások széles tárháza segíti a rekreációt, reaktivációt

Európa legnagyobb melegvizes gyógytava

Egymillió ember nem tévedhet – szólhatna a reklám Hévízről. Tavaly ennyi ember kereste itt a gyógyulást és a felüdülést. A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház az a hely, ahol szakértő segítséget nyújtanak minden
gyógyulni és pihenni vágyónak. További részleteket dr. Kvarda Attila főigazgatótól tudtunk meg.
– Melyek a reumakórház legfontosabb feladatai?
– Intézményünk tevékenysége három pillérre épül. Hozzánk tartozik
a gyógytó és a vele kapcsolatos
mindennemű feladat, így a betegellátás, s ezen belül a rehabilitáció
és a reumatológia, illetve az egészségturizmus, amely a Hévízi-tóra,
a Fedett Fürdőre és a szállodára
épül. Vizünk a gyógyítás mellett – a
medical wellness tevékenység keretében – rekreációra és reaktivációra
is alkalmas. Azaz a munkában megfáradt, de orvosi kezelésre még nem
szoruló, például ülő- vagy nehéz
fizikai munkát végző emberek felüdülésére, a fájdalom megelőzésére,
kezelésére is kiváló.
– Milyen szolgáltatások épülnek a három pillérre?
– Először is a fürdőszolgáltatás.
A tó egész évben nyitva tart, de a
fürdőnek vannak csupán nyáron
igénybe vehető egységei, például
gyermekmedencék, illetve ugyancsak időszakos a téliesített rész a
belső elkerített medencével, iszapmedencével és iszapfürdővel. A
Festetics Fürdőházban találhatóak
a medical wellness körébe tartozó
masszázsok, pakolások, a wellness-szolgáltatások (szauna, pezsgőfürdő), valamint a szépészeti
szolgáltatások, amelyek alapjául
szintén a gyógyvíz és a gyógyiszap szolgál. Itt is szakorvos áll
vendégeink rendelkezésére.
A gyógyító szárnyban a beutalóval érkezők a profilunkba

tartozó szakrendeléseket, ellátásokat vehetik igénybe, beleértve
számos vizes és száraz terápiát,
a fizioterápiától a gyógytornán és
a súlyfürdőn át a vízsugármas�százsig. A szállodánk három- és
négycsillagos ellátást nyújt, a
gyógytóhoz hasonlóan kizárólag
piaci alapon.
– Milyen a komplexum kihasználtsága? Elsősorban honnan érkeznek a vendégek?
– Százszázalékos. A tó esetében érezhető némi szezonalitás,
ám a gyógyászatban nem. A szálloda 54 szobás, a kórház – a rehabilitáció és a reumatológia együtt
– közel háromszáz ágyas. A szállodában tavaly sikerült az átlagos
tartózkodási időt 4,2 napról 5,7-re
növelni. 2014-ben közel 400 ezren vették igénybe a gyógyfürdő
szolgáltatásait, a gyógyvizet pedig
egymillióan. Vendégeink 42 százaléka magyar, 24 német, 16 pedig orosz, a maradék 18 százalék
pedig megoszlik az egyéb országokból idelátogatók között. A beutalóval érkezők szinte kizárólag
magyarok.
– Milyen az orvosszakmai háttér?
– Az ellátottságunk viszonylag
jónak mondható. Azért fogalmazok így, mert nagyon jó szakembereink vannak, de ugyanúgy,
mint az egészségügy egészét, bennünket is sújt a szakemberhiány. A
jelenlegi létszámmal el tudjuk látni a feladatainkat, de az utánpótlás
komoly fejtörést okoz. Ez az orvo-

si és az ápolószemélyzetre is igaz.
Ezért kapcsolódunk különböző
oktatási programokhoz, amelyekben gyakorlatot biztosító helyként
veszünk részt. Az egyetemekkel
meglévő kapcsolatainkat igyekszünk folyamatosan bővíteni.
– Milyen fejlesztések történtek
és milyeneket terveznek?
– A közelmúltban zárult egy
200 millió forintos környezetvédelmi beruházás, amelynek
keretében javítottunk a gyógytó
partvédelmén, épületeket szigeteltünk, felújítottuk a homlokzatokat.
Sajáterős beruházásból komfortosítottuk a betegellátó szobákat,
fejlesztettük a beléptető- és öltözőrendszert, gyógyászati eszközöket vásároltunk. Egy nagy volumenű energetikai beruházás során
modernizáltuk a fűtésrendszert,
150 millió forintos pályázati forrásból pedig napelemes rendszert
építünk ki. Jelentős korszerűsítésen esett át a Fedett Fürdő szellőzőrendszere is.
Egy TIOP-pályázaton, közösen a keszthelyi kórházzal egymilliárd forintot fordíthatunk a
Fedett Fürdő és Terápiás Centrum
fejlesztésére. Ennek során az eddig is követett elv szerint modern
anyagokat és megoldásokat alkalmazunk, de megőrizzük az épület
külső jellegét, miáltal az emblematikussá vált. A fürdő eközben
folyamatosan üzemel, csak áprilisban lesz részleges lezárás a
Fedett Fürdőben.

Páratlan kincs
Hévíz Magyarország tizenhét gyógyhelyének egyike,
a Hévízi-tó és a tradicionális hévízi gyógyászat
bekerült a Nemzeti Értéktárba, a Hévízi-tó és
véderdeje mint természeti
érték a megyei értéktárba.
A város önkormányzata
és a gyógyfürdő vezetése
mindent elkövet, hogy a tó
hungarikummá, illetve a világörökség részévé váljon.
További részletek:

www.pannoniakincsei.hu

Dr. Kvarda Attila

Tősgyökeres zalainak vallja
magát. Szentpéterváron szerzett orvosi diplomát. Klinikai
orvosként, virológus szakorvosként dolgozott, majd átkerült az ÁNTSZ-hez. Később a
Zala Megyei Kórház stratégiai igazgató-helyettese volt.
2010 őszétől a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója.

Zala megye magazin 2015 | 5

A sikeres évzárás után lendületes
A tavaly őszi önkormányzati választáson
a Fidesz színeiben
induló korábbi alpolgármester, Balaicz
Zoltán a szavazatok 64 százalékát
szerezte meg. Az új
polgármestert
a város jelenéről, s
a közeljövőben Zalaegerszegen várható
gazdasági és kulturális fejlesztések terveiről kérdeztük.

– Volt mire koccintaniuk szilveszter éjszakáján?
– Igen. Zalaegerszeg városa működési hiány nélkül,
sikeresen zárta az elmúlt esztendőt. Mindezekkel
együtt az önkormányzat legfontosabb célja a költségvetés hosszú távú stabilizálása, ugyanis nem lehet évről évre kormányzati kiegészítő támogatásokra
építeni.
– Túl az év első hetein, hónapján, arra kérem,
hogy tekintsünk még vissza a 2014-es esztendő utolsó
napjaira.
– Zalaegerszeg az elmúlt időszakban igen kedvező pozíciót foglalhatott el a megyei jogú városok sorában: a 23 település közül az egyetlen volt,
amelynek nem volt működési hitele, vagyis az önkormányzati adósságrendezés során nem volt mit
átvállalnia az államnak. A város fejlesztési hitele is
csupán 2,1 milliárd forint volt. Minden bizonnyal
a gondos gazdálkodás elismeréseként a kormány
2012-ben 800 millió forint kiegészítő támogatást,
2013-ban pedig 1,3 milliárd forint további támogatást nyújtott a zalai megyeszékhelynek. Lényeges,
hogy mind ez ideig csak iparűzési adót vetettünk ki,
míg a többi megyei jogú városban ezen felül létezik
még építmény-, telek-, illetve kommunális adó is.
Fontosnak tartjuk, hogy hosszú távon a maga lábán
is megálljon a város. Ennek érdekében stabilizálnunk kell a költségvetést, hiszen nem lehet minden esztendőben kormányzati segítségre számítani.
Az elmúlt hetekben a 2015-ös költségvetési terveken dolgoztunk, s ehhez óriási segítséget jelentett
a kormány által biztosított újabb 800 millió forint
kiegészítő támogatás. Rengeteg feladat, rengeteg
tennivaló vár a képviselő-testületre a következő esztendőkben, ezért szükségünk lesz az összefogásra,
a türelemre, a bizalomra, a megértésre és egymás
korrekt segítésére.
– Sikeresen zárták tehát az előző évet… Akkor
most nézzünk előre! Arra kérem, engedjen bepillantást Zalaegerszeg jövőjébe. Milyen lehetőségeit látja
a munkahelyteremtésnek?
– Ahhoz, hogy a város bevételi forrásait bővíthessük, erősítenünk kell a gazdaságot, vagyis munkahelyeket kell teremtenünk. E szempontból bizakodó
vagyok, hiszen az elkövetkező hónapokban ezer új
munkahely létesül Zalaegerszegen. A Zalaco Zrt. új
gyáregysége már el is készült az északi ipari parkban,
az egymilliárd forintos beruházás 50 új munkahelyet
hozott. Ugyancsak az északi ipari parkban indított 4,5
milliárd forintos nyomdaipari beruházást a németországi Edelmann-csoport, az alapkőletételt január vé-

A Göcseji Falumúzeum Magyarország első szabadtéri néprajzi

gén tartottuk Szijjártó Péter miniszter jelenlétében.
Az új csarnok száz új állást jelent majd. Szintén száz
új munkahelyet eredményez a déli ipari parkban az
osztrák ADA cégcsoport új matracüzeme. A Ganzeg
Gép- és acélszerkezetgyártó Kft. bővülése 150 új
munkahelyet teremt, a Flextronics International Kft.
pedig 600 fős létszámbővítést valósít meg. Mindennek a hozadéka legkésőbb 2016-ra már egészen biztosan megmutatkozik az iparűzési adókból származó
bevételünkben.
– Melyek a város- és gazdaságfejlesztést érintő
további elképzelések? Mire fordítják a soros európai
uniós ciklusban megszerezhető támogatásokat?

A németországi Edelmann-csoport 4,5 milliárd forintos nyomdaipari beruházása száz új munkahelyet teremt
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folytatásban bíznak Zalaegerszegen

múzeuma, a tervek szerint „élővé" varázsolják

– Óriási lehetőséget jelent, hogy a 2014 és 2020
közötti európai uniós fejlesztési ciklusban Zalaegerszeg 11,2 milliárd forintot fordíthat – elsősorban
– gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre. Ennek keretében létrehozunk az északi ipari parkban
egy Mechatronikai és Gépipari Parkot, valamint kialakítunk egy Logisztikai Kiválósági Központot. Ez
utóbbit Zalaszentivánnal közösen, amihez kapcsolódik egy vasúti iparvágány-fejlesztés is. Programunk
része a helyi, magyar termelők támogatása, termálkertészet és agráripari park kialakítása, különös hangsúlyt adva a zalai termékeknek. Reális az esély arra is,
hogy nagyobb befektető érkezzen a városba, ugyanis
a Dunántúlon csak nálunk van 400 hektár kiterjedésű, egybefüggő közművesített terület, továbbá a
befektetés-ösztönzőprogramunk is sok kedvezményt
nyújt a beruházók számára. A közlekedés tekintetében sajnos akadnak hátrányaink, éppen ezért örülünk
a miniszterelnök bejelentésének, miszerint a ciklus
végére legalább gyorsforgalmi út vezessen a megyeszékhelyekhez, megyei jogú városokhoz. Sikeres
megbeszélésen vettünk részt a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumban, amelyen megegyezés született az
M9-es kétsávos gyorsforgalmi út nyomvonaláról. Azt
reméljük, hogy 2017-re elkészülhetnek a Vasvár, Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti M9-es út részletes
tervei. A megvalósításra a következő európai uniós
fejlesztési ciklusban nyílik lehetőség.
– Tudják-e segíteni a helyi kis- és középvállalkozásokat?
– A múlt decemberi közgyűlés elfogadta a városvezetés javaslatát, melynek nyomán együttmű-

ködési megállapodást írtunk alá a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Zala megyei szervezetével. Főként e testületeken keresztül szeretnénk állandó, valós kapcsolatot
kialakítani a helyi vállalkozásokkal. A megállapodásnak ugyanakkor része egy kamattámogatási
rendszer is, amellyel hatékonyabban támogathatjuk
a magyar tulajdonú,
zalaegerszegi mikro-,
kis- és középvállalkozásokat. Ha e cégek
A Zalaco Zrt. 1 milliárd
hitelt vesznek fel az
említett alapítványtól,
forintos beruházással épült
átvállaljuk a kamatterheiket, ezzel is segítve
új üzemcsarnoka 50 új munkaa növekedésüket.
– Zala megyének,
helyet teremtett.
és annak részeként
További száz új állást eredméZalaegerszegnek
is
kitűnőek a turisztikai
nyez az ADA cégcsoport új
adottságai. Az utóbbi
időben hallani lehetett
matracüzeme. A Ganzeg
az idegenforgalom új
irányvonaláról.
Gép- és acélszerkezetgyártó Kft.
– Azt szeretnénk,
bővülése 150 új munkahelyet
hogy a gyermekes
családok,
valamint
teremt, a Flextronics Internatioa fiatalok és az idősebbek is találjanak
nal Kft. pedig 600 fős létszámprogramot Zalaegerszegen, és ne csak
bővítést valósít meg.
egy-két napra jöjjenek
a városba, hanem akár
egy teljes hetet is itt
töltsenek. Továbbra is
megőriznénk az AquaCity erős szerepét, de szeretnénk jobban támaszkodni a környező turisztikai
látványosságokra, a megye egészének értékeire is.
Szeretnénk a Göcseji Falumúzeumot „élővé” tenni,
fejleszteni. Ez igazi kuriózuma lehetne a városnak.
Az Alsóerdőben pedig egy komplett szabadidős,
turisztikai és rekreációs központot alakítanánk ki
kalandparkkal, sportpályákkal, ami szintén az idegenforgalom élénkítését szolgálhatná.
– Végül álljon itt egy bölcsész tanárember számára testhezálló kérdés: mire számíthatnak Zalaegerszeg fiatal lakói az oktatás és a kultúra területén?
– E tekintetben is fontos az a szándék, hogy ZaBalaicz Zoltán
laegerszeg ne csak a jelen, hanem a jövő városa
is legyen. Az mindig is szerepelt a városvezetés
céljai között, hogy a fiatalokat itthon tartsa, illetve
a tanulmányaikat követően hazavárja. Lényegesnek tartom, már csak életkoromnál fogva is, hogy
folyamatos kapcsolatot tartsunk az ifjabb generációval. Már az elmúlt időszakban is azon dolgoztunk a közép- és a felsőoktatásban, hogy piacképes szakmát adhassunk a fiatalok kezébe, ezzel
biztosítva elhelyezkedésüket. Ennek megfelelően 1978-ban született Zalaegerszea helyi szakképzési rendszer átalakítása illeszke- gen. A szombathelyi Berzsenyi
dik a város gazdaságfejlesztési stratégiájához, ami Dániel Tanárképző Főiskolán
pedig a felsőoktatást illeti, évi 112 millió forintot szerzett magyar-történelem szakos oklevelet, majd az ELTE-n
fordítunk arra, hogy erősödjenek a helyi – vagyis folytatta tanulmányait, s zárta azt
gazdasági, gazdálkodási, egészségügyi és műszaki történészi bölcsészdiplomával.
– képzések. Meghirdetett ösztöndíjainkkal pedig Ezt követően a BME Gazdaságazokat támogatjuk, akik vállalják, hogy a helyi fel- és Társadalomtudományi Karán
végzett.
sőoktatási intézmények valamelyikében folytatják közoktatás-vezetőként
Nős, felesége tanítónő.
tanulmányaikat.
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Gyorsan fejlődő gazdasági környezet várja a befektetőket Nagykanizsán
Eredményes, munkával teli évet tudhat maga mögött a Nagykanizsai Ipari Parkot üzemeltető Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. a
fejlesztési területek értékesítését, valamint a park fejlesztését illetően. A dinamikus fejlődésről Kámán László vezérigazgató beszél.

Ha egy vállalkozás úgy dönt, hogy telephelyet létesít vagy fejleszt, a döntéshozatal
során elsődleges szempontként veszi számításba a terület elhelyezkedését,
infrastrukturális kiépítettségét, és természetesen az árát.
A vállalkozások számára a hatékony logisztika és az elérhetőség elengedhetetlen.
Fontos, hogy termékük milyen gyorsan éri el a felvevőpiacot a kiválasztott
területről, illetve milyen kihívásokat jelent, hogy telephelyére szállítsák a kívánt
árut. Nagykanizsa ipari parkja rendkívül kedvező helyen található, hiszen közvetlen
csatlakozás biztosított a fő útvonalakhoz, közlekedési csomópontokhoz. Az M7-es
autópályára pedig nem csak a közeli kapcsolódás biztosított, de a legtöbb telekre
kilátás nyílik a Magyarországot Horvátországgal összekötő sztrádáról.
A Nagykanizsa Önkormányzata által kidolgozott és biztosított vállalkozástámogatási
rendszer is mellénk állítja a befektetni kívánó cégvezetőket. A munkahelyteremtő
támogatás, valamint az ingatlanvásárlási támogatás olyan tényezők, amelyek
ösztönzőleg hatnak a vállalkozókra – mondja a vezérigazgató.
A Nagykanizsai Ipari Parkban rejlő lehetőségeket mi sem bizonyítja jobban, mint
annak a 115 vállalkozásnak a jelenléte, amelyek több száz embernek munkahelyet
biztosítva hozzájárulnak Nagykanizsa gazdasági versenyképességének
növeléséhez. Olyan világhírű cégek is mellettünk tették le voksukat, mint a General
Electric, a Scania, a Ruget vagy a DAB Pumps.
Az ipari övezet a mikro- és kisvállalkozások számára is tartogat lehetőséget. A
Nagykanizsai Inkubátorház modern irodai környezettel várja a vállalkozni kívánókat.
Az intézmény kedvező bérleti feltételeket és emelt szintű szolgáltatásokat is nyújt
az ipari parkba betelepült vállalkozások számára. A díjmentes pénzügyi-, pályázati-,
adó-, jogi- és marketing tanácsadással napi ügyvitelüket segítik.

Természetesen a jövőben sem dőlhetünk hátra – jegyzi meg Kámán László
–, a cégvezetőktől kapott információk alapján az elmúlt években értékesített
ingatlanokon további beruházások várhatók, és közel 300 fővel bővülhet az ipari parki
vállalkozásoknál a foglalkoztatottak létszáma. Ennek megfelelően folytatjuk az ipari
parki ingatlanok korszerűsítését, hogy a folyamatosan jelentkező befektetői igényeket
kiszolgáljuk. A 2015–2016-os időszakban nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedés
fejlesztésére is. A buszközlekedés mellett a közösségi közlekedés fejlesztését célzó
beruházás keretében ez évben kerékpárút kivitelezése valósul meg.

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
www.nkvg.hu
iki@intezmeny.nagykanizsa.hu
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Nagykanizsa fejlődési pályára állt
Tengernyi feladat áll előttünk, vallja Dénes Sándor, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere. A városvezetés célja, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi, oktatási és kulturális központ legyen Zala megyében.
A városban élők számára pedig biztos pont, példát adó múlttal, ígéretes jelennel és kívánatos jövővel.
– Miként jellemezné szülővárosát?
– Nagykanizsán közel ötvenezer
ember él. A városközpontot több
kisebb, egymástól jól elhatárolható városrész öleli körül. Magyarország délnyugati kapujában, a
Dunántúl egyik leghíresebb, nagy
múltú, számunkra a legszebb városa Nagykanizsa. Olyan kapu,
amely óriási lehetőségeket kínál,
ahol kiaknázható tudás és akarat
létezik évszázadok óta, és amely
összekötő kapocs hazánk és a déli
mediterrán területek között, országhatárok és fővárosok közelségében.
– A megyei jogú város státusza
milyen pluszfeladatok elé állítja a
városvezetést?
– Egy megyei jogú városnak
el kell látnia régiós feladatokat
is. Emeljük ki ezek közül például
az oktatást. Nagykanizsán a gimnáziumi képzésnek és a szakképzésnek nagyon széles a palettája,
jórészt kollégiumi elhelyezéssel
kiegészítve, megerősítve. Ha továbblépünk „felfelé”: a Pannon
Egyetemnek működik nálunk egy
kampusza, amelyet közösen alapítottunk az egyetemmel. Nemrégiben írt alá az önkormányzat az
egyetemmel és a Hydrofilt Kft.vel közösen egy új együttműködési szerződést, amely vízügyi
szakemberek képzéséről és kutatás-fejlesztésről szól. Úgy gondoljuk, hogy bizonyos értelemben az
édesvíz lesz a 21. század aranya.
– Önt tősgyökeres kanizsaiként
választották polgármesterré. Milyen feladatokat tűzött ki?
– A legfontosabb feladatunk
a megkezdett munka folytatása,
ugyanis Nagykanizsa az elmúlt
években fejlődési pályára állt.
Nagyon sok jó dolog történt mifelénk. Bizonyára ön is látta, hogy
milyen gyönyörű a város főtere.
Nagyon fontos számunkra, hogy

a városközpont élettel teli legyen
az esztendő minden egyes napján.
A városrekonstrukció tervezett
második üteme egyébként éppen a
főutcát érinti, amely idén egészen
az Eötvös térig megújul. Az itt
élők megszerették és „belakták” a
városközpontot. Persze a hozzánk
érkező, vagy éppen a közeli Zalakaros felé igyekvő vendégeket
is meg kell szólítanunk. Alapvető
célja a következő éveknek, hogy a
turizmus területén is előrelépjünk.
De gondolnunk kell a beruházókra is, akiknek pedig az a fontos,
hogy milyen infrastruktúrát találnak nálunk. Ha új üzem vagy
gyár létesül, akkor az ott dolgozók
gyerekeinek bölcsödére, óvodára,
iskolára van szükségük.
– Nagykanizsa határ menti város, Horvátország és Szlovénia
szomszédságában. Mit jelent ez
gazdasági, kereskedelmi és turisztikai szempontból?
– Mindhárom
aspektusból
kulcsfontosságú számunkra az
említett két ország. De nagyon közel vannak hozzánk az északolasz
iparterületek is. E lehetőségeket ki
kell használnunk. Éppen most fejeződött be egy közös, a magyar–
horvát határon átnyúló, a kerékpáros-turizmust fejlesztő projekt,
amelyben odaátról Csáktornya és
Kapronca vett részt, Zalából pedig
Zalakaros és Nagykanizsa.
– Az előttünk álló európai uniós ciklus fényében körvonalazható-e már markáns városfejlesztési
stratégia?
– Elkészült az ipartelepítési
programunk, amelyben egyik legfontosabb célkitűzésünk az, hogy
olyan infrastruktúrával ellátott
ipari területeket létesítsünk, amelyek fogadni tudják a nálunk megtelepedni kívánó cégeket. Ugyanis
– más városokhoz hasonlóan – mi
is a gazdasági-ipari fejlesztést és

a munkahelyteremtést tesszük az
első helyre. A közel 130 hektáros
ipari parkunk – sajnos vagy hál’
isten – lassan megtelik. Ezért bővíteni szeretnénk. Természetesen
folytatjuk a városrekonstrukciós
programunkat, és növelni kívánjuk a geotermikus energia szerepét
a város melegvíz-ellátásában.
– Milyen kulturális programokkal várják az ide látogatókat?
– A hagyományos Város Napja
rendezvényünkre idén április utolsó hétvégéjén kerül sor. Erre meghívjuk testvérvárosainkat, de jönnek a Nagykanizsáról elszármazottak is. A Bor- és Dödölle Fesztivál
szeptemberi programunk, s óriási a
sikere, a határon túlról is érkeznek
hozzánk vendégek. Tudja, a dödölle egy roppant egyszerű, ám nagyon finom étel. Köretként jól illik
a különféle pörköltekhez, s persze
jól csúszik mellé egy-két pohárka
bor is. Népszerű a sörfesztiválunk
és a fúvószenei találkozónk a nyár
elején, és van őszi dzsesszfesztiválunk is. A hajdan nagyhírű kanizsai
sörgyár már a múlté, ám nekem
titkos vágyam, hogy a városban
előbb-utóbb megnyíljon egy kézműves sörfőzde, termékeivel felidézve a régi kanizsai sörök ízét.
– Új városvezetőként megfogalmazhatott-e valamiféle polgármesteri ars poeticát?
– Talán a polgármesteri programom utolsó pontja lehetne egyfajta ars poetica. Idézem: „Hiszek
a közös munka és a közös gondolkodás erejében, mert együtt
könnyebb és hatékonyabb.” Úgy
gondolom, a polgármester csupán
egyetlen ember Nagykanizsa lakói
közül. Persze, tisztségénél fogva,
fontos szereplő, ám ahhoz, hogy
hasznos és eredményes munkát
végezhessen, ahhoz társakra,
együtt gondolkodó és együtt cselekvő közösségre van szüksége.

Egy tál dödölle
A magyar konyha e tájjellegű ételét Zalában
krumpligánicának is nevezik, míg Baranyában és
Somogyban egyszerűen
gánicának, Szabolcsban
cinkének, Palócföldön pedig gancának.
Valamikor a szegények eledelének tartották,
ugyanis az elkészítése
pénzbe nem került – a
hozzávalókat megtermelték a konyhakertben.
A dödölle receptjét a magazin
honlapján olvashatják.

www.pannoniakincsei.hu

Dénes Sándor

1957-ben született Nagykanizsán. A Szegedi Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos
tanári diplomát. 2004 és 2009
között iskolaigazgató, majd
2010-től önkormányzati képviselő, társadalmi megbízatású alpolgármester, tavaly ősztől Nagykanizsa polgármestere. Felesége
középiskolai tanár. Négy gyermekük és két unokájuk van.
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Speciális szaktudás
			 Nagykanizsán, a Hidrofilt Kft.-nél
A víz- és ipari
szennyvízkezeléssel
foglalkozó nagykanizsai székhelyű
Hidrofilt Kft. az
elmúlt években
figyelemre méltó
eredményeket ért
el. A kutatásban
és az oktatásban
is jelentős szerepet
vállaló 25 éves
cégről Borsos Krisztina menedzserrel
beszélgettünk.

Borsos Krisztina

Borsos Krisztina a Pannon
Egyetemen 2001-ben szerzett
vegyészmérnöki oklevelet. Első
munkahelye a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező
Kft., ahol jelenleg minőségügyi
vezetőként dolgozik. Korábban számos vállalati projekt
menedzsere volt. Nagykanizsán él, angol és német nyelven társalgási szinten beszél.

Modern vízkezelő rendszereket terveznek a Hidrofilt szakemberei

– Honnan indult 1990-ben a ma
több mint 100 embernek munkát
adó vállalkozás?
– Négy magyar szakember alapította a céget, amelynek első telephelye egy bérelt garázsban volt. A
Hidrofilt első munkatársai szakmai
tapasztalatukat a korábban ezernél
is több főt foglalkoztató, vízkezeléssel foglalkozó Hidroplasztik
vállalatnál szerezték.
– Mi a profil? Mi eredményezte
a kiugrást?
– A Hidrofilt Kft. elsősorban
vízkezelő rendszerek tervezésével,
gyártásával és beüzemelésével
foglalkozik. Mindezek mellett laborvizsgálatokkal, monitoring- és
szervizszolgáltatással, vegyszerés alkatrészellátással is segítjük
partnereink munkáját. Újabban
pedig vízkezelő rendszerek üzemeltetését is vállaljuk.
Az elsők között voltunk Magyarországon a membrántechnikai
eljárások bevezetésében a vízkezelő piacon. Ezzel alapoztuk meg
a szakmai hírnevünket.
Referenciáink közül említésre
méltó a Paksi Atomerőmű vízkezelő rendszerének rekonstrukciója,
Miskolc és Zalaegerszeg ivóvízkezelő rendszerének kiépítése a
legmodernebb, úgynevezett ultraszűrős technológiával. Külföldi
munkáink közül megemlítem, hogy
éppen most indulnak útnak a Srí
Lanka-i Colombóba az ottani vízművek rekonstrukciós munkáihoz
szükséges alkatrészek. Egyik legrégibb és legfontosabb partnerünk
a MOL-csoport, amelynek több
vízkezelő rendszert terveztünk és
építettünk idehaza és külföldön is.
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– Eközben a cég saját beruházások sorát valósítja meg…
– Önerős beruházás keretében
2013-ban egy 2200 m -es daruzott
gyártócsarnokkal bővítettük gyártókapacitásunkat. 2014-ben több
millió forintot költöttünk korszerű
gyártóeszközök és laboratóriumi
műszerek beszerzésére. Jelen pillanatban a B épületünk emeleti
részének átalakítása folyik, ahol
egy laboratórium-komplexum fog
megvalósulni,
mintaelőkészítő,
szerves, szervetlen kémiai és műveleti laborral. A Hidrofilt Kft. beruházásainak eredményeit a Soós
Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont is élvezheti, hiszen a kutatók
így a legmodernebb körülmények
között végezhetik munkájukat. De
nem csupán kutatási, hanem oktatási célra is használjuk majd ezeket a
laboratóriumokat. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán 2014
szeptemberében 21 fővel elindult a
víz- és szennyvízkezelő szakmérnöki képzés. A képzésben résztvevő
szakemberek számára a Hidrofilt
Kft. gyakorlóhelyet biztosít.
– A kutatóközpont milyen
konstrukcióban épült, és milyenek
a működés első tapasztalatai?
– Cseresnyés Péter képviselő úr
ötlete alapján, a Pannon Egyetemmel és a várossal közösen hoztuk
létre ezt a speciális tudásközpontot, amihez hasonló a vízkezelés és
a víztechnológiák terén nemcsak
hazánkban, hanem a környező országokban sincs. A kutatóközpont
célja olyan szabadalmak, ipari mintaoltalmak létrehozása, amelyek
erősítik az ország exporttevékenységét. A város fejlődését is előse2

Innovatív megoldások

gíti a kutatóközpont megszületése,
hiszen munkahelyeket teremt, és
lehetőséget biztosít a tehetséges fiatal szakemberek megtartására.
Az itt dolgozó vegyész-, gépész-,
élelmiszer- és villamosmérnökök
elsősorban vízkezelő berendezések
és rendszerek tesztelésével, innovációjával foglalkoznak. Most például
egy mobil vízkezelő rendszer kifejlesztésében vesznek részt, illetve az
energetikai ipar számára egy hő- és
energia-visszanyeréssel kombinált
vízkezelő rendszer megalkotásában
is szerepet vállaltak.
– Honnét merítik az innovációs
ötleteiket?
– A munkánk során sokféle
kihívással szembesülünk. Igyekszünk odafigyelni partnereink
igényeire, és ezekből építjük fel
azokat a feladatokat, amelyek a
fejlesztések által a jövőt szolgálják. A célunk olyan innovatív eljárások, megoldások kidolgozása,
amelyekkel a vízkezelő rendszerek stabilan jobb vízminőséget
tudnak biztosítani – gazdaságos
üzemmenet mellett.

Új telephely Érden
A cég jövőbeni tervei között szerepel
inox gyártócsarnokának bővítése és ipari elektronikai divíziójának fejlesztése.
Mindezek mellett tervezik egy új telephely megépítését is Érden.
Az új bázissal növelni szeretnék az
országos szervizszolgáltatásuk időés költséghatékonyságát. Raktározás
szempontjából is előnyös lenne az új
telephely, illetve üzleti partnertalálkozók
helyszínéül is szolgálhat, hiszen kön�nyebben elérhető a fővárosból.

Kehida: kicsikben nagyok vagyunk
A kehidakustányi termálvíz gyógyító ereje, a speciális konduktív terápia és az ezt kiegészítő gyógymasszázskezelések adják a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő mozgásszeri gyermekterápiás programjának három
pillérét. Egyéves kortól fogadják a gyerekeket – tudtuk meg Bencsik Flóra értékesítési és marketingvezetőtől.
A gyermekek számára kínált fejlesztő és mozgásszervi terápiás
– 5, 10, 20 és 30 alkalomból álló
– kezeléseket komoly tapasztalattal rendelkező szakorvossal, a
méltán Európa-hírű Pető Intézetben végzett konduktorral, gyógytornásszal, gyógymaszőrökkel és
a legkorszerűbb terápiás eszközökkel valósítják meg. A kehidai

A kehidai gyógyvíz izomlazító hatású

magas kéntartalmú, magnéziumban, kalciumban és hidrogén-karbonátokban gazdag gyógyvízre
épülő gyermekterápia komoly
esélyt jelent a javulásra – mondta
Bencsik Flóra.
A gyerekek megérkezése előtt
egy 20 kérdésből álló kérdőívet
küldenek el a szülőknek. A kérdéseikre adott válaszokból alaposan
felkészülhetnek a kis betegek fogadására, feltérképezhetik azok állapotát, étkezési és alvási szokásaikat, meglévő allergiás hajlamaikat.
Az első nap egy alapos orvosi vizsgálattal kezdődik. A magas kéntartalmú gyógyvízben
végzett vízi torna során kilazulnak a spasztikus izmok, így
sokkal hatékonyabb lesz a „szárazföldi” konduktív terápia. A
gyógymasszázs mellett elektroés fizioterápiát is alkalmaznak.
Iszapterápia csak a nagyobbaknál
szerepel a kezelési programban.
Egy tíz alkalomból álló kezelés
öt nap alatt elvégezhető, ugyanis

a gyerekek többsége napi két kezelést is boldogan „elvisel”.
Akadnak „bejárós” környékbeli családok, amelyek az egyes
kezelések idejére jönnek a Kehida
Termálba, de többségük a négycsillagos szálloda vendége, amely
egybeépült a fürdővel.
2013 óra körülbelül 100 gyermeket fogadtak A gyerekek átlagosan 20 kezelést kaptak, és nagyon látványos volt a fejlődésük,
állapotuk javulása. A központi
idegrendszeri sérült CP-s, ICP-s,
spasztikus gyermekek izomtónusa
lazult. Különböző mértékben javult az ülés, az állás, a járás és a
kézhasználat egyaránt. Volt olyan
gyermek, aki érkezésekor nem
tudta mozgatni az ujjait, a csuklóját, a terápiás program végén, az
utolsó kontrollvizsgálaton pedig
vidáman húzkodta meg a doktor
bácsi bajuszát. A terápián részt
vevő tíz éven aluli gyermekek ingyen vehetik igénybe a szállást és
a félpanziós ellátást.

Bencsik Flóra

A Kodolányi János Főiskolán szerzett idegenforgalmi közgazdász
diplomát. Előbb Németországban és Szardínián utazásszervező, majd Dublinban dolgozott a
Canada Life biztosítótársaságnál.
Hazaköltözése után a sármelléki
FlyBalaton repülőtéren marketinges, 2010 óta pedig a Kehida
Termál Kft. értékesítési és marketingvezetője.

Turizmus és gazdaságfejlesztés Letenyén
A város a Mura mentén található, fontos közúti határátkelőhely, és országunk egyik legjelentősebb délnyugati kapuja. Letenye jövőjéről Farkas Szilárd, a település tavaly ősszel megválasztott polgármestere mondja el gondolatait.

A megújult városközpont

A fiatal, ambiciózus városvezető
évek óta részt vesz a letenyei közéletben. Korábban a városfejlesztési,
később, önkormányzati képviselőként az ügyrendi és a gazdasági
bizottságban vállalt szerepet. – A
civilszervezetek vezetőitől kaptam a
megtisztelő felkérést, és jóleső bizalmuk megerősített abban, hogy jelöltessem magam a választáson – meséli Farkas Szilárd. Arra a kérdésünkre
pedig, hogy mit kapott örökségül,
illetve merre tart Letenye, azt mondta, hogy az előző városvezetésnek
köszönhetően pozitív költségvetéssel
rendelkezik a város. Ennek megte-

remtésében természetesen az adósságkonszolidáció is sokat segített.
Folyamatban lévő beruházásokat is
átvett az új városvezetés, ilyen például az egészségház rekonstrukciója.
Lassan a végéhez közeledik az iskola
és az óvoda energia-racionalizálása,
jelentős pályázati pénzeket nyert az
önkormányzat a nyílászárók cseréjére, valamint az épületek homlokzati
szigetelésére.
Az elmúlt években elkészült az
a településfejlesztési koncepció,
amely alapjául szolgál az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS)
kidolgozásának. A tervezési folya-

matba bevonják a lakosság képviselőit, az intézmények vezetőit és
a helyi vállalkozókat is. Várhatóan
tavasz végére, nyár elejére elkészül
az ITS, amely megalapozza az elkövetkező évek fejlesztési irányait,
lehetőségeit.
Farkas Szilárd arról is beszámolt, hogy a közelmúltban épült
meg a logisztikai raktárbázis,
amelynek további bővítését tervezik. A bázis iránt komoly befektetői érdeklődés mutatkozik.
Igen sokat emlegetett kitörési
pont a turizmus, kihasználva a Mura
közelségét, akár a vadvízi evezésre
alapozva. A kerékpáros turizmus
népszerűsítése érdekében nem csupán kerékpárutak, hanem újabb
szálláshelyek építésére is szükség
van. Az országhatár közelségéből is
előnyt lehet kovácsolni. A városvezető szerint a kulturális kapcsolatok
mellett keresniük kell az együttműködés gazdasági lehetőségeit Horvátországgal és Szlovéniával, miközben a helyi fejlesztésekről sem
szabad megfeledkezni.

Farkas Szilárd

A Veszprémi (2006-tól Pannon)
Egyetemen szerzett mérnök-informatikus diplomát, majd ugyanott
projektmenedzseri oklevelet.
2010-ben az egyetem Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékén
e-közigazgatási szakmérnökként
végzett. Évek óta részt vesz a
letenyei önkormányzat munkájában. Tavaly ősszel a város polgármesterévé választották.
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Tengernyi élmény Keszthelyen,
						 a Balaton fővárosában
Élményekben gazdag nyaralást ígér Keszthely minden vendégének, akár nyugodt kikapcsolódásra, akár aktív
pihenésre vágyik, akár a kulturális élményekre nyitott. Keszthely vezetése mindezeken túl befektetőbarát környezet
kialakítására törekszik. A Balaton fővárosának aktualitásairól Ruzsics Ferenc polgármester adott tájékoztatást.
Vonzó programok

A Festetics-kastély bámulatos szépsége igazi turisztikai vonzerő

– Bizonyára sok város szívesen
birtokolná a Balaton fővárosa címet. Keszthelyt mi predesztinálja
arra, hogy ezt viselje?
– Keszthely nagy előnye, hogy – a
Balaton-parti települések között
egyedi módon – több olyan vonzerőt
egyesít magában, amelyek különkülön is figyelemre méltóak. Nálunk kivételesen szerencsés módon
minden együtt van ahhoz, ami egy
kellemes nyaraláshoz szükséges.
Színvonalas strandjaink várják a
napozni, fürdőzni vágyókat és a vízi
sportok szerelmeseit. Hazánk egyik
legjelentősebb műemlékegyüttese,
a Festetics-kastély csupán egyike a
város számos múzeumának, melyek
tartalmas időtöltést kínálnak akkor,
amikor nincs strandidő. A gazdag
kultúrtörténeti látnivalók és a patinás városkép sajátos hangulatot
teremt egy-egy kellemes sétához.
Épített örökségünk mellett a természeti környezet is figyelemreméltó.
Keszthely pezsgő iskolaváros és a
környék kulturális központja, színházunk egész évben színvonalas
előadásokkal várja közönségét.
Adottságaink, valamint az elmúlt időszak fejlesztései alapján
Keszthely megérdemelten viseli
tehát a Balaton fővárosa címet.
Törekszünk arra, hogy a jövőben
még inkább rászolgáljunk erre.
– A főtéren és a Balaton-parton
végrehajtott fejlesztések milyen
visszhangot váltottak ki?

– Az elmúlt években megvalósított városfejlesztő nagyberuházások a helyi lakosság igényeinek
kielégítésén túl az idegenforgalom
fejlesztését is szolgálják. Számos
egyéb turisztikai attrakcióval gazdagodott Keszthely, és ebben az
önkormányzat mellett a város intézményei, múzeumai is jeleskedtek. Közvetlen vendégszám-emelkedésben ez még nem mérhető,
de a visszajelzések, vélemények a
legtöbb esetben pozitívak.
– A sok tízezer turista komfortérzete mellett a helyben élők
életminősége is fontos. Milyen intézkedésekkel javítottak, javítanak
ezen?
– Jövőbe mutató törekvéseink
egyaránt támogatják a munkahely- és otthonteremtést, a város
fenntartható és költséghatékony
működtetését, valamint a befektetés-ösztönzés mellett a nagyszabású önkormányzati fejlesztések pályázati segítséggel történő megvalósítását. Fontosnak
tartom, hogy a városi fenntartás
költségeit minél alacsonyabb
szintre szorítsuk. Ennek érdekében növeljük a megújuló energia
felhasználásának arányát. Nemrég ért véget a közvilágítás csaknem teljes korszerűsítése. Nyertes pályázatokkal rendelkezünk
egy biomassza-üzem létesítésére,
valamint több önkormányzati intézményünknél napelemes rend-

szer kialakítására. E fejlesztésekkel jelentős megtakarítást érhetünk el, amit a kultúra, a sport
vagy épp a helyi vállalkozások
támogatására fordíthatunk.
A minőségi turizmus fejlesztését illetően is vannak feladataink.
Szeretnénk elérni, hogy színvonalas szálláshelyek létesüljenek.
Ez kedvező hatást gyakorol az
idegenforgalomra, és munkahelyeket is teremt. Megkezdtük a
vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítását annak érdekében,
hogy olyan egységes turisztikai
fejlesztési területek jöjjenek létre,
amelyeket befektetői köröknek
tudunk kiajánlani. Hozzájárul az
idegenforgalom fellendítéséhez az
új városi sportcsarnok megépítése,
ugyanis az a helyi sportélet támogatása mellett színvonalas hazai és
nemzetközi rendezvények befogadására is alkalmas lesz.
Az idegenforgalom azonban
csak „egyik lába” a keszthelyi
gazdaságnak. Termelőüzemek és
egyéb vállalkozások letelepedését is támogatjuk, emellett a már
működő kis- és középvállalkozásainkról sem feledkezünk meg. A
létrehozandó inkubátorház mindkét rétegnek hathatós segítséget
nyújt piaci pozíciójának és versenyképességének javításában. A
befektetőbarát környezet kialakításával új munkahelyek létrehozását segítjük elő.

Tavaly debütált, és idén is
szeretnék megrendezni a
KeszthelyFestet, amely a
város három meghatározó helyszínén különböző
stílusú programokat kínál. Szlogenje – „Tengernyi élmény!” – a programok sokasága mellett
utal arra is, hogy az elkövetkező években meghatározó szereplője kíván
lenni a magyar tenger
rendezvénykínálatának.
Nagy
népszerűségnek
örvend a hagyományos
borfesztivál, a nemzetközi
népzenei
és
néptáncfesztivál, és érdekes kínálattal készülnek
az augusztus 20-ai hosszú
hétvégére is. A Keszthelyi
Nyári Játékok idén is különleges szabadtéri színházi élményt nyújt a Festetics-kastély parkjában.
További részletek:

www.pannoniakincsei.hu

Ruzsics Ferenc

Keszthelyen született, 1957-ben.
A Soproni Erdészeti és Faipari
Egyetemen 1986-ban szerzett
diplomát. 2002 és 2006 között
képviselő, 2006 óta a FideszKDNP jelöltjeként Keszthely város
polgármestere. A Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás elnöke, a Balaton Fejlesztési
Tanács társelnöke. Nős, két gyermek édesapja.
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Idén ötvenéves a zalakarosi fürdő
Talán nem túlzás azt állítani Zalakarosról, hogy
a fürdője révén került fel Magyarország és Európa
térképére. Az ötvenéves évfordulóját ünneplő fürdő
mintegy 27 millió látogatót vonzott eddig, és mára
nem csupán a térség épített fürdővárosává, hanem
egyben a Kis-Balaton családi fürdőjévé is vált.

Novák Ferenc

Tanár, közművelődési szakember.
1982-től dolgozik Zalakaroson, a
kultúra és a turizmus területén.
Tagja az Országos Köznevelési
Érdekegyeztető Tanácsnak, elnöke a 19 települést tömörítő zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 2002 és 2010 között
önkormányzati képviselő, 2010től a fürdőváros polgármestere.
Nős, két gyermek édesapja.

Novák Ferenc polgármester méltán büszke erre a vonzerőre, amely
óriási jelentőségű a gazdaság és a
turizmus szempontjából. Zalakaros
ugyanis a turizmus tekintetében
tartósan a magyar Top 10 város
között szerepel, jóllehet mindös�sze 2300 állandó lakossal bír. Ez
az év a fürdő évfordulójának jegyében telik el. Új könyveket adnak ki, kiállítások és rendezvények
kísérik a jeles ünnepet. A fürdőben
olyan fejlesztések történtek, mint a
gyermekvilág, a szaunaudvar vagy
a homokos sportpálya kialakítása,
ami egytől egyig újdonság. Nem
csoda, ha mindez a vendéglétszám
növekedését eredményezte.
Azonban város sem maradt el
a fejlődésben a fürdő mögött. A
közösségi közlekedés tekintetében
megújult a zalakarosi autóbuszállomás; az autóbuszöblök és a

felépítmények is új külsőt kaptak.
Az eddigi kerékpárutat csodálatosan felújították, sőt egy újat is
létrehoztak. A termáltó és ökopart
projekt keretében befejeződött az
első ütem. Gyönyörű természeti
környezetben épült meg a tó, szép
szigettel, hidakkal, a fürdőtől keleti
irányban, közel 500 milliós önkormányzati beruházás révén. A második ütemben pedig a tó közvetlen
környezetét varázsolják újjá: sétányok, meseparkok születnek meg,
valamint ide tervezik megépíteni
az ország legmagasabb csúszdáját
– sorolja a polgármester.
S hogy a település ne csupán a
fürdőt jelentse, hanem az ott lakó

emberek mindennapjait is színesítse, méghozzá minőségi és igényes
környezetben, arról a sokszínű
sport-, kulturális és gasztronómiai
fesztiválok gondoskodnak. Idén
májusban rendezik meg a XXXIV.
Zalakaros Nemzetközi Sakkversenyt, amely magyar bajnokság is
egyben, óriási mezőnnyel. Folyik
a Tour de Zalakaros kerékpárverseny részleteinek egyeztetése, és
természetesen nem maradnak el
a hagyományos fesztiválok sem.
Augusztus elején a Borfesztivál,
júliusban a Kannavirág, valamint
az Utcazene fesztivál, és a már
tradicionális programok is sorra
megvalósulnak.

A fürdőfejlesztések a vendéglétszám növekedését eredményezték

Meríts erôt a természet csodáiból Zalakaroson!
2015. 03. 01. – 03. 31. között

Az ajánlat minimum 3 éjszakai szállás esetén érvényes.

Kétágyas szobaár: 11.400 Ft-tól / fő / éj
• 1 éjszakai szállás félpanzióval (svédasztalos reggelivel és vacsorával)
• minden este a vacsorához 1 ital (1 pohár sör – 3 dl, vagy 1 pohár bor – 2 dl,
vagy egy üveg üdítő vagy ásványvíz)
• az éjszakák számával megegyező számú belépő a Gránit Gyógyfürdőbe
(34-36 C hőmérsékletű gyógyvizes medencék)
• a belépő napi többszöri belépésre jogosít, a fürdő egy átjárón keresztül kényelmesen megközelíthető
• internet a szobákban
• felnőttek részére fürdőköpeny- és ingyenes széfhasználat
• áfa
Az ajánlat kiemelt és báli időszakban nem foglalható: Nőnap 03. 06–03. 08-ig
Az árak az idegenforgalmi adót (420 Ft/fő/éj) és a parkolási díjat (500 Ft/ éj) nem
tartalmazzák!
Kiegészítő belépő az élményfürdőbe, gyógycentrumba és a fedett VizipókCsodapók Gyermekbirodalomba térítés ellenében a szálloda recepcióján váltható.
Gyermekkedvezmény: 5,99 éves korig ingyenes a gyermek szállása és étkezése
szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén. 6-13,99 éves korig az árból 50%
kedvezményt biztosítunk. 3-6 éves korig a fürdőbelépő a Gránit Gyógy-és Élményfürdőbe: 500 Ft / fő/ nap
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