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Olcsóbban és ügyfélbarát módon

Ügyfélfogadás a szombathelyi Kormányablakban

A közigazgatási rendszer reformjára és
a kormányablakokra vonatkozó kérdésekre Harangozó Bertalan, a Vas Megyei
Kormányhivatal vezetője válaszol.
– Mi az a Kormányhivatal és Kormányablak?
– A közigazgatási rendszer nagy és átfogó reformjának első lépéseként 2011.
január 1-jével elkezdődött a széttagolt
területi államigazgatási szervezetrendszer egységesítése: a fővárosban és a 19
megyeszékhelyen létrejöttek a kormányhivatalok. A kormányhivatalok megalakulásával párhuzamosan, 2011 januárjától az
ország 29 pontján – köztük Szombathelyen
is – megkezdték működésüket a Kormányablakok. Céljuk, hogy az ügyfelek egyszerűen és gyorsan intézhessék ügyeiket.
A Kormányablak széleskörű tájékoztatást
nyújt arról, hogy az ügyfél ügyét mikor,
hogyan és melyik hatóságnál intézheti;
felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt
szükséges előterjeszteni; segít a szükséges
formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.
A Kormányablak 29 ügykörrel indulva,
fokozatosan növekvő – jelenleg 31 – ügykörszámmal működik közre a hatósági
eljárásokban, tájékoztatásban és szolgáltatásokban. Az Új Széchenyi Terv Infopontjaként pedig naprakész információkkal szolgál a minél sikeresebb pályázatok
benyújtásához. A kormánynak az a célja,

hogy a Kormányablakok szolgáltatásait
folyamatosan bővítse, ezért az elintézhető
ügykörök száma egyre több lesz. A tervek
szerint 2013-ban létrejöhet az úgynevezett „egyablakos ügyintézés”, amelynek
köszönhetően az állampolgár a lehető legtöbb hivatalos ügyét egyetlen egy helyszínen, egy ügyfélablaknál el tudja intézni.
– Mi a kormány célja a kormányhivatalok létrehozásával?
– A kormány stratégiai ágazatnak tekinti
a közigazgatás rendbetételét, mert a rossz,
túlzottan bürokratizált közigazgatás a gazdasági versenyképességünk kerékkötője.
Hatékonyabb, koordináltabb, olcsóbb és
legfőképp ügyfélközpontú területi közigazgatás megvalósítása a cél.
– Mi a kormányhivatalok feladata?
– A 2011. január 1-jétől a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok jogutódjaként
létrejövő kormányhivatalok, a kormány
általános hatáskörű területi szervei. A hivatalok összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását.
– Hogyan valósult meg a szervezeti megújulás Vas megyében?
– Vas megyében 14 államigazgatási
szerv integrációjával jött létre a Vas Megyei
Kormányhivatal, döntően megyei illetékességgel látja el feladatait. A kormányhivatal
– az ezeréves megyerendszer hagyományaira is alapozva – jogállása szerint egyaránt
jelent államigazgatási feladatot ellátó, irányító, ellenőrző és a Kormány kormányzási
feladataiban közreműködő szervezetet.

Elérhetősége: 9700 Szombathely,
Hunyadi utca 45.
A Kormányablak ügyfélbarát nyitva
tartással, munkanapokon 8 órától 20
óráig várja ügyfeleit. Az ügyfélszolgálatok működéséről, egyéb helyszíneiről, ügyköreiről részletes és
aktuális információt talál minden érdeklődő a www.kormanyablak.gov.
hu honlapon.

Névjegy
Harangozó Bertalan 55 éves
közgazdász. Nős, három gyermek édesapja. 1990 és 1994
között Szombathely Megyei
Jogú Város alpolgármestere.
1994-től 1998-ig a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke, 1998 és
2002 között a közgyűlés tagja. 2003-tól 2010-ig
a Vas Megyei Markusovszky Kórház logisztikai
osztályvezetője és gazdasági igazgató-helyettese. 2006-tól a Vas Megyei Kormányhivatal élére
történő kinevezéséig a szombathelyi közgyűlés
képviselője. 2011. január 1-je óta Vas megye
kormánymegbízottja.
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Vasban a nehézségek
ellenére is fejlesztenek
Másodízben választották meg 2010 őszén
Kovács Ferencet a megyei közgyűlés elnökének. A többi közt eddigi munkájáról, az
elért eredményekről és a pénzügyi nehézségekről faggattuk a politikust.
– Nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt években
a megyei önkormányzatok. Milyen változásokat hozott a második Orbán-kormány az önök
életében?
– Az elmúlt években az országunkat is eladósító kormányok az állam által működtetendő rendszereket alulfinanszírozták. Ezzel párhuzamosan elvették a megyei közgyűlésektől
az illetékhivatalokat, és drasztikusan csökkentették az illetékbevételeket. Ez az egyetlen olyan bevételi forrás, amelyből a normatív
támogatás és a valóságos költség közti részt
fizetni tudtuk. A megyei önkormányzatok a
kötelező feladatellátás érdekében kénytelenek
voltak különböző hiteleket felvenni, kötvényt
kibocsátani.
– Mi lehet a kiút a pénzügyi csapdából?
– A Nemzeti Együttműködés Kormánya az
első segítő lépésként lehetővé tette, hogy a
megyei önkormányzatok is pályázhassanak az

ÖNHIKI forrásaira. Az önálló adóbevétellel
nem rendelkező önkormányzatok részére 31
milliárd forintot különített el a kormány annak
érdekében, hogy gazdasági egyensúlyuk helyreállhasson. Bizonyos területeken pedig a normatívákat is növelték. Bár ez nem jelentős, de
a mostani helyzetben ezért is csak köszönet jár.
A Vas Megyei Önkormányzatnak nem volnának likviditási gondjai, ha nem görgetné évek
óta maga előtt 5-600 millió forintos hitelállományát. Ha ezt egyszer sikerülne lenullázni,
garantálható lenne – inflációt követő normatív
támogatások mellett – a pénzügyi egyensúly.
folytatás a 4. oldalon

Névjegy
Kovács Ferenc 1953-ban született
Budapesten. 1994 óta a Fidesz Vas
megyei elnöke, tagja a Vas Megyei
Közgyűlésnek, 2006-tól elnöke.
1998 óta Sárvár térsége és Kemenesalja választott országgyűlési képviselője. A Sitkei Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület alapítója, jelenlegi elnöke. Nős,
három gyermek édesapja, három unokája van.

Kedves Olvasó!

1948. szeptember 6-án Sárváron születtem. Kilenc évet éltem ott, majd kilencet
Szombathelyen. Az életem egyik legnagyobb eseményén, amikor a századik
magyar olimpiai aranyérmet megszereztem, az első szavaim edzőmhöz és Vas
megyéhez szóltak a rádión keresztül.
Felnőtté válva sem szakadtam el innen soha, sem érzelmileg, sem tettekben. Amikor meglátom a Vas megye
táblát, öreg fejjel is könny szökik a szemembe. Feltolul sok élmény, emlékek,
amelyek az itteni csodálatos emberekhez fűződnek.
A megye és Szombathely mindenkori
vezetése, az ott élők, a vállalkozók sokat tesznek azért, hogy Vas különleges
adottságai és értékei megfelelő publicitást kapjanak.
Számomra természetes, hogy egykor
szövetségi kapitányként, ma pedig mint
elnök, igyekezzek sok mindent visszaadni a megyének. A birkózó-világszövetség elnökségi tagjaként is sokat teszek
annak érdekében, hogy elismertté váljon
a világban.
Minden tavasszal Szombathelyen rendezzük meg a Magyar Nagydíjat, a birkózó sportág egyik legrangosabb eseményét. Augusztusban ismét a világ jön el
Vas megyébe. A kadet-világbajnokságra
a legfogékonyabb korosztály érkezik,
csaknem száz országból. Ezek a fiatalok
magukba szívhatják azt itt megélt hangulatot, és a hírnökei lesznek Vas megyének, amelyet most a Kedves Olvasó is
jobban megismerhet.
Dr. Hegedüs Csaba
a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
Szombathely díszpolgára

A Vas Megyei Közgyűlés vagyona a nehéz körülmények ellenére is tovább gyarapodott
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Hogyan került
a strucc
a címerbe?

A Büki Gyógyfördő Zrt. sikeres működtetése a megyei önkormányzatnak is fontos, hiszen résztulajdonosa a komplexumnak

Vasban a nehézségek
ellenére is fejlesztenek
folytatás a 3. oldalról
– Hogyan képes mégis fejleszteni a megyei önkormányzat?
– Jelentős probléma a hazai támogatások
megszűnése, ugyanis az uniós pályázatokon
elnyert forrásokhoz az önrészt így teljes egészében nekünk kell mellétennünk. Ezt csak
hitelből tudjuk megoldani. A közgyűlés is
kizárólag a fejlesztések miatt bocsátotta ki
ötmilliárd forintos kötvényét. Ebből fedezzük
a Markusovszky kórház három pályázatának
1 milliárd 200 millió forintos önrészét. Ennél még rosszabb a helyzet a turisztikai célú

pályázatoknál. Résztulajdonosai vagyunk a
Büki Gyógyfürdő Zrt.-nek. A támogatás mértéke itt csak harmincszázalékos, a hetven százalékot a fürdőnek, illetve a tulajdonosoknak
kell előteremteniük.
– Mire a legbüszkébb az eredmények közül?
– Büszkén mondhatom: gyarapodott a
vagyonunk. Sok más mellett hazánk egyik
legmodernebb múzeumi bázisraktárát tudtuk
létrehozni. Továbbá 200 millió forintos alappal támogattuk a vasi településeket, mellyel 2
és félmilliárd forintos beruházás valósult meg
megyénkben.

Vas megye Vasvárról, a
település pedig a közelben lévő vasérchegyekről
kapta nevét. Az ókortól
folyt vasércbányászat, és
–feldolgozás; hámorok,
kovácsműhelyek működtek, és egyéb fémmesterséget űző iparosok dolgoztak itt. A római korban
is fontos volt az itteni vaseszköz-gyártás.
Az afrikai provinciákon szolgálatot teljesítő római légiók katonái látták, hogy
a fémfeldolgozók közelében élő struccmadarak előszeretettel vettek a csőrükbe
egy-egy föld- és vasdarabot. Szárnyalni
kezdett a képzelet, és a római kori történetírás többféle legendát szőtt a termetes
madarakhoz. A strucc egy idő után az erő
jelképévé vált, ezt szimbolizálták a római
légió katonáinak vasfelszerelésein az afrikai madarat ábrázoló minták. Honfoglaló őseink a Borostyánkőút mentén több
struccot ábrázoló tárgyat találtak. Először
a vasvári várispánság, majd megalakulásakor a vármegye címerébe is belekerült
az afrikai állat. Először az öt járási jogú
város zászlaján állva, a címerek közt a
várbástyán ábrázolták, később kerül jelenlegi formájában egy ezüst bástyára az
újratervezett Vas megyei címerben.

XX. Pannon
Jogász Napok
Június 16–18. között – immár a huszadik
alkalommal – rendezik meg a Pannon Jogász Napok nemzetközi szimpóziumot. Az
idén Szentgotthárd ad otthont a rendezvénynek.

Vas különleges értékei közé tartozik az Őrség, mint páratlan kultúrtáj

A jubileumi szimpóziumot a Magyar Jogász
Egylet Vas Megyei Szervezete koordinálja, s
a központi szakmai téma a „Médiahatalom és
jogállami korlátai”.  
Jelen lesz Répássy Róbert, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium igazságügyekért
felelős államtitkára, Mag. Claudia Bandion
Ortner osztrák és dr. Aleš Zalar szlovén igazságügyi miniszter. A szimpózium első napján
– a miniszteri köszöntéseket követően – Baka
András, a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke tart előadást. A záró harmadik napon
pedig többek közt Szalai Annamária, a Nemzeti Média és Hírközlő Hatóság elnöke beszél
az új magyar médiaszabályozás alkotmányos
alapjairól. A rendezvényt Szentgotthárd önkormányzata és a Vas Megyei Önkormányzat
is támogatja.
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Legyen Szombathely egymás
segítésének példamutató városa
Puskás Tivadar polgármester az idegenforgalom fejlesztése, a munkahelyteremtés
mellett a „Szombathely visszavár” programot és a polgárok közötti szolidaritás erősítését tartja igen fontosnak.

– Az elmúlt év októberében elsöprő sikert
aratott Szombathelyen a Fidesz, jobboldali
többség és jobboldali polgármester áll a város élén. Mit várhatnak a választók cserében
a bizalomért?
– A Fidesz-KDNP pártszövetség és a Pro
Savaria Egyesület képviselői a közgyűlésben
kétharmados többséget szereztek. A választási kampányban megfogalmaztuk a céljainkat:
munkahelyteremtés, a fiatalok számára kedvező feltételek teremtése, utak, járdák felújítása és a csatornahálózat modernizálása a
legfontosabb.
– Milyen örökséget vettek át?
– A város és az önkormányzati cégek hitelállománya 24 milliárd forint, azaz minden
egyes szombathelyi polgár vállát 300 ezer
forintnyi adósság nyomja. Ez nagy gond, de
ennél is nagyobb baj, hogy az elmúlt években
mindent hitelből finanszírozott a város. Ezt a
gyakorlatot be kell fejezni. Több évre szóló,
önkormányzati finanszírozási programot dolgoztunk ki s indítottunk el. El kell érnünk,
hogy 2013-ban a város adósságállománya ne
nőjön tovább. Úgy látom, a bankok támogatják a programunkat. És ami ezzel együtt jár:
újra kell gondolni a városi intézmények működtetését.
– Milyen terveket fogalmaztak meg, mire
összpontosítanak leginkább?
– Az öt legnagyobb szombathelyi cég jelzése szerint a városban 2500 új munkahely
létesítése várható néhány éven belül. Az ön-

kormányzat mindent megtesz, hogy a szakembereket helyben tartsa, visszahívja a városba.
Erre szolgál a „Szombathely visszavár” program. A fiatalok többsége ugyanis tanulmányai
után itt szeretne élni. Ezért meg kell teremteni
a lehetőséget, hogy itt találjanak munkát, itt
telepedjenek le, itt alapítsanak családot.
– Hogyan kívánják a turizmust erősíteni?
– Az idegenforgalom területén egyre élesebb a városok közötti verseny. A Savaria
Karnevál a mi idegenforgalmi „zászlóshajónk”. A turisztikai vonzerő s az idegenforgalmi adóbevételének növelését segítheti a
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM)
rendszere. Ausztriában már húsz éve működik
ilyen. Nemrég létrehoztunk egy önkormányzati céget, amelyben a szombathelyi kistérségnek és a testvérvárosi egyesületnek is van
tulajdonrészük. Így szeretnénk bevonni a közös munkába a szállásadókat, vendéglátókat.
Szombathely bekapcsolódásával jövőre akár
több tízmillió forintot is a városba lehet hozni
pályázatok útján.
– Hogyan sikerül kihasználni egyéb pályázati lehetőségeket?
– Több pályázaton is nyertünk. A legjelentősebb: a Paragvári utcai iskola felújítására
kapott kétszáz milliós támogatás. A tehetséges
focistákat nevelő Illés Akadémia 255 milliós
nyertes pályázatát is jelentős sikernek tartom.
– Városvezetőként gondoskodnia kell az intézmények fenntartásáról, a fejlesztések mellett a kedvező életkörülményekről is. Ezen a
területen mi a vezérelv?
– Az emberek szemléletében az egymás
iránti törődést, az összefogás igényét, a segítés
szellemiségét kívánjuk erősíteni. Szeretném,
ha Szombathely a „segítés városa”, „füstmentes város” lenne. A jövő január 1-jétől élet-

A Savaria karnevál színes forgataga minden
esztendőben rengeteg vendéget vonz a városba

be lépő, a nemdohányzók védelméről szóló
jogszabállyal összhangban füstmentes várost
alakítunk ki. Így megelőzhetjük, hogy évről
évre egyre többen haljanak meg a dohányzás
miatt. Ez is az egymásra figyelésről, a segítésről szól. Meggyőződésem szerint nagyon
fontos, hogy egyre többen sajátítsák el az újraélesztés módszereit, tehát növekedjen azoknak a száma, akik a másikon képesek segíteni
vészhelyzetben. Az újraélesztés mechanikus
lépéseinek elsajátítása többet is jelenthet.
Mindezzel a város lakóinak egymáshoz való
viszonya az összefogás, az egymással való törődés irányába változik.
– Azt mondta egyik nyilatkozatában: minden erejével azon lesz, hogy a Nyugat királynőjéről az évtizedek alatt rárakodott port eltüntessék. Hogyan kell ezt érteni?
– Éhen Gyula volt az a szombathelyi polgármester, akinek tevékenysége alatt Szombathely modern várossá vált, s akkoriban
nevezték a Nyugat királynőjének. Azt szeretném, ha az akkori látványos fejlődés ismét
beköszöntene a város életében.

Névjegy

A város vezetése mindent megtesz azért, hogy a fiatalok szívesen telepedjenek le, alapítsanak itt
családot. Erre szolgál a „Szombathely visszavár” program

Dr. Puskás Tivadar 1952-ben született. 34 éve mentőorvos. 1992-től a
Vas megye-, 2005-től a Nyugat-Dunántúli régió mentőfőorvosa, a Pécsi
Tudományegyetem főiskolai docense. 2006-ban a Fidesz-KDNP Vas
megyei területi listáján, 2010-ben
Vas megye 1. számú választókerületében országgyűlési képviselővé, ősszel Szombathely polgármesterévé választották. Felesége, dr. Mikó Katalin
háziorvos. Judit lányuk gyógytornász, Péter fiúk orvos-közgazdász. Unokájuk, Levente tíz hónapos.
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Világszínvonalú rendszer épült
példaértékű együttműködésben
A fogyasztók magas
színvonalú ellátása, zökkenőmentes szolgáltatás
és kiváló kapcsolat a
fogyasztókkal és a tulajdonos önkormányzatokkal – ez vezérli a VASIVÍZ ZRt. kollektíváját
és vezetőségét. Ezt szolgálja az az ötmilliárd
forint értékű fejlesztés is, amely röviddel ezelőtt zárult le.

Vas megye 201 településén gondoskodik tiszta, egészséges ivóvízről, és 71 településen a
keletkező szennyvizek környezetbarát elhelyezéséről a VASIVÍZ ZRt. Mindezt a hosszú idő
alatt megszerzett szakmai tapasztalat birtokában
teszi, mert bár a társaságot 1996-ban alapították,
az elődöket is tekintve, több mint százéves múltja van. Krenner Róbert megbízott vezérigazgató
elmondta, hogy 168 önkormányzat hozta létre
a társaságot a számukra kötelezően előírt víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátására. Az
57 vízellátó rendszert kitevő közművagyont az
alapításkor a társaságba apportálták az alapítók.
A 19 szennyvizes létesítmény, hálózat javarészt
az utóbbi húsz évben épült, s az önkormányzatok tulajdonában van. A szolgáltató, vagyis a
VASIVÍZ bérüzemeltetési formában működteti
ezeket. A legnagyobb a 35 települést kiszolgáló Szombathely–Kőszeg regionális szennyvízrendszer. Az itt keletkező szennyvizeket a
szombathelyi szennyvíztisztító telepen gyűjtik
és tisztítják. A 35 település – köztük a főtulajdonos, Szombathely önkormányzata – a VASIVÍZ
ZRt. közreműködésével ötmilliárdos fejlesztést
hajtott végre példa értékű összefogással.
Szombathely egyes részein a csatornahálózat nagy esők idején visszaduzzadt, ez pinceelöntéseket és emiatt sok bosszúságot okozott.
Gondot okozott a tisztítótelep körüli szag, illetve a keletkező napi 35-40 tonnányi bűzös

A kibővített diszpécserközpontból irányítják a
cég szerteágazó munkáját

szennyvíziszap elhelyezése is. Ezért a beruházás
kezdetén három célt tűztek ki: minimalizálni
a szaghatást, megszüntetni az elöntéseket, és
korszerű iszapkezelési technológiát kiépíteni. A
tervezés, előkészítés során a VASIVÍZ szakmai
gárdája a legkorszerűbb műszaki megoldást kereste, amelyhez az akkor indult ISPA pályázati
forrással is kecsegtetett. Az érintett 35 település
nevében Szombathely önkormányzata vállalta a
pályázat gesztorának teendőit. A VASIVÍZ és az
önkormányzat közötti sikeres együttműködésnek köszönhetően elnyerték az ötmilliárd forintos pályázatot. A közbeszerzés eredményeként a
tervezett munkákra 3,5 milliárd Ft-os szerződést
kötöttek. Első ütemben főgyűjtő csatornahálózat
épült. Rothasztásos technológiával korszerűsödött az iszapkezelés. A keletkező biogázból a
gázmotorok segítségével a telep villamosenergia
szükségletének több mint felét házon belül termelhetik meg. A stabilizált szennyvíziszap további kezelésére komposztáló létesült a város
határában. Ezzel megoldódott az iszap környezetbarát, mezőgazdasági hasznosítása.
Krenner Róbert arról is beszámolt, hogy
a Környezetvédelmi Minisztérium támogatta

A korszerű iszapkezelés hasznos melléktermékeként a biogázból villamos energiát fejlesztenek

a pályázat során megmaradt másfél milliárdos maradványösszeg felhasználását is. Az
eredmény önmagáért beszél: a szombathelyi
szennyvíztisztító mára a legkorszerűbb technológiákkal működik. Második ütemben elvégezték a telepen lévő, korábban kiépített biológiai
szennyvíztisztítási fokozat energetikai korszerűsítését, továbbfejlesztették, bővítették a diszpécserközpontot, a laboratóriumot. A munka mára
befejeződött, a műszaki átadás is megtörtént, az
ünnepélyes avatást június első napjaira tervezik.
Krenner Róbert kiemelte, hogy a régió legnagyobb környezetvédelmi beruházását hatvan
százalékos EU-s, harminc százalékos állami
támogatásból valósították meg. Az önerő tíz
százalék volt, amelyet nagy részben a VASIVÍZ
ZRt. előlegezett meg. A vezérigazgató büszke
rá, hogy a forrásokat példamutató hatékonysággal sikerült felhasználniuk, túlteljesítve az
eredeti célkitűzéseket is. Krenner Róbert hangsúlyozta: az immár rendkívül korszerű műszaki
háttér segítségével a cél továbbra is a környezetbarát, hosszú távú, problémamentes szolgáltatás
biztosítása a tulajdonos önkormányzatok és a
fogyasztók megelégedésére.

Névjegy
Krenner Róbert 52 éves, nős, három gyermek édesapja. A Budapesti
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki
Karán diplomázott 1983-ban, majd
vízellátás, vízkezelés és csatornázás,
szennyvíztisztítás szakmérnöki képesítést szerzett. 1984-től dolgozik a
vízműnél különböző beosztásokban. 1997-től a cég
szolgáltatási igazgatója, majd 2011-től megbízott
vezérigazgatója. Tagja, illetve vezetője különböző
szakmai és társadalmi szervezeteknek. 1989 óta
lakóhelyén, Csempeszkopácson társadalmi megbízatású polgármester.
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Savaria Egyetemi Központ
– hagyományok és előretekintés

A félévszázados múltú Savaria Egyetemi
Központ – a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola jogutódja – rendkívül színes
képzési palettát kínál a természettudományi, bölcsészettudományi szakokon és a
művészeteken át a sportig. A jelentkezőket
pezsgő hallgatói élet várja az egyetemen,
amelyet a múlt tisztelete, a hagyományok
megőrzése és az előretekintés egyaránt jellemez.

A Nyugat-magyarországi Egyetemmel egyesült Berzsenyi Dániel Főiskola, ma Savaria
Egyetemi Központ (SEK) átfogó képzési kínálattal várja a tanulni vágyókat. A Bölcsészettudományi, a Természettudományi, illetve a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi
Karokon az oktatás évtizedes hagyományokra
tekint vissza. Az elődintézményben magyar,
matematika, orosz, ének, rajz, testnevelés szakos főiskolai szintű képzés indult 1973-ban.
Manapság már a rekreáció-szervezéstől és
egészségfejlesztéstől a geográfuson át az ipari termék- és formatervező mérnökig terjed a
SEK képzési kínálata. Vagyis 28 alapképzés,
22 mesterképzés, 13 felsőfokú szakképzés és
11 szakirányú továbbképzés folyik Szombathelyen. Az egyetemi központ a mindenkori
piaci igényekhez igyekszik alakítani oktatási
profilját. „Széles a képzési kínálatunk, számottevő oktatási és kutatási tapasztalat halmozódott fel a tanszékeinken. Oktatóink, kutatóink jelen vannak a különböző tudományos
területeken. A SEK meghatározó szerepet játszik a régióban, a megyében és a városban is.
A tudományos, a kulturális, a művészeti és a
sportéletben egyaránt kiemelkedő teljesítményeket mondhatunk magunkénak” – mondta
Gadányi Károly, elnök-rektorhelyettes.
Az új, többlépcsős felsőoktatás alapeszméjének megfelelően biztosítják a hallgatók
számára a mesterképzésbe való zökkenőmentes bekapcsolódás lehetőségét. A központ
kiváló környezetet nyújt a tudás gyarapítására. A végzettek jó alapokra építhetnek. „A
hallgatók számára már a beiskolázáskor biztosítani szeretnénk az egyéni képességek és
ismeretek felmérését, a szükséges fejlesztési
területek meghatározását. Majd a képességek
fejlesztését annak érdekében, hogy sikeresen folytathassák felsőfokú tanulmányaikat.
A kiemelkedően tehetséges hallgatóknak
kísérő programokat alakítottunk ki, hogy
sikeresen felkészülhessenek a mesterszintű
tanulmányokra. Ennek részeként egyéni tanulmánytervezési tanácsadás, szakkollégiumi
munkába való bekapcsolódás, tudományos
diákkörben való részvétel lehetőségét kínáljuk” – hangsúlyozta Gadányi Károly.
Arról is beszámolt, hogy a SEK Tudományos Bizottsága ösztönzi és támogatja
az egyetemen folyó kutatási és tudományos
munkákat. A K+F stratégiát önálló alapkutatásokra, alkalmazott kutatásokra és fejlesz-

A tudás almája Veres Gábor szobrászművész alkotása. A 3,5 tonnás gránitalmát a diákok, mintegy
jószerencsét kívánva a vizsgákhoz, megforgathatják a tengelye körül

tésre bontva építették ki. Az elnök-rektorhelyettes fontosnak tartja a főleg közép- és
nyugat-európai országokra kiterjedő nemzetközi kapcsolatrendszerüket. Mint elmondta, elsősorban több szakmai ágazatot érintő,
közvetlen kapcsolatokat keresnek. A nyugatés közép-európai hálózati stratégiák mellett
egyre jelentősebb az intézmény keleti országokra irányuló figyelme. A SEK jövőképében
világos és hangsúlyos helyet kap a nemzetközi kapcsolatok erősítése. Fontos eleme az
idegen nyelven folyó képzések erősítése, az
idegennyelvi szakok nemzetközi integrációja,
külföldi hallgatók és oktatók bevonása.
Gadányi Károly elmondta, a folyton bővülő
képzési palettát folyamatos fejlesztés szolgálja. Laboratóriumok, kutatóközpontok épültek.
Csak az elmúlt tíz évben négymilliárd forint ös�szegű beruházás folyt az intézményben. A SEK
könyvtára – 2007-ben elnyerte az Év könyvtára címet – 2006-ban költözött új épületbe. A
hagyományos és elektronikus szolgáltatások
mellett elektronikus tanulási környezetet biztosít, s hallgatói közösségi térként is funkcionál.
A könyvtári terekben 222 hálózatba kötött számítógép és vezeték nélküli internet szolgáltatása
áll a hallgatók rendelkezésére. Jelenleg három
kollégiumi épületben 633 hallgatói férőhely
van. Vannak vendégszobák is a vendégoktatóknak, levelezős és másoddiplomás hallgatóknak. A Deák utcai épület teljes felújítása 2008ban fejeződött be, itt kétágyas, fürdőszobás,

internetkapcsolattal ellátott szobákat alakítottak
ki. Tavaly a Magyar utcai épületben került sor
komolyabb felújításra. „Az idén januárban vált
biztossá, hogy egy KEOP-os pályázattal több
mint 400 millió forintot nyertünk, ennek a felét
az Ady téri kollégium energetikai modernizációjára tudjuk fordítani” – számolt be az tervekről
az elnök-rektorhelyettes. Arról is szólt, hogy a
körülmények változása ellenére a tanár-diák
viszony terén sikerült megőrizni értékes hagyományaikat. A diáknapok, diákrektor-választás,
gólyabál és az énekkar szerves része az egyetemi életnek. Egységet alkot itt a múlt tisztelete, a
hagyományok megőrzése és az előretekintés.

Névjegy
Dr. Gadányi Károly professzor 2008tól elnök-rektorhelyettes a Savaria
Egyetemi Központban, ahol 1973
óta dolgozik, 2002–2007 között
rektor, azt megelőzően főigazgató
volt. 1996-tól egyetemi tanár, 1999től az MTA doktora, 14 tudományos
könyv, számtalan cikk szerzője, negyven könyv és
folyóirat szerkesztője. Meghatározó szerepet vállalt
a Berzsenyi Dániel Főiskola egyetemmé válásában.
Tanszékek, tudományos ülések szervezése fűződik
nevéhez, széleskörű tudományos együttműködést
alakított ki több külföldi egyetem szláv tanszékeivel, szlavisztikai intézményeivel, számos szakmai
szervezetnek tagja. Hét évet külföldi egyetemeken
oktatott.
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Szakképzés a cégekkel közösen
A Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ (Savaria TISZK) tömöríti Szombathely
tizenkét szakképzési intézetét. A hat évvel
ezelőtt létrehozott Központ küldetése a szakképzésben résztvevők számának és a szakképzés hatékonyság növelése a munkaerő-piaci igényekhez igazodva.

A TISZK tevékenysége nemcsak az iskolarendszerű képzésben merül ki, hanem a városi
és régiós munkaerő-piaci és felnőttképzésre is
kiterjed a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001, „A
szak- és felnőttképzés rendszerének fejlesztése
a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi
partneriskolákban”című projekt keretében. A
városvezetés, erősítve a Savaria TISZK szerepét, minden szakképzéssel kapcsolatos témában
együttműködő partnerként számít a Központra.
Bálint András ügyvezető elmondta, a városban működő nagyipari cégek vezetőivel közösen
dolgoznak. Ezek a vállalatok bővítik a telephelyeiket, és vezetőik úgy nyilatkoztak: amennyiben a szakképzés az igényeikhez idomul, akár
további 2500 főt tudnának foglalkoztatni a jövőben. Főleg gépi forgácsoló, lakatos, szerszámkészítő, hegesztő, elektronikai-, mechatronikai
műszerész és karbantartó szakemberekre lesz
szükség. Kétszáz főt gépészként, villamosmérnökként azonnal alkalmaznának. A tervek szerint közösen indítanak képzést a cégekkel, s az

itt tanulóknak szakmai gyakorlatra lehetőséget
biztosítanának tanműhelyeikben. Emellett felnőttképzést is szerveznek, a munkaügyi központ
adatbázisát alapul véve, a hasonló szakmákkal
rendelkezőket keresik meg. Ezek az emberek
hat-hét hónap alatt juthatnak piacképes szakmához. Napjaink legkeresettebb képzései közé
tartozik a Savaria TISZK által szervezett gépi
forgácsoló és szerkezetlakatos képzés.
A TISZK keretein belül pályaorientációs
műhelymunka is folyik, pszichológusok és pedagógusok segítségével. A nagy cégekkel és a
városvezetéssel közösen szülői értekezletek
keretében népszerűsítik a szakmákat. Egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen diplomás munkanélküliség van. „A nálunk végzett szakemberek
már nem koszos, olajos műhelyekben, hanem
korszerű körülmények között, többnyire számítógépekkel vezérelt gépekkel dolgoznak. Azok,
akik hiányszakmát tanulnak, ösztöndíjhoz jutnak, és lehetőségük van rá, hogy tanulmányaik
kezdetétől leendő munkahelyükön töltsék gyakorlatukat” – hangsúlyozta az ügyvezető.
Elmondta még, hogy elindult az interaktív
internetes portáluk, a helyi cégek feltöltik ide
az állásajánlataikat, illetve a tervek szerint a
nyári munkalehetőségeket. Az így létrejött
komplett adatbázisban böngészhetnek a szülők, tanulók, a cégek és leendő munkatársaik
egymásra találhatnak.

Sok a diplomás munkanélküli, míg a piacképes
szakmákban hiány van munkaerőből

Névjegy
Bálint András Budapesten született
1972-ben. A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, Felnőttképzés
szakirányon szerzett egyetemi diplomát. 2002-től négy éven át a Holiday
Rendezvényszervező és Marketing
Kft. marketing vezetője volt, 2006–2010 között a
Würth Szereléstechnika Kft. nyugat-magyarországi
kereskedelmi képviselője, 2011-től a Savaria TISZK
Kft. ügyvezetője.

Ludi Savarienses MMXI
2011. augusztus 26–28.
Szombathely

I N F O R M Á C I Ó K AR N E VÁL I RO DA
9700 Szombathely, Aréna utca 8. • Pf. 104
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A színpompás rododendronok éppen a májusi, júniusi időszakban virágzanak a Jeli Arborétumban

A megye erdeiért felelnek

Az Írottkő csúcsától a Vas-Zalai hegyhát,
az Őrség és Kemenesalja dombjain át a
Rába folyó árterületéig csaknem ötvenezer
hektár erdő gondozásáért felel a Szombathely Erdészeti Zrt. Céljuk a szakszerű,
természetközeli, fenntartható és eredményes erdőgazdálkodás.
„Hazánk területének húsz százaléka, Vas megyének 30 százaléka erdő. Az ország kétmillió, s a
megye százezer hektárnyi erdejéből közel ötvenezer hektárt kezel a Szombathelyi Erdészeti Zrt.”
– kezdte a cég bemutatását Bugán József vezérigazgató. Legfontosabb céljuk, hogy a magyar
állami erdővagyont fenntartható és eredményes
gazdálkodással műveljék, gondozzák. Mindezt
úgy, hogy a kezelésükben lévő vasi erdők szépségüknek és értéküknek megfelelő helyet kapjanak a laikusok és a szakma körében is.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. 1992. január
1-jétől működik önálló társaságként. Az általuk kezelt területek az Őrség, Vasi-Zalai hegyhát, Kemenesalja, Vas megyei dombvidék és
az Írottkőalja erdőgazdasági tájakban helyezkednek el. A csaknem 47 ezer hektáron nagyon
sokrétű és változatos környezet ad naponta számos feladatot a Zrt. erdészeti szakembereinek.
Bugán József 1985-től dolgozik a cégnél,
2010 júliusa óta vezetőként. Kinevezésével
egy időben kerültek új tulajdonosi kezelőhöz
a magyar állami erdészeti részvénytársaságok,
a Magyar Fejlesztési Bankhoz. A váltás pozitív hatásokat mutat. Az új szemléletű irányítás
vezérelve a fenntartható és eredményes gazdálkodás. „A szakmai követelményeken felül
feladatunk, hogy megtartsuk, lehetőség szerint
emeljük a cégnél a foglalkoztatottság szintjét”
– hangsúlyozta Bugán József. A Szombathelyi
Erdészeti Zrt. nagyon jó szakembergárdával
rendelkezik. 330 alkalmazottnak és kétszáz
közmunkásnak adnak munkát, illetve vállal-

kozókat is foglalkoztatnak, így rajtuk keresztül
több ezer család számára biztos, kiszámítható
megélhetést jelentenek az erdők.
Miután az erdő és a vad elválaszthatatlan,
az erdőgazdálkodás mellett vadgazdálkodást
is folytat a részvénytársaság. Bugán József
szavai szerint a jövőben annak a tendenciának
kell érvényesülnie, hogy a fenntartható természet közeli erdőgazdálkodást ne érje csorba a
túlságosan nagy vadlétszám miatt. „Megpróbáljuk megtalálni az összhangot, amelynek a
fenntartható természetközeli erdőgazdálkodás
és a fenntartható vadgazdálkodás között kell
lennie. Azt gondolom, hogy Vas megye legnagyobb vadászatra jogosultjaként példát kell
mutatnunk a többi vadászatra jogosultnak ezen
a téren” – mondta vezérigazgató.
Munkájukban az is jelentős tényező, hogy
a Vas megyei állami erdők mintegy negyven
százaléka természetvédelmi oltalom alatt áll,
így tevékenységük során meg kell felelniük a
természetvédelmi előírásoknak is. „Az a véleményem, hogy a Vas megyei állami erdészek
fel vannak vértezve olyan tudással, ismeretanyaggal, amellyel jól tudják kezelni ezeket
a természetvédelmi területen álló erdőket is”
– fogalmazott. A természetvédelmi területek
közé tartozik a Jeli Arborétum, amely éppen
a napokban nyitotta meg kapuit. Bugán József
szerint a Kám község mellett található arborétum Vas megye egyik éke.
Az elmúlt öt évben nagyon jelentős építési
beruházások valósultak meg a cégnél. Új székház, szerelőműhely épült, sok pénzt fordítottak
a Kőszeg-hegyi úthálózat fejlesztésére. Büszkék lehetnek az infrastruktúrára. A következő
években kifejezetten azon dolgoznak, hogy a
vállalt stabilitását biztosítsák, illetve a Szombathelyi Erdészeti Zrt. olyan tőkeerős társasággá emeljék, amely méltó módon megállja a helyét a magyar állami erdőgazdaságok sorában.

Akadálymentessé akarják
tenni a Jeli Arborétumot
Európa egyik legszebb botanikus kertjét, a Jeli Arborétumot dr. AmbrózyMigazzi István dendrológus–botanikus
gróf alapította. Alapgondolata az volt,
hogy a megye természeti adottsága mellett is kialakítható egy örökké zöldellő
kert. Rendkívül sok tudást és anyagi
forrást áldozott erre. A Jeli Arborétum
szemkápráztató rododendronjairól vált
híressé, de számtalan más növényfélét
is telepítettek ide. A kert a rododendronok virágzási idejében – májusban
és júniusban – minden nap, szeptember végéig hétvégén tart nyitva. Bugán
József elmondta: az országban az elsők
között szeretnék lehetővé tenni, hogy
a vakok és gyengénlátók, valamint a
mozgássérültek is látogathassák a parkot. Fontosnak tartják, hogy olyan társadalmi csoport számára is elérhetővé
tegyék a park szépségeit, amelyeknek
ez eddig nem vagy csak nagyon korlátozottan adatott meg. Ehhez pályázati
lehetőséget keresnek.

Névjegy
Bugán József okleveles erdőmérnök, természetvédelmi szakmérnök.
Pályafutását 1985. szeptember 1-jén
kezdte a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
jogelődjénél. A Társaságot vezérigazgatóként 2010. július 13. óta irányítja. Három gyermek édesapja.
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Kőszegen a vár és a
belváros is megújul
A kőszegiek, élve a város kiváló
természeti adottságaival, gazdag történelmi örökségével, az
idegenforgalom terén próbálják
megtalálni a kibontakozás lehetőségét.

Kis- és nagykereskedés

Kínálatunk:
t4BKÈUUFSNFT[UÏTǻÚSÚL[ÚMEFL GFOZǮGÏMÏL
t.FEJUFSSÈOOÚWÏOZFL
virágzó-termő citrusok, leanderek,
formanövények, bambuszok
t»SJÈTOÚWÏOZFL
t%ÓT[GÈL EÓT[DTFSKÏL SØ[TÈL
t(ZàNÚMDTGÈL CPHZØTHZàNÚMDTǻFL 
T[ǮMǮPMUWÈOZPL
t²WFMǮL GǻT[FSOÚWÏOZFL WJSÈHIBHZNÈL
t&HZOZÈSJ CBMLPOÏTEÏ[TÈTOÚWÏOZFL
t4[PCBOÚWÏOZFL
t7Ó[JÏTNPDTÈSJOÚWÏOZFL
t#POTBJPL OÚWÏOZLàMÚOMFHFTTÏHFL SJULBTÈHPL
t,FSUJLJFHÏT[ÓUǮL
virágföld, fenyőkéreg, kaspók, virágtartók,
kőedények, sziklák, görgetegkövek

Huber László polgármester beszámolt róla, hogy rövidesen elkezdődik a Jurisics vár műszaki
megújítása, turisztikai fejlesztése.
A látnivalókat még inkább interaktív formában, modern technikai
eszközökkel és installációkkal kiegészítve mutatják be. A nagyobb
terek, például a lovagterem, jobban idézik majd a korabeli hangulatot, alkalmasabbak lesznek
rendezvények megtartására. A
Jurisics Vár Művelődési Központ
kiköltözik a főépületből, amit
akadálymentesítenek. A beruházástól azt várják, hogy a látogatottság két-háromszorosára nő.
Az eredeti formában megmaradt reneszánsz épületegyüttesnek
köszönhetően Kőszeg belvárosa
egyedülálló. Itt a közművek rekonstrukciója, a közterek megújítása kezdődik el.

yÏTNÏHTPLNJOEFO BNJFHZT[ÏQLFSUIF[LFMM

9700 Szombathely, Páfrány u. 1/a
Rumi út és a körgyűrű lámpás kereszteződése

A felújtás alatt álló Jurisics tér,
mely egyedülálló épített kulturális
örökségünk

Több épület homlokzatát is renoválják, és az ország legrégebbi,
több mint ötszáz éves városházának egyik részét is modernizálják,
akadálymentesítik.
Kőszeg részese annak a határon túl átnyúló programnak – az
Alpannónia projektnek –, amelyik
prémium turistaút kialakítását célozta meg Kőszeg és Semmering
között. „A város környékén több
egyedi fejlesztés is történik ennek
keretében” – mondta el Huber
László. A polgármester hozzátette,
zajlik a Gyöngyös Szabadidőpark,
azaz a kombinált játszótér és sportcentrum kialakítása is.

NYÁRI VAKÁCIÓS AJÁNLATOK BÜKFÜRDŐN
NYÁRI SZÜNET – 2011. 07. 10–08. 21.
Mártózzon meg a hűs habok mellett programjainkban is, élvezze a szálloda kényeztetését,
nálunk biztos, hogy gondtalan és élményekben gazdag üdülésben lesz része.
14 ha parkban 5000 m2 vízfelület, 26 medence, négyelemes csúszdarendszer, …
– strand- termál- gyermek és gyógyvizes medencék, viziattrakciók
– mozgalmas és élményekben gazdag vakáció a család minden tagjának

HUNGUEST HOTEL RÉPCE
4 éjszakás csomag – 45.600 Ft/ fő / 4 éj ártól • 7 éjszakás csomag – 75.600 Ft/ fő/ 7 éj ártól

HUNGUEST HOTEL RÉPCE GOLD
4 éjszakás csomag – 56.000 Ft/ fő / 4 éj ártól • 7 éjszakás csomag – 86.800 Ft/ fő/ 7 éj ártól
Tartalom: 4/7 éjszaka szállás félpanzióval, wellness-sziget használata, 2/4 napi belépő
a Büki Gyógy- és strandfürdőbe, részvétel a sportprogramokon, fürdőköntös használat, ÁFA
Gyermek- és nyugdíjas kedvezmények! • Extra térítendő: idegenforgalmi adó: 410,-Ft/ fő/ éj (18 év felett)
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
További ajánlatainkról érdeklődjön alábbi elérhetőségeinken!
Hunguest Hotel Répce
Tel.: +36-94-358-140, 358-058
E-mail: hotelrepce@hunguesthotels.com
www.hotelrepce.hunguesthotels.com

Hunguest Hotel Répce Gold
Tel.: +36-94-558-505, 558-558
E-mail: hotelrepcegold@hunguesthotels.com
www.hotelrepcegold.hunguesthotels.com
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Bük sajátos településszerkezete miatt igazából csak az utóbbi években kezd városias jelleget ölteni

Bükön fontos ügyekben jól döntenek

Magyarország egyik leglátogatottabb fürdővárosa, Bük polgármestere, Németh Sándor
a település bemutatását kezdve tréfálkozva
mondja: Büköt nem Keleten kell keresni, hanem Nyugat-Magyarországon. Az Alpokalja
és a Kisalföld találkozásánál fekvő síkvidéki
település 1950-ig Sopron vármegye része volt,
akkor került Vas megyéhez. Manapság mint
hazánk egyik legkedveltebb fürdőhelyének
ismeretes a neve a határokon kívül is.
Egykor a város három nemesi faluból épült
össze, s ez tükröződik a jelenlegi településszerkezetben is. Hosszú időn át a mezőgazdaság
nyújtott megélhetést az ittenieknek. Németh
Sándor számos érdekességgel is szolgál a település múltjából. Alsóbükön – lakói megtartották
az evangélikus vallást – önálló kis negyed alakult ki: templom, iskola, olvasókör épült, a parasztpolgári létformát jelentette az ott élőknek.
Egyházas-, később Közép-Bük lakói várjobbágyok voltak, ők hozták létre a későbbi Alsóés Felsőbüköt. A településrész 1408-ban épült
katolikus temploma és templomkertje érdemes
a figyelemre. A város legjelentősebb világi
műemléképülete a Felsőbükön lévő Szapárykastély. Itt élt a település legismertebb alakja,
a reformkor jelentős országgyűlési szónoka,
Felsőbüki Nagy Pál is.
Németh Sándor azt is elmondta, a település
lakói a sorsfordító pillanatokban mindig jól
döntöttek. Amikor 1865-ben megnyitották a
Sopron-Nagykanizsa között vezető ún. déli vasutat, a járási székhelynek kiszemelt Csepregen
akarták átvezetni, de ott nem járultak hozzá, a
bükiek viszont felajánlották a földjeiket. A vasút
aztán az ipar odatelepülésével járt, ezért épült
meg a cukorgyár. „Befogadó társadalom volt
ez, jöttek más nemzetiségűek, köztük Riedinger
Károly, akinek a nevéhez a cukorgyártást érintő

világszabadalom fűződik. Ő Bük első díszpolgára” – mondta el a településvezető. 1917-ben
leégett a cukorgyár, nem építették újra, az addig
fejlődő település hanyatlásnak indult.
Fellendülést az hozott, amikor hasznosították
a kőolajkeresés közben a mélyben talált vizet.
1962-ben a kukoricaföld közepén egyetlen medencével megnyílt a fürdő. Aztán 1972-ben megnyílt a fedett fürdő, s a hirtelen megnövekedett
szállásigény kielégítésére magánszállások lettek. Nem sokkal később megépült az első szálloda. A 80-as évek közepétől robbanásszerűen
megnőtt a külföldi vendégek száma, ami infrastrukturális fejlesztését generált. Bük Vas megye
kirakatává vált, még lakótelep is épült itt, s újra
elkezdett növekedni a népesség. A 90-es évektől
látványos fejlődés vette kezdetét, új szárnnyal
bővült az iskola, megindult a vendéglátóipari
szakképzés, óvoda, sportcsarnok épült, megújult a sportpálya, a művelődési ház, elkészült a
mentőállomás. 1983-ban nagyközség, 2005-től
a csepregi kistérség társközpontja lett, kiemelt
üdülőhellyé, majd 2007-ben várossá nyilvánították Büköt. Több települést lát el az itteni
mentőállomás, családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat; mozgókönyvtárat hoztak létre, társulásban működik az óvoda, az iskola és a vízmű.
Szerencsére a gyógyfürdő és a szálláshelyek mellett iparral is rendelkezik a város. A
volt állami gazdaság egykori almatárolója helyén állateledelgyárat működtet a Nestlé. Bővítik az üzemet, új termelési ágat vezetnek be,
és körülbelül 250 új munkahelyet teremtenek.
A munkáslétszám így ötszáz fölé emelkedik.
A Nestlé már most is a legnagyobb foglalkoztató, a második a gyógyfürdő, sokaknak adnak munkát a szállodák, illetve működik egy
osztrák csomagolóüzem is. A 3400 lelkes településen kétezer munkahely van. A szolgáltatások hét-nyolcezer embert érnek el, a gaz-

dasági vonzás még ennél is nagyobb. Németh
Sándornak meggyőződése, hogy a települést
tovább kell fejleszteni, hogy vonzó környezetet nyújtson a fürdőlátogatóknak. Most a
városközpont rehabilitációjára koncentrálnak. Mivel Bük három településből állt össze,
eddig nem volt igazán városias jellege. A két
egykori határzónán kezd kialakulni a „közintézmény övezet”, ugyanitt piacot, játszóteret,
parkolókat, szökőkutat építenek, felújítják
a polgármesteri hivatalt és a tapasztott falú,
zsúptetős közösségi házat. Igyekeznek rendezvényekkel is kiszolgálni a hozzájuk látogatókat. A Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet, kistérségi szerepre törekedve,
átvette a meglévő Tourinform irodát a városban, és a fürdőnél is létrehozott egy másikat.
A bükiek a térséggel együtt próbálnak vonzó
rendezvénycsomagot összeállítani. Úgy vélik,
az összefogás sokkal jobb eredményt hoz Bük
városának is.

Névjegy
Németh Sándor 1979-ben Szombathelyen született, de felmenőihez
hasonlóan büki lakos. 2001-ben
földrajz-történelem szakos általános
iskolai, 2005-ben földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
Jelenleg a PTE Földtudományok
Doktori Iskolájának terület- és településfejlesztés
szakirányú doktorandusz hallgatója. 2001–2005
között a bői általános iskola tanára, 2007–2010
között vidékfejlesztési irodavezető, 2010-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalomföldrajz
tanszékének tanársegédje. Mintegy harminc tudományos és ismeretterjesztő cikk, továbbá számos
településfejlesztési tanulmány, várossá nyilvánítási
dokumentum szerzője. 2010 októberétől Bük város
polgármestere.
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Hotel Caramell: ahol a testet
és a lelket egyformán kényeztetik
Magyarország első Feng Shui filozófia alapján
épült szállodája, a bükfürdői Hotel Caramell
hat éve fogadja vendégeit. A külsejében és
szolgáltatásaiban folyton bővülő és megújuló
szállodában a vendégek testét-lelkét egyaránt
kényeztetik. Ahogy szlogenjükben megfogalmazták, pihenni bárhol lehet, de a Hotel
Caramellben mindenki újjászületik.

2005-ben nyílt meg Bükfürdőn a négycsillagos
Hotel Caramell, amelyet még az idén szeretnének magasabb, négy csillag superior kategóriába soroltatni. Neumann Péter, a szálloda egyik
tulajdonosa elmondta, már most megfelelnek
a követelményeknek, de az idén felújítják a
szállodát. Ennél jóval nagyobb szabású terveik
is vannak: három épülettel bővítik a komplexumot. Egy új egység már el is készült, ezzel
a helyben igénybe vehető szolgáltatások köre is
bővült.
Neumann Péter hangsúlyozta: szállodájuk
nem wellness hotel, éppen ezért nem is tekinthető a többi ilyen szemléletű hotel konkurenciájának. A Caramell selfness szálloda, hiszen
– azon túl, hogy építésénél és berendezésénél
a test, lélek és szellem harmóniáját szem előtt
tartó Feng Shui szellemisége adott alapot – holisztikus szolgáltatásokkal várja vendégeit. A
test regenerálása mellett nagy hangsúlyt kap a
lélek ápolása is. A holisztika (a teljesség) a test,
lélek és szellem harmóniájának megteremtésével elősegíti, hogy összhangba kerüljünk
önmagunkkal és a külvilággal. A holisztikus
szolgáltatásokat az alapszolgáltatásokon túl
nyújtják, azaz egyebek mellett hangterápiát,
jövőelemzést, jóslást, különleges masszázsokat, például lélekmasszázst is igénybe vehet
a vendég. A holisztikus szemlélettel gyógyító
szakember az egészségét kívánja helyreállítani, fenntartani, illetve a megelőzésre, azaz a
prevencióra koncentrál. Nem tüneteket kezelnek, hanem okokat kutatnak. Bíznak benne,
hogy vendégeik boldogabban távoznak, mint
amilyenek érkezésükkor voltak, s ez az állapot
hozzájárul egészségük megőrzéséhez. Sok a

A Hotel Caramell selfness hotel, itt a test, lélek és szellem harmóniáját állítják helyre

visszatérő vendég. Az elmúlt, gazdasági válság sújtotta időszakban az árak változatlanok
maradtak náluk, de folyamatosan bővítették
szolgáltatásaikat. Jó példa rá a teljes panzió: a
vendég félpanziót fizet, az ebédet és délután a
süteményt ingyen kapja. A sütemények helyben, a hotel új egységében kialakított cukrászdában készülnek.
A tulajdonosok rövidesen újabb három egységből álló épületegyüttessel fogják bővíteni
a hotelt. A három szárny szervesen kapcsolódik majd a meglévő épülethez, köztük japán
kertes, külső medencés teret alakítanak ki. Az
egyikben négyszáz fő befogadására alkalmas
multifunkciós termet alakítanak ki. Konferenciák, színházi előadások, koncertek, irodalmi
estek rendezésére lesz alkalmas, s nemcsak saját vendégeik számára. A piaci felmérés ugyanis azt mutatta, igény van ilyen programokra. A
másik szárny a wellness részleg és szolgáltatá-

HOTEL CARAMELL**** BÜKFÜRDŐ

sok bővítését szolgálja, a harmadikban pedig
családbarát részleget alakítanak ki. „A Hotel
Caramell valóban olyan hely, amelyről még
sokáig beszélhetnénk, de inkább azt ajánljuk
mindenkinek, aki különleges élményekre vágyik: próbálja ki! Érezze saját bőrén a szálloda
szlogenjét: Pihenni bárhol tud, de nálunk újjászületik” – mondta el Neumann Péter.

Névjegy
Neumann Péter harminchét éves
közgazdász. Három gyermek édesapja. Pályafutása kezdetén tíz évig
a pénzügyi szektorban dolgozott,
majd négy évig a turisztikai–szállodai területen működött. 2008-tól
társtulajdonosa a Hotel Caramell
szállodának és igazgatósági tagja a 2003-ban alapított Global Faktor Zrt.-nek.

Pihenni bárhol tud. Nálunk újjászületik.

MÁJUSI ESŐ - AKCIÓT ÉR!
Élvezze az ébredő természet élénk színeit, a tavaszi virágok illatát, a reggeli harmatcseppek simogatását. Mindezt az ország első
holisztikus szállodájában a Hotel Caramellben****, ahol megszűnik a rohanás és mindent körülölel a tökéletes harmónia.
szállás, teljes panziós ellátás, bőséges büféreggeli, büfévacsora, és gratis menüválasztásos wellness ebéd, délutáni sütemény
wellness részleg és fitneszterem használat keleti mozgásos gyakorlatok (szállodai animációs program keretében, heti 5 napon)
fürdőköpeny, kamerával megfigyelt parkoló, szobaszéf

2 éjszaka már 24.900 Ft/főtől kétágyas szobában
Foglalja le szállását most és kerüljön harmóniába Önmagával és a külvilággal!

9740 Bükfürdő, Európa u. 18.

Telefon: +36 94 558 030

Érvényes: 2011.05.02-06.10.

Fax: +36 94 558 031

E-mail: info@caramell.hu

Web: www.hotelcaramell.hu
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Bükfürdőn
egyre több
a vendég
Néhány hónap és birtokba vehetik a vendégek a Büki Gyógyfürdő most épülő részlegeit. A fürdő méginkább család- és vendégbarát
lesz, és még jobban szolgálja a felhőtlen kikapcsolódást, felfrissülést, megújulást.
Június elején kezdődhet a próbaüzem, júliusban pedig már a vendégeket is fogadhatják
a Büki Gyógyfürdő új létesítményeiben. A
határidő Németh István, a Büki Gyógyfürdő
Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint annak ellenére tartható, hogy a közbeszerzési eljárást
meg kellett ismételniük, a kemény tél pedig
hátráltatta a munkákat. „A régióban egyedülálló szaunakínálatot hozunk létre, méghozzá
azzal a nem titkolt céllal, hogy a környékbeli
osztrák fürdőkkel is versenyre keljünk” – fogalmaz Németh István. Nem rejtve véka alá,
hogy nem ez az egyetlen eleme az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházásnak. Gondoltak a családos
vendégekre is, ezért az élményfürdőt tágas
pihenőtérrel bővítik, s új gyermekmedence,
valamint három elemből álló beltéri élménycsúszda-rendszer épül. A kicsiket a pancsolás
után a gyermekjátszó szoba játékai várják. Az
igazán merészek pedig egész biztosan kedvüket lelik majd a beltérből induló, és a fürdő falain kívül tekergő élménycsúszdákban. Fényés színeffektusok teszik még különlegesebbé
és vidámabbá a száguldást.
A szaunavilágban tepidárium, gőzfürdők,
infra- és finn szauna, aromaszauna és kültéri
ördögszauna várja majd a lazulni és felfrissülni
vágyókat. A szaunázás utáni pihenésre a száz
férőhelyes fedett szaunapihenő és a hangulatos
szaunakertek nyújtanak lehetőséget. A kültéri és beltéri hidegvizes merülőmedencéken
kívül Kneipp-medence, valamint kültéri és
beltéri jacuzzik teszik tökéletessé az élményt.
Újdonság a Medical Wellness Centrum, ki-

A büki fürdőben nem érezték meg a válság negatív hatásait, az ő vendégeik nem pártoltak el

váló szakorvosok felügyelete mellett végzett
wellness-fitness kezelések szolgálják majd itt
az egészség megőrzését. A relax- és egzotikus
masszázsokon kívül állapotfelmérés, thermo
spa kezelések járulnak hozzá a vendégek tökéletes kikapcsolódásához, a teljes harmónia
eléréséhez. Szintén újdonság a látványkonyhás
beltéri étterem. Itt egyszerre akár kétszázan hódolhatnak a kulináris élvezeteknek, és próbálhatnak ki ízletes, egészséges ételeket. A fejlesztések azt szolgálják, hogy a fürdő még inkább
vendégbaráttá váljon. Új bejárat létesítésével
az egyes szolgáltatási egységek: a gyógy- és
strandfürdő, az élményfürdő és a szaunavilág
külön-külön is megközelíthetők lesznek. Lehetővé válik, hogy aki akar, csak szaunázzon,
strandoljon, esetleg csak élményfürdőzzön. A
jegyek kombinálásával pedig kedvezményesen
vehetők igénybe a szélesebb körű szolgáltatások. Az egyes részlegek saját nyitvatartási idővel működnek majd – ismertette a részleteket
az elnök-vezérigazgató, aki szerint a még zajló
fejlesztések újabb sikerfejezetet nyitnak a fürdő életében.
Maga a gyógyfürdő az első Széchenyi Terv
forrásaiból újult meg, s vonzott egyre több és
több vendéget. Az élénkülő kereslet szálláshelyek létrehozását ösztönözte a településen,
a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezetői pedig látva
a fejlődést, újabb, kétmilliárd forintos beruházásról döntöttek. Ennek megvalósításához
525 millió forintos támogatást nyertek el az
Új Magyarország Fejlesztési Terv vonatkozó
programján, a többit saját erőből teremtették

elő. A három részegységből álló fejlesztés két
üteme azóta megvalósult: új, a környék szállodáinak színvonalát idéző, hatszáz férőhelyes
pihenőépülettel bővült a komplexum, s a fedett
fürdő hetvenes években kiépült légtechnikai
rendszere is megújult, nagyságrendekkel takarékosabb lett a korábbinál.
Németh István úgy véli, a beruházásoknak
köszönhetően a büki fürdőben nem érezték
meg a válság negatív hatásait. A bevételek növekedtek, a vendégek száma pedig csak három
százalékkal maradt el a tervezettől. Utóbbit inkább a kedvezőtlen időjárás rovására írják. Az
idei év első negyedév is cáfolta a pesszimista
várakozásokat, március végéig három-négy
százalékos növekedést könyvelhettek el az
előző évhez képest.

Harmincnál is több nációból
érkeznek a látogatók
A Büki Gyógyfürdő vendégkörének ös�szetételéről Németh István elmondta: a
hozzájuk érkezők 65-70 százaléka külföldi, a legutóbbi felmérés szerint minden
évben 33-34 nemzet képviselői fordulnak
meg náluk. A legtöbb látogató – 30-35
százalék – Németországból jön, bár arányuk a korábbiakhoz képest csökkenőben
van. Az osztrákok aránya hosszú idő óta
20-23 százalék körül mozog, és nagyjából
ugyanennyi cseh látogat a gyógyfürdőbe,
holott öt éve még csak a vendégek nyolc
százalékát tették ki a csehek. Egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a szlovákok
is, különösen a kisgyermekes családok.

Névjegy

Az újabb fejlesztések eredményeként tágas pihenőteret is kialakítanak

Dr. Németh István építőmérnök, tájrendező és környezetvédelmi szakmérnök, címzetes egyetemi docens,
műszaki doktori tudományos fokozatot szerzett. 1981-től irányít fürdőket. 1993 óta a Büki Gyógyfürdő
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Alapítója
a Bük és Térsége Idegenforgalmi Társulásnak és a
Pannon Termál Klaszternek, az utóbbinak elnöke is.
Elnöke még a Magyar Fürdőszövetségnek és a Vas
megyei Mérnöki Kamarának, s alelnöke a NyugatMagyarországi Egyetem Gazdasági tanácsának.
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Répcelak vendégszerető város
Csaknem háromezer lakosú település Vas
megye északkeleti részén. Egy évszázada
működő sajtgyárukban készül a közkedvelt
Medve és Karaván sajt. A település környékén elterülő, szinte páratlan tisztaságú széndioxid mező adja a szódavíz alapanyagát.

A település a határában lévő Répce folyóról
kapta a nevét. Szombathelytől negyven, Győrtől 65 km távolságra fekszik, a 86-os főútvonal
mentén. Németh Kálmán polgármester szerint
nem ismeretlenek Magyarországon, de talán
a világ előtt sem, többek között híres sajtjaiknak köszönhetően. Infrastrukturális ellátásuk,
intézményhálózatuk teljes. „Különösen büszkék vagyunk az általános iskola művészeti
tagozatára, a Művelődési Otthon és Könyvtár
szolgáltatásaira” – mondja el a polgármester. Tavaly uniós pályázat segítségével, 140
milliós költséggel átalakították, felújították a
Százszorszép óvodát. Az új egészségházban az
alapszolgáltatáson kívül számos szakrendelés
is várja a betegeket. Répcelak vonzáskörzetét,
a 86-os főút forgalmát kihasználva, jól kiépült
a város kereskedelme. A horgászok, fürdőzök
paradicsoma, a nicki műgát pedig csupán öt
kilométernyire található. A látogatót a magas
színvonalú szolgáltatásokon kívül a répcelaki
polgárok hagyományos kedvessége és vendégszeretete fogadja.

A júniusi Répcelaki Fesztiválon adják majd át a
felújított főteret

Várják az új városba – 2001-ben kapta meg
ezt a címet – a fiatalokat. Letelepedés esetén
kiemelkedően magas lakáshoz jutási támogatásban részesülhetnek. Az ipari parkban a mikro- és középvállalkozók többféle kedvezményt
– olcsó területet, munkahelyteremtő támogatásokat – kapnak. Répcelak környékén gyógyhatású termálvíz található, kiaknázására befektetőket keresnek.
A várossá avatás tizedik évfordulóját az idén
ünneplik a Répcelaki Fesztiválon. A háromnapos
rendezvényt, amelynek hagyományos eleme a
Répce Expo, azaz a fogyasztási javak kiállítása,

Pihenjen, gyógyuljon,
sportoljon
Nyugat-Magyarországon
a Ság hegy lábánál…
Kivételesen gyönyörű környezetben bel- és kültéri medencék, szaunák, só-, aroma- és fényterápia,
masszázsok, kádfürdők és fürdőgyógyászati kezelések várják a
vendégeket!
Belépőjegyek felnőtteknek: 850 Fttól, nyugdíjasoknak 600 Ft-tól,
gyerekeknek 550 Ft-tól.
Csoportos és családi kedvezmények!
Üdülési csekk és egészségpénztári
elfogadóhely!

Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ

Celldömölk * www.vulkanfurdo.hu * 95/525-070

Vulkán Gyógyés Élményfürdő
Celldömölk, Sport u. 8.
* 95/525-070
* www.vulkanfurdo.hu

Pihenjen a fürdő közeli Vasvirág Hotelben!
Igényesen kialakított szállodai szobáinkat főleg családoknak,
gyógyulni vágyóknak, míg turista részlegünket szolid árakon
elsősorban diákcsoportoknak, sportegyesületeknek, túrázóknak
ajánljuk!
Szállodai szoba 2 fő részére reggelivel: 10.500 Ft/szoba/éj!
Szállóvendégeknek kedvezményes fürdőbelépőket biztosítunk!

Celldömölk, Sági utca 56.
95/424-125 * www.vasviraghotel.hu

valamint a népzenei és néptánc-együttesek bemutatkozását jelentő Répcelaki Kalinkó, június
3–5. között rendezik. Ugyanekkor tartják az újjáalakított főtér átadását. Több mint ötszázmilliós
beruházással, EU-s támogatással valósult meg
a projekt, amely magába foglalta a Művelődési
Otthon és Könyvtár felújítását is. A sportpálya
addig kétsávos tekepályája pedig négysávos
lett, ami azért fontos, mert a városnak sikeres
tekecsapata van. A polgármester szavai szerint
csodák csodájára, tekézőik feljutottak a Szuper
Ligába, Magyarország legjobb tíz csapata közé.
A tekesportnak Répcelakon több mint harminc
éves hagyománya van, de büszkék az NB III-as
futballcsapatra is. Az utóbbi megszakítás nélkül
több mint 25 éve NB-s bajnokságban szerepel.
Vas megyében ugyanez csak a Szombathelyi
Haladásról mondható el.

Névjegy
Dr. Németh Kálmán agrármérnök születése óta Répcelakon él.
1994 óta a település polgármestere.
2006–2010 között a Polgármesterek
Vas Megyei Egyesülete színeiben a
megyei közgyűlés tagja volt. Magyarország legnagyobb önkormányzati szövetsége, a TÖOSZ elnökségének tagja, a Vas
megyei tagozat vezetője.

A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet a több mint 7 Mrd Ft-os
mérlegfőösszegével Vas megye
észak-keleti térségének egyik meghatározó pénzintézete. Az 53 éves
szövetkezeti hitelintézet megalakulása óta részben egyesüléssel,
részben
kirendeltségnyitásokkal
bővítette működési területét. A központtal együtt jelenleg 11 egységben
szolgálja ki az ügyfeleket,
a hagyományos vonzáskörzetébe mintegy 40 település
tartozik. Igyekszünk megőrizni mindazokat
az
értékeket
(közvetlenség,
helyi,
gyors
döntések, bizalmi kapcsolat,
családias légkör
stb.), amelyek egy
szövetkezeti
hitelintézet
alapfilozófiájából
erednek. Mindezekre alapozzuk
a korszerű banki szolgáltatásokat
(speciális megtakarítási-, befektetési- és hitellehetőségek, bankkártya, Internetbank stb.), illetve azok
technikai, informatikai hátterét.
Megtakarítási lehetőségeink sokrétűek, a hagyományos formák mellett
megtalálhatók a befektetési jegyek,
a kötvények, a nyugdíj-előtakarékossági számlák, a tartós befektetési

számlák, a Start-számlák is. Jelenleg 4.000 „számlás” ügyfelünk van,
ezen belül 6 önkormányzat és intézményei számláját kezeljük.
Aktív üzletágunkat ugyancsak a
hagyomány és az újszerűség rugalmas „együttélése" viszi előre. A
„klasszikus" személyi kölcsönöktől
a zálogfiókok finanszírozásáig széles a választék. Nálunk megoldást
találhat az otthonteremtő
család, a kiegyensúlyozott pénzgazdálkodást és fejlődést
előtérbe helyező
vállalkozás
(Széchenyi-kártya, GazdahitelGazdakártya,
földalapú
és
egyéb
támogatások
megelőlegezése stb.), a
családi vagy egyéni
beruházást
tervezők
(személyi kölcsön, lakossági
energiatakarékossági hitel, életbiztosítás fedezetű személyi hitel stb.).
Helyi beágyazódottságunk erős, kirendeltségeink településein minden
2-3. családdal van kapcsolatunk, s a
helyi vállalkozások 60-90%-a ránk
bízta pénzügyei intézését. A közösségi életben vállalt szerepünk is erősíti elfogadottságunkat, s visszahat
a banki szolgáltatások igénybevételére is. Nálunk Ön otthon van!
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Sárvár vendégcsalogató hely

Igazán szerethető város, jó itt lakni. Sok
minden együtt van ahhoz, hogy nemcsak a
helyben élők, hanem a turisták is jól érezzék
magukat. Sárvárinak lenni jó – összegzi a
helyiek véleményét Kondora István polgármester.

Aki bármelyik irányból átlépi a 15 500 lakosú
nyugat-magyarországi város határát, azt hiheti, hogy talán már Ausztriában van. Ám annak
ellenére, hogy a fürdőnek a múlt évben félmillió látogatója volt, és 400 ezer vendégéjszakát
regisztráltak, Sárvár nyugodt, csendes kisváros
maradt, csodálatos természeti környezetben. A
Rába folyó vadvize, a tízhektáros csónakázó, a
horgásztó, a 12 hektáros arborétum a város szívében önmagában is vendégcsalogató, de nem
szabad megfeledkezni a Nádasdy-várról és a
többi művelődéstörténeti értékről sem.
A város két részre tagolódik, az egyik a 270
hektáros, egybefüggő déli terület a fürdővel,
két nagy szállodával, a csónakázó-, illetve
horgásztóval. Ettől teljesen elkülönül a város
észak-nyugati részén lévő iparterület. Ott a
nemzetközi tőke számos ágazatban van jelen.
A munkahelyek zömét az ipar adja, a munkanélküliség az országos átlag alatt van.
Az elmúlt két évtizedben komoly fejlődésen
ment keresztül a város, az igazi lökést 2002ben a Széchenyi Terv keretében épült fürdő
adta meg. 2005-ben megnyílt a kemping, több
hotel – köztük ötcsillagos is – épült, magyar
magántőkés beruházásban. Ma már a városban
2800 szállodai férőhely van. A következő lépés
a gyógyhellyé minősítés megszerzése, erről
már döntött a képviselőtestület. A polgármester elmondta, ez a minősítés presztízsnövelő,
és további fejlesztést generálhat. A jövőt illetően nagy terveik vannak: „öt csillagos várost”
építenek. S ha ma még nem is jellemző ez
színvonal a város minden pontjára, ezentúl ezt
a magas minőségi szintet célozzák meg.
A fürdővel, nagy szállodákkal, turizmusban
érdekelt szolgáltatókkal közösen városimázsépítésbe kezdenek az idegenforgalom fellendítése érdekében. E téren Sárvár már most is
remek eredményekkel büszkélkedhet, hiszen
Magyarország kilencedik leglátogatottabb települése. Kondora István szerint jövőjük, fejlődésük stabil alapokon nyugszik. Az egyik

Játsszon
velünk és
nyerjen sárvári
nyaralást!

pillér a vendégforgalom, a másik az ipar, a
harmadik az épített és természeti környezet
harmóniája, a negyedik az a nagyon színes
kulturális és szellemi élet, amely a várost jellemzi. „Mások szokták rólunk mondani, hogy
Sárvár Vas megye kulturális fővárosa, én ez
ellen nyilván nem tiltakozom, hiszen rendkívül
sok programunk van, amelyről a város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők” – mondta
a polgármester.

Az óvódásoknak és az iskolás korúaknak is
számos vízi élményben lehet részük

Mindent a
kisgyermekes
családokért

Az ország egyik legkorszerűbb fürdője
4500 m2-es újonnan épített családi fürdőszárnnyal és 1200 m2 klórmentes vízfelülettel bővült. Így egész éven át – időjárástól függetlenül – rengeteg élmény
vár itt minden generációt.

Magyarország kilencedik leglátogatottabb
települése Sárvár

Névjegy
Kondora István 1954-ben született
Sárváron. 1978-ban a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Főiskolán szerzett
népművelés–magyar szakos diplomát. 1977-től a Sárvári Művelődési
Központ népművelőjeként dolgozott, 1988–2002-ig az intézmény
igazgatója. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen
végzett, a Magyar Táncművészeti Főiskolán pedig
táncpedagógusi diplomát szerzett. Önkormányzati
képviselő, majd 2002–2010-ig alpolgármester. Tavaly óta polgármesterként végzi munkáját.

Telefon:
95 / 530 100

„Olyan fürdőt szerettünk volna létrehozni,
amelyben a hagyományokat megtartva tudjuk fogadni a gyógyulni vágyó vendégeket,
miközben kiszélesítjük a vendégkört. A
gyermekes családoknak és a fiataloknak is
újabb attrakciókkal szolgálunk” – mondta
Vancsura Miklós ügyvezető igazgató. Az
új szárnyban igazán a gyermekek ideális
fogadására rendezkedtek be. A kisgyermekkel érkező családokat bébivilág várja:
bébipancsoló, baba-mama szoba, pelenkázó, babakonyha, babamelegedő és játszókuckó. Az óvódás, iskoláskorú gyermekek
nagyon élvezik a különböző csúszdákat,
vizes játékokat, gyermekmedencét és a hullámmedencét. Ezen felül a „régi” részt is
bővítették: új gyógyvizes élménymedence
épült, és a szauna-birodalom is kibővült.
Vancsura Miklós azt is elmondta, hogy
Magyarországon Sárváron debütál az a
vadonatúj víztisztítási technológia, amely
egész Európában újdonságnak számít.
Ennek köszönhetően a fürdésre használt
vizet klór hozzáadása nélkül is baktériummentesíthetik és algátlaníthatják.

Üdülési
csekket
elfogadunk!

Fedezze fel a Park Inn Sárvár színes világát!
Regisztráljon a www.parkinnsarvar.hu weboldalon, ahol mindössze egy kérdés megválaszolásával sárvári nyaralást nyerhet!
Kérdés: Milyen jeles eseményt ünnepel a szálloda ebben az évben?
Vár a Sárvári Park Inn Nyár! 19 600,– Ft / fô / éj
Szállás félpanzióval, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô vízi-és szaunavilágának korlátlan használatával.
Érkezéskor meglepetés kicsiknek és nagyoknak!

