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Nyitva van a világ. Fogadja meg a ta-
nácsomat, és lépjen be annak kapuján 
Ön is. Azt gondolom, az egyik legna-
gyobb balgaságunk az, hogy bezár-
kózunk, nem ápoljuk a kapcsolatain-
kat, nem teremtjük meg a lehetőségét 
annak, hogy egymással szót értve, ha 
kell, egymással vitatkozva közösségi 
életet éljünk. 

Sokan csukják magukra az ajtót, és 
maradnak le sok-sok szépről, és per-
sze a kihívásokról is, amelyeket a világ 
kínál. Pedig az értékes élet a nyitott-
ságra, a közös gondolkodásra épül. 

A világ 1948. augusztus 4-én nyílt ki 
előttem, amikor világra hozott az édes-
anyám. Már kisgyermekként is vonzott 
az elém táruló mindenség, megismer-
ni, befogadni vágytam. Ehhez persze 
kellett egy olyan környezet, mint ami-
lyet a szüleim teremtettek meg nekem. 
Édesanyám szülésznő volt, édesapám 
erdészeti szakmunkás. Ők mindketten 
sok-sok emberrel kerültek kapcsolat-
ba, komoly társadalmi életet éltek. 
Somogytarnócán születtem, négyéves 
koromtól azonban Berzsenyi falujában, 
Niklán éltem, egészen addig, amíg fel 
nem vettek a Színművészeti Főiskolá-
ra. Élveztem a vidéki élet szabadsá-
gát, amelyet tovább erősített az, hogy 
a szüleim soha nem gátoltak abban, 
hogy véleményt nyilvánítsak, hogy ked-
vemre mozduljak bármilyen irányba.

S mindez folytatódhatott a főiskolás 
éveim során is, ugyanis abban a sze-
rencsében volt részem, hogy olyan 
fantasztikus tanárpáros vezette az 
osztályunkat, mint Várkonyi Zoltán és 
Vámos László. Hasonlóan kitűnőek 
voltak az osztálytársaim: Bodnár Eri-
ka, Detre Annamária, Piros Ildikó, Su-
nyovszky Szilvia, Kern András, Verebes 
István, Blaskó Péter. Egy ilyen osztály-
közösségbe kerülve nyílt meg előttem 
a színház csodálatos világa, amely 
számomra korábban jórészt ismeret-
len volt. 18 éves koromig mindössze 
négy professzionális előadást láttam. 
Megküzdöttem az újabb kihívással, 
de osztálytársaimnak is köszönhetem, 
hogy a pályára kerültem. A megszá-
molhatatlan színházi premier és az 
egyéb színészi feladatok mellett volt 
szerencsém húsz éven át tanítani a 
Magyar Rádió Gyermekstúdiójában, 
mögöttem van a Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátékok elmúlt 35 éve, az 

Kedves Olvasó! 

Aquincumi Költőverseny közel 25 éve, 
mely utóbbiaknak hol elindítója, hol 
alapítója és közreműködője voltam.

A színház mellett a legtöbb örömöt az 
a mintegy hatvanfős bakancsos csapat 
jelenti, amellyel, ha időm engedi, járom 
az országot. Hol négyen-öten, hol tíz-
en-húszan a hétvégéken nekivágunk 
erdőnek-mezőnek, hegynek-völgynek. 

Hogy mennyire fontos az, hogy az 
ember túl a hetvenen is aktív legyen? 
Nos, legalábbis ami engem illet, akkor 
érzem jól magam ilyenkor július végén, 
ha a nyár első fele tele van munká-
val. Ez idén is teljesült, volt premierem 
Gyulán, részt vettem egy tízrészes rá-
diójáték stúdiófelvételein, szerepeltem 
a Visegrádi Nemzetközi Várjátékokon, 
zajlanak egy mozifilm előkészítő mun-
kálatai…

Mindezek után viszont következik 
egy olyan csodás hónap, amely alatt 
igazán feltöltődhetek az őszi évad-
kezdés előtt. Jelesül, egy négynapos 
magas-tátrai túrára megyek bakan-
csos barátaimmal, utána újabb négy 
nap alatt körbetekerjük a Fertő-ta-
vat, majd ugyanezt megtesszük a Bo-
den-tóval is, végül egy kéthetes izlandi 
kalandozás zárja az augusztust.

Talán gyerekesnek tűnik, de én feljegy-
zem a megtett kilométereket. A ta-
valy márciusi bezárástól idén tavaszig 
2200 kilométert tettem meg gyalogo-
san, 800 kilométert pedig kerékpárral. 
Ezt a terápiát szívből tudom ajánlani 
minden Kedves Olvasónak!

Papp János színművész

Csend, béke és nyugalom szállásainkon, aktív kikapcsolódás a környéken!
A Zalaerdő Zrt. erdők ölelte szállásokkal várja Önöket!

Minden évszakban számos gyalogos, kerékpáros túraútvonal, 
arborétumok, parkerdők, horgásztavak között válogathatnak, 

a Csömödéri Állami Erdei Vasút szerelvényei elviszik Önöket a göcseji dombok közé. 
És megtapasztalhatják a messze földön híres zalai vendégszeretetet is!

Hol van a Négyszögletű Kerek Emlékerdő? 
Hány méter magas a nagykanizsai, olajfúrótoronyból lett kilátó? 

Merre találja a csodaszép kockásliliomot tavasszal? „Kicsoda” Ábel?
Minden kérdésre választ kapnak, ha ellátogatnak hozzánk Zala megyébe!

Mi vár Önökre Zalában?

További információ: www.zalaerdo.hu * facebook.com/Zalaerdo * kozjolet@zalaerdo.hu * +36-30/373-1418

fotók: varga györgy

Szentpéterföldei-tó Zsigárdi Erdei Lak Kistolmácsi-víztározó

TURIZMUS KÖSZÖNTŐ
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Kormányzati          programok a turizmus fellendítéséért

– Akárcsak a nemzetközi, úgy a hazai idegen-
forgalom is jelentős veszteségeket szenvedett 
el 2020-ban. A bevételkiesés nyomán a turisz-
tikai szektorban foglalkoztatottak száma csök-
kent. Milyen segítséget nyújt a nehéz helyzetbe 
került idegenforgalmi vállalkozásoknak a kor-
mány?

– Május 31-én igényelhették utoljára az 
ágazati bértámogatást a koronavírus miatt 
nehéz helyzetbe került szektorok vállalkozá-
sai. Tavaly november óta mintegy 30 ezer 
cég kért kormányzati segítséget 180 ezer 
munkavállalója megtartásához. Az ágazati 

A járvány miatt a legnehezebb 
helyzetbe került szektorok – első-
sorban a turizmus és a vendéglá-
tás – cégeinek talpon maradását 
segíti az ágazati bértámogatás, 
az önfoglalkoztatók kompenzá-
ciós támogatása, de a nyári di-
ákmunkaprogram is segíthet az 
ágazaton – nyilatkozta maga-
zinunknak Bodó Sándor, az ITM 
foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkára.

A turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően jött létre                                       többek között a hajdúszoboszlói Hungarospa Prémium Zónája is  fotó: hungarospa zrt.

bértámogatás a járvány miatt a legnehe-
zebb helyzetbe került szektorok – elsősorban 
a turizmus és a vendéglátás – cégeinek tal-
pon maradásához járult hozzá. A program-
ban a támogatott munkavállalók bérének 
felét térítették meg a mindenkori minimálbér 
másfélszereséig. Az állam a járulékokat is 
elengedte, ezzel a munkabér mintegy két-
harmadát fedezte. Az ágazati bértámoga-
tás összesen több mint 87 milliárd forinttal 
járult hozzá a munkahelyek megőrzéséhez. A 
legtöbb kérelmet Budapesten nyújtották be, 
de számottevő volt az érdeklődés a program 
iránt Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar 
és Csongrád-Csanád megyékben is. Az érin-
tett munkavállalók kétharmada mikro- és 
kisvállalkozásoknál dolgozik, több mint felük 
a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás 
szektorban. Június elsejétől szélesebb kör 
számára érhető el a Vállalatok munkaerő 
támogatása című program, amelyre folya-
matosan lehet jelentkezni a helyileg illetékes 
járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. 

– Mi a helyzet a mikrovállalkozásokkal, az 
önfoglalkoztatókkal?

– Az ágazati bértámogatásból munka-
vállaló híján kimaradt vállalkozások, ön-
foglalkoztatók 219 ezer forintos egyszeri tá-
mogatást kaphatnak. Az Önfoglalkoztatók 
kompenzációs támogatásában főként azok 

a kiskereskedelemben, turizmus-vendéglá-
tásban, szálláshely-szolgáltatásban vagy 
szabadidős ágazatokban tevékenykedő vál-
lalkozók részesülhetnek, akik alkalmazottak 
hiányában nem tudtak ágazati bértámoga-
tásra pályázni. Az átmeneti korlátozásokkal 
érintett 56 főtevékenység valamelyikét foly-
tató önfoglalkoztatók a garantált bérmini-
mummal megegyező összeget kaphatnak. A 
219 ezer forintos egyszeri támogatás mások 
mellett a fodrászok, kozmetikusok, idegenve-
zetők, előadóművészek és autósiskolai okta-
tók számára könnyíti meg az újraindulást. A 
legtöbb kérelem ez esetben is a fővárosból, 
illetve Pest, Hajdú-Bihar, Győr-Moson-Sop-
ron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékből 
érkezett be. A bírálatok és a kifizetések folya-
matosak, a kérelmeket a járási hivatalok fog-
lalkoztatási osztályaira lehet benyújtani 2021. 
június 8-ától a veszélyhelyzet megszűnéséig.

– Milyen eredménye van a programoknak?
A munkaalapú gazdaság és társadalom 

kiépítésében elért eredmények a járvány-
helyzetben is fenntarthatónak bizonyultak. 
A tavaly júniusi foglalkoztatási mélyponthoz 
képest több mint 100 ezerrel csökkent a re-
gisztrált álláskeresők száma hazánkban. A 
kormányzati gazdaságvédelmi intézkedé-
seknek is köszönhetően így tartósan 4,5 mil-
liónál többen dolgoznak Magyarországon. 

Az egy évvel korábbihoz képest 55 ezerrel, 
áprilishoz képest 47 ezerrel nőtt májusban a 
foglalkoztatotti létszám, a KSH adatai sze-
rint így már 4 millió 607 ezren dolgoztak 2021 
júniusában. A munkanélküliségi ráta 3,9 szá-
zalékra mérséklődött.

– A kormány a diákok foglalkoztatását segí-
tő programot is útjára indított…

– A Nyári diákmunka program lehetősé-
get teremt a fiatalok számára, hogy a szü-
nidőben valós körülmények között dolgozva 
keresethez jussanak. A tanulók kétféle – ön-
kormányzati vagy vállalati – diákmunkára 
jelentkezhetnek. Mindkét esetben július el-
sejétől legfeljebb két hónapra vállalhatnak 
munkát, de míg előbbinél maximum napi 6 
órában, utóbbinál akár napi 8 órában is dol-
gozhatnak. Az önkormányzatok munkavi-
szony keretében foglalkoztatják a diákokat, 
az állam pedig teljes egészében megtéríti 
számukra a munkabért. A mezőgazdaság, a 
turizmus és vendéglátás területén folytatott 
diákmunkát az állam szintén legfeljebb két 
hónapig támogatja 75 százalékban. A rész-
letes feltételek a munka.hu foglalkoztatási 
portálon olvashatók. 

A program támogatásával munkába állt 
nappali tagozatos diákok száma már az első 
héten megközelítette a húszezret. A kormány 
a kiemelt érdeklődésre tekintettel az erede-
tileg 3 milliárd forintos keretet további 400 
millió forinttal megemelte.

Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is az 
önkormányzati diákmunka dominál több 
mint 15 ezer fővel. A turizmus-vendéglátás 
területén mintegy ötödannyian, a mező-
gazdaságban néhány százan dolgoztak 
már az első héten a támogatott fiatalok 
közül. A kormány programja hasznára válik 
a középiskolások és egyetemisták majdani 
foglalkoztatóinak is, hiszen az érdemi mun-
katapasztalattal rendelkező pályakezdők 
beilleszkedése gyorsabb, rugalmasabb lehet. 
A kilencedik éve futó Nyári diákmunka prog-
ram 2013 óta 210 ezer fiatal vakációs munka-
végzését támogatta összesen több mint 20 
milliárd forinttal.

1963-ban született Püspök-
ladányban. A Debreceni Ta-
nítóképző Főiskolán tanítói, 
a Testnevelési Egyetemen 
sportmenedzseri, a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen 
pedig közoktatás-vezetői 
diplomát szerzett. 2011 óta 

országgyűlési képviselő, 2020 januárjától az ITM 
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Nős, 
két gyermek édesapja.

  

            Bodó 
Sándor

Útfelújítások a turizmus szolgálatában
A közúthálózat folyamatos állapotjavítása a kistelepülések jobb 
megközelíthetőségének biztosítása és a vidéki életminőség javítá-
sa mellett a turizmus újraindulását is elősegíti. 
A március közepétől elkezdődött útfelújí-
tások az érintett térségekben lévő ide-
genforgalmi célpontok kényelmesebb 
eléréséhez is hozzájárulnak. Az idei évre 
tervezett ezer kilométernyi útfelújítás jó-
voltából sok száz turisztikai látványosság-
hoz juthatunk el könnyebben, gyorsabban 
és biztonságosabban – tájékoztatott Mo-
sóczi László, az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkára. 

Az idei munkálatok eredményeként 

várakhoz (Nógrád, Somogyvár, Sümeg) 
és fürdőkbe (Hajdúszoboszló, Kehida-
kustány, Lipót, Gyula) is zavartalanabbul 
utazhatunk majd közúton. Az országos 
hírű búcsújáróhelyekre, például Andocs-
ra, Péliföldszentkeresztre, továbbá a nem 
csupán gyerekek számára izgalmas kis-
vasutakhoz (Csömödér, Királyrét) vezető 
útszakaszok is megújulnak. Komfortosab-
ban lehet elérni például a Tapolcai-tavas-
barlangot vagy a márianosztrai Börtön-
múzeumot.

Bevált a SZÉP kártya átjárhatósága 
Év végéig maradnak a Szép kártya használatára vonatkozó kedve-
ző, a turizmus fellendítését is szolgáló szabályok. Az adható összeg 
nőtt, az adó csökkent, az alszámlák átjárhatók.

A kormány döntése értelmében marad az 
adócsökkentés, és a SZÉP kártya egyes 
alszámlái is átjárhatók december 31-ig 
– jelentette be Tállai András, a Pénzügy-
minisztérium parlamenti államtitkára. A 
koronavírus-járvány miatti zárások által 
leginkább sújtott turisztikai ágazatot adó-
mentesség is segíti. Nem kell turizmusfej-
lesztési hozzájárulást fizetni 2021. decem-
ber 31-ig. A mentesség 15 ezer vállalkozást 
érint. 

A kedvezményes adókulccsal adható, 
turizmusra költhető, úgynevezett rekre-

ációs keretösszeg csaknem a duplájára 
emelkedett, és mivel az alszámlák át-
járhatók, így a munkavállaló bármelyik 
zsebből kifizetheti például a fürdőbelé-
pőt vagy a szállásdíjat.

A SZÉP kártya kedvező adószabályai 
hármas célt szolgálnak, egyrészt a cé-
geknél hagy 50 milliárd forintot, másrészt 
mintegy egymillió munkavállaló pihené-
sét, rekreációját biztosítja, valamint tá-
mogatja a járványhelyzet által leginkább 
sújtott turisztikai ágazatot – mondta az 
államtitkár.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS
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Új utakon – jövőépítés és turizmus Nagykanizsán
Zöldellő kertbe plántált történelem – Nagykanizsa, a hullámzó dombok ölelte jelentős múltú polgári-ke-
reskedő város, mely egy új aktív turisztikai térség, Murafölde szíve. Fő vonzerejét természeti környezete, 
nagy múltra visszatekintő történelme és polgári hangulata adja, ahonnan kiránduló- és épített kerék-
párutak csillagszerűen nyúlnak bele a Toszkánát idéző dombvidék lankáiba. A történelmi és ipari hagyo-
mányára és érintetlen természeti környezetére építi a város a jövőképét, mely tervekről Balogh László 
polgármestert kérdeztük.

– Milyen irányba indul tovább a város a pandé-
mia után, és milyen területekre koncentrálnak a 
következő időszak során?

– Nagykanizsa a közeljövőben öt kiemelt 
területre kíván fókuszálni. Nagyon fontos a 
foglalkoztatottak arányának emelése a vá-
rosban és térségében, az ipari infrastruktúra 
fejlesztése, a környezetbarát urbanizációs 
háttér létrehozása a városrészek és a köz-
szolgáltatások fejlesztésével, a gazdaság-
fejlesztést is elősegítő közlekedésfejlesztés, 
illetve a körforgásos gazdaság megterem-
tése. Ez utóbbi nagyszabású terv szemlé-
letében összefügg a térség, Murafölde fej-
lesztési irányvonalával, ahol főként az aktív 
turizmusban van óriási lehetőség. És ahol a 
városunk és a térség országgyűlési képvi-
selője, Cseresnyés Péter a felelőse annak a 
Mura Programnak, amely e vidék fellendíté-
sét célozza, főként a turizmusra építve. Be 
is került Murafölde a kiemelt turisztikai tér-
ségek közé, és nemsokára komoly fejleszté-
sek indulnak idén Kanizsán és a térségben, 
egyelőre tervezés szintjén. De a közeljövő 
turisztikai arculatát már meg fogják hatá-
rozni ezek a beruházások, hiszen úgyneve-
zett „okoserdő” vadaspark vagy a több kilo-
méteres erdei élménypálya nem sok helyen 
van a világon.

– Említette a körforgásos gazdaságot. Mi 
a lényege, és miben áll a kapcsolata a turiz-
mussal?  

– A körforgásos gazdaságot a jövő fenn-
tartható, környezetbarát gazdaságának is 
nevezik. Lényege, hogy ne csak csökkentse 
a hulladéktermelést, hanem az újrahasz-
nosítás kultúráját teremtse meg a gazda-
ságban. Vagyis egy olyan új szemléletet 
honosítson meg, hogy a vállalatok már a 
kezdetektől úgy tervezzék meg az általuk 
gyártott terméket, hogy az a felhasználás 
után újrahasznosítható legyen, és így ne 
vesszen el a nyersanyag és a ráfordított 
energia. Célunk, hogy Nagykanizsa a kör-
forgásos gazdaság mintavárosává váljon, 
nemzetközi szintű felsőoktatási és tudo-
mányos háttérrel, és olyan projekttel, amely 
illeszkedik ehhez a modellhez. A szakmai 
alap már adott, hiszen a Pannon Egyetem 
nagykanizsai kampuszát már Pannon Egye-
tem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság 
Egyetemi Központnak hívják, és ahol már 
jelenleg is több mint 50 nemzetközi kuta-

tási projekt van folyamatban. Ez a szak-
mai-oktatási program már valóság. Az eh-
hez kapcsolódó tudományos és innovációs 
park fejlesztése pedig kiemelt törekvésünk 
a következő időszakban. Úgy gondolom, 
hogy Nagykanizsa ezen az úton aknázhatja 
ki a benne rejlő lehetőséget. Ugyanakkor a 
kampusz a turizmusban, annak képzésében 
is kiváló, a térség pedig az ország egyik leg-
erdősültebb, gyönyörű, dimbes-dombos tája 
a víziturizmusra is alkalmas Mura folyóval 
körülölelve. Ez az adottság és a hagyomá-
nyunk, tudásunk kirajzolja a „zöld”, az „aktív”, 
az „egészséges” fogalmai köré felépíthető 
turizmus és gazdaság, vagyis egy koherens 
és összetett egység felépítését.

– Az élet lassan visszatér a normális kerék-
vágásba. Milyen kulturális és turisztikai progra-
mok várják a Nagykanizsára látogatókat?

– Elsősorban a civilek kezdeményezte 
rendezvények sokasága vár mindenkit; ren-
geteg elfojtott ötlet és energia tört a felszín-
re. Ugyanakkor a turisztikai fejlesztéseink 
évekkel ezelőtt elkezdődtek, elsősorban a 
belváros már teljes megújításával és a város 
melletti Csónakázó-tó fejlesztésével, amely-
nek különlegessége, hogy egyesíti magában 
e táj esszenciáját: látványos szabadidős és 
aktív turisztikai központ. A város forgatagát 
elhagyva a tiszta levegőjű „Csótó” Kanizsa 
ékköveként mára igazi pihenőövezetté ala-
kult, ahol izgalmas lehetőségek várnak a 

mozgást kedvelőkre, hiszen a tó körül közel 
4,5 kilométer, kerékpározásra és kocogásra 
is alkalmas sétány fut körbe, a parkerdőben 
pedig számos trekking és nemzetközi szín-
vonalú XCO pálya kanyarog. A vízre vágyó 
látogatók pedig vízibiciklit, csónakot, ka-
jakot kölcsönözhetnek, a gyerekek a város 
legnagyobb, több generációs játszóterén 
kapcsolódhatnak ki. A tó keleti felén pedig 
– ahol egy erdei tornapálya és egy madá-
rerdő tanösvény is működik – ott tornyosul 
a Dunántúl legmagasabb, 48 méteres ki-
látója, egy hajdani olajfúrótorony, melynek 
230 lépcsőfokát leküzdve feltárul a tó és 
regénybe illő környezetének lenyűgöző lát-
ványa. Érdemes tehát ellátogatni az ország 
egyik legzöldebb városába.

1961-ben született Ungvá-
ron. 1971 óta él Nagykani-
zsán. Fizika–matematika–
számítástechnika szakos 
tanár. 1986-tól tanít volt 
gimnáziumában, melynek 
1994 és 2019 között igaz-
gatóhelyettese, majd igaz-

gatója. A református gyülekezet presbitere. 1998-tól 
önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke. 
Nős, két felnőtt gyermek édesapja.

         Balogh   
László

A Csónakázó-tó körül közel 4,5 kilométer kerékpározásra és kocogásra is alkalmas sétány fut körbe

Lenti, a dinamikusan fejlődő fürdőváros
A Lenti Termálfürdő és Szent 
György Energiapark 1978-ban nyílt 
meg a szlovén–magyar határtól 
mindössze 15 kilométerre. A mély-
ből feltörő gyógyhatású termálvíz 
és a Szent György Energiapark 
egészségre gyakorolt jótékony ha-
tása miatt évente több tízezren ke-
resik fel. Kárpáti Zoltántól, a Lenti 
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igaz-
gatójától kértünk interjút.

– A Lenti Gyógyfürdőt 2016-ban nyilvánították 
gyógyhellyé. Mitől különleges ez a gyógyvíz?

– A Lenti fürdő gyógyvize egy Európa-szer-
te ismert, 40 000 éves nátrium-hidrogén-kar-
bonátos gyógyvíz, amely a legkülönfélébb 
mozgásszervi panaszokra, gyulladásos és 
kopásos megbetegedések kezelésére egya-
ránt alkalmas. 

– Milyen fejlesztések zajlottak önöknél az el-
múlt években, illetve zajlanak jelenleg? 

– A fürdő a megnyitása óta folyamato-
san fejlődik és bővül. 2004-ben adták át a 
strandfürdőn az 1340 m2 vízfelületű beach 

medencét, 2010-ben pedig az új, 300 férőhe-
lyes pihenőteret, valamint az önálló szauna-
világot. 2016-ban mérföldkőnek számított a 
fedett élményfürdő megnyitása, ahol számos 
élményelem gazdagította a komplexum kí-
nálatát. Jelenleg pedig a „Lenti Termálfürdő 
és Szent György Energiapark egészségtu-
risztikai fejlesztése” projekt zajlik. Az aktuá-
lis beruházás keretében megújul és kibővül 
a gyógyászati részleg, a fedett fürdő belső 
medencetere, továbbá korszerűsödik a főbe-
járat és az étterem. A legújabb fejlesztésnek 
köszönhetően olyan, hazánkban is egyedül-
állónak számító kezelésekkel bővül a fürdő 
gyógyászati profilja, mint az oxigénterápia. 

– Milyen szolgáltatások várják a fürdőbe ér-
kező vendégeket?

– A jelenleg zajló beruházás miatt az idei 
évben a fürdő szolgáltatásainak köre szű-
kült. Vendégeink kikapcsolódását a fedett 
élményfürdő, a kültéri strandfürdő, valamint 
önálló szaunavilágunk biztosítják. A fürdő 
adottságai még így is lehetővé teszik, hogy 
minden korosztály megtalálja a számára leg-
megfelelőbb szolgáltatást. Az élményrészle-
gen az egész család jól tudja érezni magát, 
legyen szó önfeledt csúszdázásról vagy ép-
pen pihentető percekről a jakuzziban. Kültéri 

strandfürdőnk a maga 8 hektáros zöldterüle-
tével garantálja az igazi strandolás élményét.  

– Mely látnivalókra hívná fel magazinunk 
olvasóinak figyelmét?

– Lenti a szlovén, osztrák és horvát határok 
szomszédságában fekszik, ezért a környék 
bővelkedik néprajzi, kulturális és természeti 
értékekben. A megannyi látnivaló közül ki-
emelkedik Magyarország leghosszabb erdei 
kisvasútja, a Csömödéri Állami Erdei Vasút, 
amely Lenti és Kistolmács között közlekedik. 

Az interjú teljes szövege a www.pannoniakin-
csei.hu honlapon olvasható.

1975-ben született Deb-
recenben. A szolnoki Ke-
reskedelmi és Gazdasági 
Főiskolán, majd a Debrece-
ni Egyetem Közgazdaság-
tudományi Karán szerzett 
diplomát. 2001-től dolgozik 
a szállodaiparban, vezető 

beosztásokban. 2016 óta a Thermal Hotel Balance, 
2020-tól pedig a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezető 
igazgatója. Hobbija a kerékpározás és a horgászat. 

        Kárpáti  
Zoltán 

TURIZMUS GYÓGYHELYEK
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Jaj, az allergia! 
– A természetgyógyász tanácsai

Napjainkban a magyar lakosság igen jelentős része 
érintett allergiás megbetegedésekben. Nem véletlen, 
hogy sok szakorvos vélekedik úgy, hogy az emberek 
vagy allergiások, vagy előbb-utóbb azok lesznek.

60-80 évvel ezelőtt 
bolygónkon a mainál 

sokkal kevesebb ember élt, ezért az „egy 
főre jutó” pollenmennyiség is több volt, 
mégsem küzdöttek ennyien ezzel a be-
tegséggel. Ugyanakkor az is tény, hogy 
az elmúlt néhány évtizedben jelentősen 
megnőtt az embereket érő elektroszmog 
(mobiltelefon, mikrohullámú sütő, wifi 
stb.), valamint a károsanyag-kibocsátás 
(kipufogógázok, erőművek stb.), amelyek 
miatt folyamatos terhelés éri az immun-
rendszerünket. Így talán érthető, miért is 
van az, hogy a vidéki embert sokkal több 
pollen éri, mint a városban lakókat, még-
is a vidéken élőknél jóval ritkább az aller-
giás megbetegedés. A levegőben szálló 
por és a koromszemcsék hozzátapadnak 
a pollenekhez, az autók kipufogógáza 
pedig lebontja a pollenek külső burkát, 
melyek így egy tüskés állagot vesznek fel, 
s okoznak irritációt a légutak nyálkahár-
tyáin. Mivel a támadóhatás folyamatos, 
az immunrendszerünk állandó védeke-
zést tart fenn. 

Mit tehetünk ez ellen? Az egészség pil-
lérei: a test, a lélek és a szellem. Ahhoz, 
hogy egészségesek maradjunk, elenged-
hetetlen, hogy vitaminokban, ásványi 
anyagokban, nyomelemekben gazdag 
tiszta, vegyszermentes táplálékot ve-

gyünk magunkhoz. Szükségünk van még 
tiszta ivóvízre, napi nyolc óra pihentető al-
vásra, szeretettel teli érzelmekre és pozitív 
gondolatokra. 

Hogyan „kezelhetjük” szervezetünket? 
Az allergiás, asztmás, és valamennyi 
krónikus betegségnél elsődleges feladat 
a szervezet méregtelenítése. Mivel az 
immunrendszerünk 70 százaléka a bél-
rendszerben található, ennek tisztítása 
elengedhetetlen. A rendrakást a helyte-
len táplálkozás következtében kialakuló 
elváltozások (például szivárgó bél szind-
róma, irritábilis bél szindróma, bélsárfelra-
kódás stb.) megszüntetésével kell kezdeni, 
majd a microbiom megfelelő táplálásával 
folytatni. 

Elengedhetetlen a tápanyagpótlás, a 
létfontosságú vitaminok, ásványi anya-
gok, nyomelemek szerves kötésben tör-
ténő alkalmazása, figyelembe véve azok 
felszívódási paramétereit. Gondoskodjunk 
a megfelelő mennyiségű tiszta víz fo-
gyasztásának a beiktatásáról úgy, hogy 
ne okozzon zavart a táplálkozás folyama-
tában, és aludjunk nyugodt körülmények 
között este tíztől reggel hatig.

Ezek után következhet a helyes táplál-
kozás megtanítása (adagok, gyakoriság, 
ételek helyes társítása). Ezzel egy időben 
folyhat az allergia kezelése, amit jóval a 
pollenszezon előtt kell kezdeni, és ezt fo-
lyamatos kontroll alatt, minimális ada-
gokban történő pollenadagolással vé-
gezzük. Az ételallergiák esetén az allergén 
ételek elhagyásával, az ételintoleranciák-
nál pedig a bélregenerálás és a bélfló-
ra-rendezés során a tünetek legtöbbször 
önmaguktól elmúlnak.

A természetgyógyászat elengedhetet-
len feladata a lelki háttér tisztázása, mert 
legtöbb esetben az allergén nem a külső 
környezetben keresendő, hanem az éle-
tünk során adódó konfliktushelyzetekben, 
amit a beteg túlreagál.

Koppány-Pethő Tünde
természetgyógyász
www.bridge4you.hu

A teljes cikk a www.pannoniakincsei.hu 
honlapon olvasható.

A levendula gyógyhatásai jól ismertek

Sárvár, a vasi         ötcsillagos város mindenkit visszavár

Hazai erődítményeink közül a sárvári Nádasdy-vár,                                           szerencsés kivételként, teljes épségben maradt fenn

Évről évre szépülő épített környe-
zet, csodálatos természeti adott-
ságok, páratlan vendégszeretet 
emeli Sárvár vonzerejét, amely-
nek alapját a kiváló gyógyvíz 
adja. Kondora István polgármes-
ter vendégei voltunk.

– Mit nyújt a település a vendégeknek?
– Régóta mondjuk, hogy ötcsillagos vá-
rost építünk. Az első ebből a gyógyvizünk. 

1954-ben született Sárvá-
ron. Népművelés−magyar 
szakon végzett. 1997-től a 
Sárvári Művelődési Köz-
pont népművelője, 1988 
és 2002 között igazgatója. 
2000-ben a Pécsi Tudo-
mányegyetemen végzett, a 

Magyar Táncművészeti Főiskolán pedig táncpeda-
gógusi diplomát szerzett. 2002-től 2010-ig alpolgár-
mester, 2010 óta polgármester.

  

       Kondora
ISTván 

A sárvári fürdő          valamennyi generáció kedvence 
Minőségi szolgáltatást, biztonsá-
gos fürdőélményt kínál minden 
korosztálynak a Sárvári Gyógy- 
és Wellnessfürdő. – Arra törek-
szünk, hogy megőrizzük jó hírün-
ket, illetve azt a pozíciónkat, hogy 
az ország egyik legkedveltebb 
gyógyfürdője vagyunk – mondta 
magazinunknak Kántás Zoltán 
ügyvezető igazgató. 

– A közeljövő fejlesztéseinek fókuszában a 
minőség, az egyediség és a komplexitás áll – 
fogalmazta meg céljait egy éve. Vannak már 
konkrét tervek erre?

– A kényszerű leállás időszakát arra is 
használtuk, hogy a stratégiánknak megfe-
lelően elkészítsük azokat a tanulmányokat, 
amelyek esetleges pályázati források meg-
jelenése esetén alapul szolgálhatnak a fürdő 
rekonstrukciójához, fejlesztéséhez. Az első és 
legnagyobb horderejű téma az alapinfra-
struktúra fejlesztése, de vannak szállás-, va-
lamint szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos 
konkrét terveink is.

A fürdő igazi gyermekparadicsom

– Napjainkban elsősorban honnan érkeznek 
a vendégeik? Visszaállt-e a vendégforgalom a 
régi szintre?

– Tervezetten, fokozatosan nyitottunk meg 
a pandémia után. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre több a belföldi látogatónk, illetve 
visszatérnek Csehországból is a korábbi ven-
dégeink. A fürdővendégek száma még nem 
érte el a 2019-es szintet, de a szálláshelyeink 
foglalási adatai bizakodásra adnak okot.

Büszkék vagyunk arra, hogy a kényszerű 

leállás alatt nem kellett egyetlen munkatár-
sunktól sem megválnunk, amiben nagy segít-
ségünkre volt a kormányzati bértámogatás. 
Köszönettel tartozunk Ágh Péter országyűlési 
képviselőnek, a városvezetésnek és a kor-
mánynak a korábbi kötvénykibocsátásból 
származó adósságszolgálatunk rendezésé-
ért, melynek értéke 1,8 milliárd forint volt. 

– Mit tesznek azért, hogy elérjék a korábbi 
látogatottsági szintet?

– Elsődleges célunk, hogy minőségi szol-
gáltatást, biztonságos fürdőélményt nyújt-
sunk. Vendégeinket a tavalyi árakon várjuk 
all inclusive jeggyel, a parkolás pedig ingye-
nes. Vidám animációs programokat, éjszakai 
fürdőzéseket szervezünk, valamint új gyógyá-
szati szolgáltatásokat vezettünk be. Érdemes 
közösségi oldalainkat is figyelni, mert rend-
szeresen szervezünk nyereményjátékokat.

– Magyarország fürdőnagyhatalom, ami azt 
is jelenti, hogy sok igen jó fürdő van jelen a pia-
con. Miért érdemes a sárvárit választani? 

– A kiváló minőségű sárvári gyógyvízzel 
töltött medencékben a selymes víz átjár-
ja a testet, a lelket, feledteti a hétköznapok 
gondjait, gyógyírt jelent a fájó ízületekre, reu-
matikus panaszokra. A Gyógy- és Wellness-
központban kiváló reumatológus orvosok és 

szakképzett terapeuták, 120 különböző gyó-
gyászati, wellness- és beauty kezelés várja 
a látogatókat. Exkluzív szaunavilág, óriási 
jakuzzik gondoskodnak a felfrissülésről. A 23 
medence, közel 6500 m2 vízfelülettel egyet-
len belépővel látogatható. A Dunántúlon 
egyedülállóan hosszú a nyitvatartás, 9-től 21 
óráig. Erdei kalandpark, különböző kategó-
riájú szálláshelyek teszik teljessé a kínálatot. 

Sárvár az a hely, ahol mindenki jól érzi 
magát, ahová évtizedek óta gyógyulni jártak, 
ám mostanra már a család minden tagjának 
kedvenc fürdője lett.

1970-ben született Tata-
bányán. Az építőmérnöki 
mellett vízellátás-vízkezelés 
szakmérnöki, valamint mér-
nök-közgazdász diplomával 
is rendelkezik. Sok éven át 
dolgozott a VASIVÍZ Zrt.-
nél, majd a szombathelyi 

fürdő vezetője volt. Tavaly december óta a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója. Nős, egy fel-
nőtt gyermek édesapja.

         Kántás    

Zoltán 

A második az épített környezetünk, és ezt 
nemcsak a Nádasdy-várra értem, hanem a 
városra mint épített környezetre. Az elmúlt 
másfél évtizedben alapvetően megváltozott 
a város képe, ami azt mutatja, hogy jelen 
van a magántőke is. A harmadik csillag a 
nagyon szép természeti környezet, ami kö-
rülvesz bennünket. Itt elsőként említem az 
arborétumot, ami egy tízhektáros terület a 
város közepén. De említhetem a vadkertet, 
a Gyöngyös-patakot és Rábát is. A negyedik 
csillagunk az ipari teljesítmény, ami két dolog 
miatt is fontos: az egyik, hogy az adóbevé-

telünk jelentős részét adja, a másik, hogy a 
foglalkoztatásban fontos a szerepe. Az ötö-
dik csillag pedig a sárváriak vendégszeretete. 
Mindezek garantálják, hogy aki Sárvárra jön, 
visszatérő vendégünk lesz.

– Sárvár lendületben – ez az egyik mottójuk. 
Az újranyitással sikerült-e visszatérni a régi éle-
tükhöz?

– Amikor a fürdő mellett zárva voltak a 
hotelek, panziók, éttermek, létezett egy me-
nekülő útvonal. A kisebb szálláshelyek ven-
dégmunkásokat fogadtak be, a vendéglátó-
sok pedig házhoz szállítottak. Sokan nyertek 
a Kisfaludy Programban, ők felújításokat 
valósítottak meg. A városfejlesztés terén sem 
tört meg a lendület, nagyon sok beruházást 
tudtunk végrehajtani. A közelmúltban adtunk 
át futókört, séta- és kerékpárutat, sportpá-
lyákat, KRESZ-parkot, fotópontot, okospa-
dot, új hidakat. A területet a szomszédos, 
ötcsillagos Spirit Hotel szintjére emeltük. Van 
egy nagyívű, komplex felújítási tervünk 8,5-10 
milliárd forint értékben a Nádasdy-vár meg-
újítására. Reményeim szerint ez egy-két év 
múlva révbe ér.

– Milyen rendezvényekkel, programokkal 
várják a vendégeket és a helybélieket?

– Mazsorettfesztivállal indultunk, azután 
volt egy háromnapos sörfesztiválunk, ahol 

sok ezer vendég szórakozott. Öröm volt újra 
megtapasztalni azt a fajta hangulatot, amit 
az elmúlt években megszoktunk. Augusztus 
5-től 8-ig lesz a Nádasdy-várban a Vármee-
ting Nemzetközi Motoros és Rockfesztivál. 
Augusztus 10. és 22. között sokszínű progra-
mot, folklórműsort, hangversenyeket, gyere-
keknek szóló színes programokat rendezünk, 
szeptember elején pedig egy szüreti napot. 
Október 29-én és 30-án tartjuk a hagyomá-
nyos Simon Júdás Vásárt. Ezek csupán a leg-
jelentősebb programok, vár udvarán, a dísz-
teremben egymást érik a sokszínű élményt 
nyújtó kisebb koncertek, rendezvények.

EGÉSZSÉG GYÓGYHELYEK
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GYÓGYHELYEK

Történelmi élmények a Siklósi Várban
Hazánk e fontos történelmi neve-
zetességének első erődfalait még 
a 13. században, 1260 körül emel-
ték. A számos állandó és időszaki 
kiállítás mellett a Siklósi Vár szí-
nes programokkal, színházi előa-
dásokkal, Várfesztivállal várja a 
látogatóit. Kérdéseinket Szent-
györgyváry Péter várkapitánynak 
tettük fel. 

– Lehet-e, kell-e trendivé tenni egy várat? 
– Ahhoz, hogy nyitva tudjuk tartani a vár 
kapuit, azaz kitermeljük a fenntartási költsé-
geket, a munkabéreket és így tovább, minél 
több embert el kell érnünk. Ez a mai világ-
ban csak úgy megy, ha innovatív eszközöket 
használunk, amelyek segítségével végül eljut-
hatunk oda, hogy „trendi” legyen a vár. Erre jó 
példa a Vár a Tenkes alján című klip, melyet 
azért írtam, hogy a fiatalok figyelmét is fel-
hívjuk a Siklósi Várra. Ez sikerült is, a dal na-
gyon népszerű, és ennek hatására is érkeznek 
hozzánk látogatók. De nem szabad elmenni 
a „gagyi” irányába, ezért vannak a tárlatve-

zetőim között olyan történészek, akik hitele-
sen tudják elmesélni a vár históriáját azoknak 
az érdeklődőknek, akiket ilyen-olyan trendi 
dologgal sikerült becsábítani a falak közé.

– Az év mely szakaszában mutatkozik na-
gyobb érdeklődés a programok iránt?

– A várak alapvetően egész évben fo-
gadják a látogatókat, de természetesen van 
főszezon, a nyári időszakban jól láthatóan 
növekszik a vendégforgalom.

– Milyen évre számítanak?
– 2017 márciusa óta vezetem a Siklósi Vá-

rat, és azóta a vendégszámunk évről évre nö-
vekedett, egészen a Covid-járványig. Sajnos 
a veszélyhelyzet miatti zárás visszavetette a 
számokat, de remélem, hogy lassan újra fel-
felé kúsznak majd a látogatói mutatóink.

– Múzeumok éjszakája, könnyűzenei kon-
cert, rockopera…. Csak néhány a sok-sok prog-
ram közül.  

– Így van, a nyári szezonban nagyon sok 
programmal várjuk az érdeklődőket. Lesz itt 
stand up, motoros találkozó, mozi, Tenkes 
Piknik, kórusfesztivál és még sorolhatnám. 
Két programot azért kiemelnék: az egyik a 
Kinizsi, a nép fia című rockopera, melynek ős-
bemutatója lesz a Siklósi Várban augusztus 
6-án, 7-én és 8-án, olyan színművészekkel, 

mint Csengeri Attila, Sasvári Sándor és Be-
leznay Endre. Kinizsi szerepét Vadkerti Imre 
formálja meg. Ezt az előadást nagyon vá-
rom, mert én magam írtam, a zenéjét Balásy 
Szabolcs szerezte, rendezője pedig Beleznay 
Endre. A rockoperát élő zenekarral fogjuk 
előadni. A másik, immár hagyományosnak 
mondható programunk a Várfesztivál, ami 
idén augusztus 13-án, 14-én és 15-én lesz. 
Nappal hagyományőrző műsorokkal, es-
ténként koncertekkel. Idén a sztárfellépőnk 
Charlie lesz. Programjainkról egyébként bő-
vebb információ a www.siklosivar.hu oldalon 
olvasható.

1979-ben született Pécsen. 
Pedagógus diplomáját a 
Kaposvári Egyetemen sze-
rezte, később elvégezte a 
Pécsi Egyetem Kulturális 
Mediáció szakát. A Siklósi 
Vár kapitánya, a Siklósi Örsi 
Ferenc Művelődési Központ 

és a Pécsi Vasutas Művelődési Ház igazgatója. A 
népszerű Vivat Bacchus Énekegyüttes alapítója és 
tagja. Családos, négy gyermek édesapja.

Szentgyörgyváry  

Péter 

Fedezd fel az élményt Zalakaroson!
A népszerű üdülőhely korábban is törekedett arra, hogy az idegenforgalom szereplőinek összefogásával nö-
velje a zalakarosi vendégek számát, minél eredményesebben kamatoztassa turisztikai adottságait a szezon 
tizenkét hónapra bővítésével. Pókos Patrícia Laurával, a város marketingvezetőjével beszélgettünk.

– Kik és mikor, milyen célból hozták létre a Zala-
karosi Turisztikai Egyesületet?

– A Zalakarosi Turisztikai Egyesületet 2008 
februárjában alapította a város önkormány-
zata, bevonva a munkába a település meg-
határozó turisztikai szolgáltatóit, a gyógyfür-
dőt, a hoteleket, a magánszállásadókat és 
a vendéglátó-ipari vállalkozókat. Az elmúlt 
években számos változás történt az egyesü-
let életében, tevékenységi köre fokozatosan 
bővült. Az idei évtől feladata a városmarke-
ting menedzselése, amely komoly segítséget 
jelent a város önkormányzatának. 

– Mennyiben változik, mennyiben bővül az 
üdülőváros turisztikai marketingje?

– Május óta, amikor is átvettem a város-
marketing koordinálását, az előttünk álló 
második félévben legfontosabb felada-
tomnak a médiamegjelenéseink számá-

nak növelését tekintem, ide értve az offline 
és online felületeket, illetve jelenlétünket a 
televízió képernyőjén. Ezekben a hetekben 
nyári kampányunk zajlik KIDNESS néven, 
amelynek célcsoportja a 14 éven aluli kor-
osztály. 

Városunkban nem csupán a szállásadók 
és a vendéglátósok várták már a járvány- 
ügyi veszélyhelyzet utáni nyitást, hanem 
mi valamennyien. Jó újra magunkat biz-
tonságban érezve sétálni az utcákon, beül-
ni egy étterembe. Megindult tehát az élet, 
júliusban már végig telt házzal működtek a 
szállodáink, az apartmanjaink, és ez várható 
augusztusban is.

Mindezt megelőzte az, hogy áprilisban a 
város önkormányzata egyeztető megbeszé-
lésre hívta a Turisztikai Egyesület elnökségét, 
a turisztikai vállalkozások vezetőit, és kilenc 
pontban rögzítették azokat a teendőket, 
amelyek lehetővé teszik a biztonságos nyi-
tást. Ez a felhívás, melyet egyébként a Ka-
nizsai Dorottya Kórház főigazgatója is aláirt, 
a mai napig olvasható a város szállodáinak 
halljában.

Mint különleges szolgáltatást említem, 
hogy az ötcsillagos minősítésű Zalakarosi 
Fürdőben már igénybe vehető az úgyneve-
zett poszt-Covid csomag, amely mindazokon 
próbál segíteni, akik átestek a betegségen. Ez 
egy orvosi konzultációt követő gyógykezelési 
ajánlat, s mások mellett légzőtornát, relaxá-
ciós tréninget, inhalációs kezeléseket tartal-
maz. 

– Az idei főszezon hátralévő heteiben milyen 
programok várják a Zalakarosra érkezőket? 

– Folyamatos programokkal igyekszünk 
színesíteni vendégeink itt tartózkodását, pél-
dául a város új közösségi terén, a Karos Kor-
zón mindennap délután hat órától egymást 
követik a kulturális események kirakodóvá-
sárral és gasztronómiai bemutatókkal. Éppen 
az önök magazinjának megjelenésekor zajla-
nak a Zalakarosi Bornapok, amelyet vezetett 
séták követnek augusztus első hetében, majd 
19-én kezdődnek a Zalakarosi Városnapok. 
Szeptemberben a sporttevékenységeken lesz 
a hangsúly, lesz Kis-Balaton Kör Futóverseny, 
a hónap végén pedig a Tour de Zalakaros 
kerékpáros verseny. A programok egymást 
követik egészen karácsonyig, a részletekért 
érdemes felkeresni a zalakaros.hu honlapot, 
illetve a Facebook-oldalunkat. 

Nagyatádon született. A 
Pannon Egyetemen szerzett 
közgazdász diplomát. A 
BGE-n marketing mester-
képzésen vett részt. Szakmai 
pályafutását a Hilton Buda-
pestben kezdte, majd ezt 
követően a szállodaiparban 

értékesítési és marketingterületen dolgozott. 2021 má-
jusától, az újranyitással egy időben kezdte meg mun-
káját Zalakaros város marketingvezetőjeként.

Pókos
Patrícia 

                   A fejlesztések során a termáltó és az ökopart mellett látogatóközpont, valamint rekreációs és kondicionáló park is létesült

Zalakaros legújabb közösségi tere, a Karos Korzó

Laura    

TURIZMUS
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Megnyitása óta a test, a lélek és 
a szellem harmóniáját szolgálja 
Bükfürdőn a Caramell Premium 
Resort**** Superior, az ország első 
holisztikus gyógy- és wellness-szál-
lodája. Csere András István igaz-
gató szerint napjainkban azok a 
szállodák a legkedveltebbek, ame-
lyek gyógyvízzel, illetve gyógyászati 
szolgáltatásokkal bővítették kínálati 
palettájukat.  

– A Caramell Premium Resort honlapja szerint ez 
a szálloda az ország legteljesebb szolgáltatás-
csomagot nyújtó élmény-, wellness- és konferen-
ciaközpontja. Mi mindent kínál a Caramell?

– A Hotel Caramellnek megnyitása óta 
alapszolgáltatása a wellness, amit holisztikus 
környezetbe ágyaztunk. Nálunk a test, a lé-
lek és a szellem egységének megteremtése 
főszerepet játszik. Az egész szolgáltatáscso-
magunk a teljesség harmóniáját szolgálja. 

A Caramellben folyamatos a fejlesztés. 
2012-ben készült el főépületünk konferencia- 
terme. 2016-ban egy 4400 méter alapterüle-
tű, kétszintes wellnessrészleget alakítottunk 
ki, továbbá egy nagy konferenciatermet, így 
már akár 700 főt tudunk fogadni kongresz-
szusi vendégként. 62 szobával bővítettük a 
szállodai kapacitást, azóta 142 szobával vár-
juk vendégeinket. Egyedülálló kristályszerke-
zetű a kalandparkunk, a kristálytorony jövőre 
lesz tízéves. 2021 attrakciója az új termálkút, 

amelynek fúrását a múlt év tavaszán kezd-
tük. 804 méter mélyen 46,5 fokos hőforrást 
találtunk, ahonnan gyakorlatilag ugyanazt 
a gyógyvizet tudjuk kinyerni, mint a büki, a 
Pannon vízrétegből. A felnőttbarát wellness-
központunk két medencéjében immár ez a 
36-38 fokos víz várja a feltöltődésre, pihenés-
re vágyókat, a medical centerünkben pedig 
gyógyászati szolgáltatásokat nyújtunk. 

– Jellemzően honnan és mennyi időre érkez-
nek a vendégek?

– A múlt év speciális volt. Mi nem zártunk 
be, az egészségügyi, oktatási és üzleti céllal 
érkező vendégeket fogadtuk, illetve például 
mi láttuk vendégül az U21-es labdarúgótor-
nán a francia válogatottat. Így az alkalma-
zottainkat is meg tudtuk tartani. 

Az elmúlt esztendők átlagát tekintve 2,16 
napot tartózkodnak itt a vendégek, akiknek 
70 százaléka belföldi. Bár ennél az adatnál 
felvetődik a kérdés, hogy a külhoni magyar 
vendégek milyen állampolgárként jelentkez-
nek be. Azt látjuk, hogy az idei főszezonban 
már jócskán jelentkeztek be osztrák és né-
met utaztató cégek. Ők jellemzően kéthetes 
időtartamot kérnek. Azt várjuk, hogy a nyár 
hátralévő heteiben az őszi-tavaszi időszak 
forgalmi hullámzását a termálvíznek köszön-
hetően ki tudjuk egyensúlyozni. 

– Vannak-e újabb fejlesztések, bővítések na-
pirenden?

– Elnyertük a „Zöld Szálloda” ezüst foko-
zatát, de természetesen szeretnénk elérni az 
arany fokozatot is. Ehhez megvannak a kö-
vetkező lépések. Épületeink többségét geo-
termikus energiával fűtjük, a kút fúrásával 

pedig plusz 400 kilowatt hőt tudunk termelni, 
amivel még zöldebbé tudjuk tenni a létesít-
ményt. Szeretnénk az „A” épület energetikai 
ellátottságát is minél inkább zöldenergiával 
megoldani. Korszerűsítettük a konyhát, a kö-
vetkező az étterem lesz, és napirenden van az 
„A” épület felújítása.

– Éles a verseny, sok kiváló gyógyfürdője és 
wellness-szállodája van az országnak. A Ca-
ramell Premium Resort miben más, mint a ver-
senytársai?

– Tanulmányozva a más turisztikai desz-
tinációkban lévő szállodákat és fürdőket, 
egyértelmű, hogy azok a szállodák vannak 
versenyelőnyben, ahol a helyi víz megtalál-
ható, azaz gyakorlatilag ugyanazt a gyógy-
hatást megkapják a vendégek, amit a fürdő-
ben, és ez nem jár külön költséggel. Nálunk ez 
adott, és legkésőbb a következő télre a kültéri 
medencéket is gyógyvízzel töltjük fel, hogy 
azokat is egész évben lehessen használni.

A Hotel Caramell termálvize igazi felüdülést jelent

2000 óta tevékenykedik a szál-
lodaiparban. 2009-ben végzett 
a NYME Apáczai Csere János 
Főiskola Idegenforgalmi Tan-
székén. 2005-től különböző 
szállodákban dolgozott vezető 
beosztásban. 2016 júniusától a 
Hotel Caramell Premium Re-

sort**** Superior szálloda üzemeltetési igazgatója, 2017 
februárjától szállodaigazgatója. Négy lány édesapja.

Csere
andrás István


