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Élményekben csúcson vagyunk!

Hotel Residence Siófok
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Versenyképessé tehető a turizmus

Az elmúlt évtizedben az első Széchenyi 
Tervnek, a megjelent európai uniós és ban-
ki finanszírozási forrásoknak köszönhető-
en látványos fejlődés ment végbe a turiz-
must kiszolgáló infrastruktúra területén. 
Számtalan fürdő épült vagy újult meg, ha-
talmas számban újítottak fel vagy építettek 
szállodákat, illetve a non-profit szférában 
számos kulturális létesítmény megújítása 
is megtörtént. Az összes befektetett forrás 
nagysága lényegesen meghaladja az ezer-
milliárd forintot. Sajnos azonban mégsem 
sikerült lefaragni a magyar turizmus hát-
rányából Európával szemben. Hoffmann 
Henrikkel, a Siófoki Fürdőegylet Turisz-
tikai Egyesület és a Balatoni Regionális 
TDM Szövetség elnökével az okokról és a 
kiutat jelentő új turizmustörvényről be-
szélgettünk.

– Mi a bizonyítéka a viszonylagos sikertelen-
ségnek és mely okok vezettek ide?
– A  beruházások  mértékétől  elmaradtak  a 

várt eredmények, amit bizonyítanak az egy-
re romló statisztikai mutatók, a folyamatosan 
csökkenő vendégéjszakaszám és az egy  főre 
jutó  költés  visszaesése.  Meggyőződésünk 
szerint  megoldást  az  általunk  javasolt  jogi 
garanciák törvénybe iktatása eredményezhet. 
Javasoljuk  az  európai  turisztikai  törvények 
és az utóbbi tíz év hazai tapasztalatai alapján 
átgondolt  cselekvési  terv  megvalósítását,  a 
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 
szervezetek, azaz civil turisztikai önkormány-
zatok létrehozását, mert megítélésünk szerint 
ezek garantálják a magyar turizmus fenntart-
ható és versenyképes fejlesztésének kereteit.

– Kifejtené ezt részletesebben is?
– A  mai  turisztikai  piacon  eladhatatlanok 

az elszigetelten létrehozott és menedzselt ter-
mékek,  egy-egy  hotel,  fürdő,  vagy  attrakció 
–  ezeket  csak  és  kizárólag  egységes  és  pro-
fesszionálisan  kialakított márkarendszerekbe 
integráltan lehet hatékonyan és versenyképe-
sen, térségeket átfogó, turisztikai termékcso-

magokká alakítani, piacra vinni és értékesíte-
ni. Azaz a vendég, amikor dönt, nem csupán 
egy hotelt választ úti célul, hanem adott eset-
ben Magyarországot,  a Balaton Régiót  vagy 
éppen  Észak-Magyarországot.  A  globális 
turizmus mai  piacán  csak  és  kizárólag  azok 
a  térségek  tudnak  talpon  maradni,  amelyek 
saját kínálatukat a szereplők összefogása és a 
forráselosztás modernizációja  révén képesek 
profi  menedzsmentre  bízni.  A  turisztikailag 
sikeres  országokban  (Ausztria,  Svájc,  Ang-
lia, Dél-Tirol) a desztináció menedzsment az 
egyetlen  olyan  hatékony  turizmusirányítási 
forma, amely globálisan is versenyképes mű-
ködést biztosít. Felismerték, hogy a térségek 
szakmai  menedzsmentje  a  legfontosabb  fel-
adat a turizmus mai rendszerében, hiszen jól 
működő turisztikai infrastruktúra nélkül nincs 
sikeres térség, és fordítva. Az ezzel kapcsola-
tos kompetenciák ellátására pedig – természe-
tüknél fogva – az önkormányzatok helyett az 
alulról szerveződő és az önkormányzatokat is 
magukba foglaló, a magán- és közszféra part-
nerségén alapuló szervezetek lehetnek a meg-
felelő formák, amelyek egységbe foglalják és 
koncentrálják az összes fellelhető forrást.

– Milyen konkrét javaslatokat fogalmaz-
tak meg?
– Magyarországon  a  jelenlegi  forráselosz-

tás nem teszi lehetővé a TDM-szervezeteknek 
sem  a  helyi,  sem  a  térségi,  sem  a  regionális 
szintjén  a  professzionális  menedzsment  al-
kalmazását,  és  ez  a  jelenlegi  rendszer  egyik 
legsúlyosabb problémája. A másik deformáció 
a forrásokat és a kompetenciákat érintő finan-
szírozás rendszere. A magyar turizmus európai 
modernizációja  azonban  a  most  megszülető 
turizmustörvényen múlik. A törvény jelentheti 
a sikeres európai modellek meghonosítását, és 
ezáltal  a  válságból  való  kilábalás  alapfeltét-
eleinek megteremtését, vagy – és ez az  igazi 
veszély – a  jelenlegi helyzet  tartósítását. Ép-
pen ezért szükséges átalakítani a szervezetek 
jogi  formáját, és a finanszírozási  feltételeket. 
Az  egyes  szinteken  a  következő  működé-
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Névjegy

Hoffmann  Henrik  37  éves, 
három  gyermekes  családapa. 
1996-ban végzett a Webster 
Universityn, Bécsben, közgaz-
dászként.  Jelenleg  a  siófoki 
Hotel  Residence  Balaton  és 
a  mátraházi  Hotel  Residence 
Ózon  igazgatója,  2007  óta  a 
Siófoki  Fürdőegylet  Turisztikai 

Egyesület  elnöke,  2011-től  a  Balatoni  Regionális 
TDM Szövetség elnöke. Vitorlázásban  tizenhatszo-
ros magyar bajnok. 2006-ban „Az év  szállodása,  a 
100 szoba alatti kategóriájában” díjával tüntette ki a 
Magyar Szállodaszövetség. Ugyanebben az eszten-
dőben Siófok városa a Pro Turismo díjjal, 2011-ben 
Országos Pro Turismo díjjal ismerte el munkásságát 
a Nemzetgazdasági Minisztérium.

si  formákat  szükséges  megvalósítani:  helyi 
szint,  térség és régió. Javasoljuk, hogy a  tör-
vény  a  TDM-szervezetek  minden  szintjének 
(régiós  szintig)  finanszírozását  alulról  felfelé 
garantálja úgy, hogy a vállalkozók az IFA-nak 
a  TDM-szervezeteket  megillető,  törvényben 
rögzített,  kötelező  hányadát  közvetlenül  a 
szervezet  számlájára  utalják,  méghozzá  úgy, 
hogy  az  átutalt  összeg  a  törvényben megha-
tározott  százalék  erejéig  legyen  levonható. 
Ennek  eredményeként  a  kompetenciák  és 
források  átstrukturálása már  rövidtávon  elér-
hető adóbevétel-növekedést eredményezne és 
bőségesen  kompenzálná  az  önkormányzatok 
kieső bevételeit.

– A célok tehát ismertek…
– Ki kell alakítani a tulajdonosi szemléletet, 

a professzionalizmust és az egyéni érdekeket 
ötvöző,  átfogó  partnerséget.  Sem  az  ország-
nak, sem a Balaton Régió turizmusának nincs 
ideje  várni  tovább. Vagy  sikerül megállítani 
azokat a folyamatokat, melyek végeredménye 
beláthatatlan következményekkel  jár  a  turiz-
musban, vagy végképp, de legalábbis hosszú 
időre lemaradunk a versenyben.

A Balatonnál alakult meg az első hazai regionális Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM), 19 helyi és térségi TDM összefogásával
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Eredményes        évet zárt tavaly a turisztikai ágazat
Az elmúlt év novemberétől a turizmus 
képviselete önállóan is megjelenik a kor-
mányzatban annak köszönhetően, hogy a 
miniszterelnök dr. Horváth Viktóriát a Nem-
zetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes 
államtitkárává nevezte ki. Az ágazat kiemelt 
szerepet kapott az Új Széchenyi Tervben is. 
Dr. Nemes Andrea, az NGM Turisztikai és 
Vendéglátóipari Főosztályának vezetője azt 
is elárulta, hogy a válság ellenére a turiszti-
kai ágazat eredményes évet zárt.

– Mi tette szükségessé a turisztikai intézmény-
rendszer reformját? 
– A  Turisztikai  Desztináció  Menedzsment 

rendszer  kialakításának  szükségességét  a 
2006-2013 közötti időszakra vonatkozó Nem-
zeti  Turizmusfejlesztési  Stratégia  fogalmazta 
meg először. Célja, hogy a jelentős turisztikai 
vonzerővel és infrastruktúrával rendelkező te-
rületeken – helyi,  térségi, regionális és orszá-
gos  szinten – működjön  turisztikai házigazda 
szerepet betöltő szervezet. Az önkéntesen meg-
alakuló szervezetek küldetése, hogy az önkor-
mányzatok  tartós  együttműködést  alakítsanak 
ki  a  turisztikai  szolgáltató  vállalkozásokkal, 
civil  szervezetekkel  a  turizmus  fejlődésének, 
működtetésének  közös  céljai  meghatározása 
és megvalósítása érdekében oly módon, hogy 
az önkormányzatok a döntéshozatal során nem 
kerülnek  fölénybe,  viszont  a  közös  feladatok 
finanszírozásából az idegenforgalmi adó visz-
szaforgatásával kiveszik részüket. Azt várjuk, 
hogy a jó adottságokkal, turisztikai vonzerővel 
rendelkező területeken a szolgáltatási kínálat a 
vendégek igényeinek megfelelően fejlődjön és 
ezáltal növekedjen az érdeklődés a  turisztikai 
fogadó terület iránt.

– Hány TDM szervezet alakult hazánk-
ban?
– A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilván-

tartásában 85 szervezet szerepel. A regisztráció 
nem hatósági eljárás. Azt jelenti, hogy a szer-
vezetek önkéntesen teljesítettek egy széleskörű 
egyeztetést követően kidolgozott, szakmai fel-
tételrendszert. A regisztráció a feltétele annak, 
hogy a célzott támogatási pályázatokon támo-
gatást igényeljenek. 2009 óta három körben 71 
projekt  eddig  összesen  3,6 milliárd  forint  tá-
mogatást nyert. Megállapítható, hogy a Turisz-
tikai  Desztináció  Menedzsment  szervezetek 
működése terén kedvezőek a tapasztalatok.

– Sikerült-e eredményeket elérnie hazánk-
nak az egészségturizmus terén?
– 2011 januárjában kezdődött meg a magyar 

fejlesztéspolitika következő tíz évére vonatko-
zó  céljait  megfogalmazó  Új  Széchenyi  Terv 
végrehajtása. Ez a turizmusra nézve is számos 
új elemet tartalmaz, és a Gyógyító Magyaror-
szág Programban a turizmust az egészségipar 
részeként  értelmezi  egy  rendszerbe  fogva  az 
egészséggel és a hazai termálvízkincs komplex 
hasznosításával összefüggő ágazatokkal. A do-
kumentum a turizmusfejlesztés első számú pri-
oritásaként a korábbiaknál is hangsúlyosabban 
jelölte meg az egészségturizmust. Az Új Szé-
chenyi Tervben több fordulóban lehetőség volt 

Ingadozó a turisztikai ága-
zat – véli Hülvely István, a 
Hunguest Hotels Zrt. vezér-
igazgatója, miközben 2007-
ig makroszinten a fejlődést 
egyértelműnek látja. Addig 
ugyanis mind a vendégek 

száma, mind pedig az ágazat bevétele nö-
vekedést mutatott, bár a jövedelmezőség 
romlása már akkor jelentős volt.

Érdekesség, hogy 2007-hez képest ma 15 szá-
zalékkal  több  szállodai  szoba  van Magyaror-
szágon, tehát ugyanaz a bevétel ennyivel több 
szobára esik. Miközben a fejlesztések jórészt a 
4-5 csillagos kategóriában  történtek, vagyis  a 
volumennövekedés eléri a 25 százalékot is, az 
árbevétel azonban stagnál.  A piacon ma rela-
tív túlkínálat van, amelyet nem követ a keres-

let. Ennek egyik oka a válság, a másik pedig 
Hülvely István megítélése szerint a túlzott be-
ruházások. A vezérigazgató úgy  látja,  hogy  a 
Széchenyi Pihenőkártya az év második felében 
kezdi átvenni a korábbi Üdülési Csekk szere-
pét, amely a szállodaipar számára fontos bevé-
teli forrás. Maga a Hunguest Hotels Zrt.  több 
„leggel” is büszkélkedhet Magyarországon. A 
legnagyobb  kapacitással  rendelkező  szálloda-
lánc, a vidéken a legnagyobb árbevételt reali-
záló és a legnagyobb belföldi bevétellel rendel-
kező szállodalánc is egyben. 
Európában  egy  új,  egységes  minősítési 

rendszert hoztak létre a szállodák besorolására, 
amelyhez Magyarországgal  együtt  több  mint 
15 ország csatlakozott eddig – mondja Hülvely 
István, aki szerint fontos, hogy a vendégek így 
mindenütt ugyanazt a színvonalat várhatják el 
az azonos minősítésű hotelektől. 

Mindenhol jó, de legjobb itthon
A hazai gyógy- és egészség-
turizmus területén tíz éve 
történt az első nagy áttörés, 
amikor a Széchenyi Terv jó-
voltából közel 150 új gyógy-, 
és wellnessfürdő létesült ha-
zánkban – mondja Kovacsics 

Imre, a Spa Hungary Holding Zrt. elnöke, 
aki több fürdő vezetője is. 

A  nagy  fejlesztések  időszakában  és  azt  kö-
vetően  sok  hasznos  tapasztalatot  szerzett  a 
turisztikai  szakma,  s  ezek  felhasználásával 
racionalizálható  hazánk  egyik  húzóágazata 
Kovacsics Imre szerint. Mint mondja: lényeges 
szempont, hogy olyan kiemelkedő projekteket 
erősítsünk meg, vagy alakítsunk ki, amelyek-
kel a külföldiek számára azonnal azonosítható-
ak leszünk. Ehhez elengedhetetlen a minőségi 
„tabularáza”,  amely  elsősorban  a  személyzet 
magas  fokú  továbbképzésében,  oktatásában 

nyilvánul meg. Fontos, hogy az egészségturiz-
musban dolgozók (uszodamesterek, vagy akár 
takarító személyzet is) megfelelő képzettséggel 
és nyelvtudással is rendelkezzenek. 
A  hazai  turizmus  megerősítésében,  fellen-

dítésében pedig nagy szerepe lehet az Üdülési 
Csekket  felváltó SZÉP Kártyának. Bár  átme-
netileg  a  fürdők  sajnos  kevesebbet  profitál-
nak belőle – mondja a szakember – mert nem 
használható fel  teljes egészében fürdőbelépők 
vásárlására. A helyzetet azonban hosszabb tá-
von mégis bíztatónak  látja az elnök, hiszen a 
SZÉP Kártyák száma növekvő tendenciát mu-
tat.  Hónapról-hónapra  nő  a  kártyabirtokosok 
száma, akik várhatóan idén már hozzányúlnak 
a Széchenyi Pihenőkártyán  felhalmozott  pén-
zükhöz. 
Mindezek  mellett  Kovacsics  Imre  szerint 

szemléletváltásra is szükség van, s el kell érni, 
hogy az emberek a hazai, kiváló minőségű kí-
nálatot részesítsék előnyben. 

Színvonalasabb idegenforgalom

Nehéz helyzetben kell helytállni 
Az utazni vágyóknak egyre 
több választási lehetőségük 
van, nagy a harc a vendége-
kért. Magyarország vonzó 
árelőnye, ami döntő szem-
pont volt eddig a külföldi tu-
ristáknál, egyre fogy. A SZÉP 

Kártya eddig nem pótolta az Üdülési Csekk 
kieső forgalmát – értékelte a hazai turizmus 
helyzetét Pusztai Erzsébet, az Accent Hotel 
Management által üzemeltetett hévízi Lotus 
Therme Hotel & Spa igazgatója. 

Pusztai Erzsébet  szerint az áfa és egyéb adó-
terhek csökkentése, a dohányzástörvény en-
gedékenyebbé  tétele  jelenthet  előrelépést. 
Jelenleg  nem  engedélyezik  a  dohányzást  a 
gyógyszolgáltatást  is  nyújtó  szállodakomple-
xumok területén. A vendég ezt a szigorú szabá-

lyozást nem érti, hiszen az EU-ban számos jó 
példa  ismert. Az emelkedő költségek,  adóter-
hek miatt a szállodák eredményessége is egyre 
csökken. – Ez még nem annyira látványos, de 
ha így folytatódik, pár éven belül nem tudnak 
beruházni, felújítani, ezért romló állapotú, ke-
vésbé  versenyképes  turisztikai  terméket  kell 
majd  eladnunk  –  hangsúlyozta,  hozzátéve: 
pozitívak  a minőségfejlesztésre  kiírt  pályáza-
tok és az, hogy a TDM szervezetek támogatást 
kapnak az idegenforgalmi adóból. Az igazgató-
nő elárulta, hogy sikeres évet zártak, a szálloda 
dolgozói  által  nyújtott  kiváló  teljesítménynek 
és az Accent Hotel Management szállodacso-
portjában  rejlő  szinergiáknak  köszönhetően 
terveiket és az előző év eredményét is túltelje-
sítették. Az elnyert Holidaycheck Tophotel és a 
Magyar Turizmus Minőségi díja a vendégek és 
a szakma elismerését tükrözi. 
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Eredményes        évet zárt tavaly a turisztikai ágazat

A téli Hévízi-tó madártávlatból is egyedülálló látványosság. 2012-ben a főváros után Hévíz volt a leglátogatottabb város az országban

az  egészségturisztikai  attrakciók,  szolgáltatá-
sok támogatására, 2010-2012 között több mint 
8,1 milliárd forint támogatást folyósítottak 32 
milliárd  forint  értékű  fejlesztést  előmozdítva 
ezzel.  Az  egészségügyi  turizmus  fejlesztését 
támogató, 2012 júliusában megjelent pályázat 
feldolgozása még nem zárult le.

– Az elhúzódó válság hogyan hatott a turiz-
musra?

– A nemzetközi turistaérkezések száma meg-
haladta az egymilliárdot, ez történelmi rekordot 
jelent. A  legfrissebb hazai statisztikai adatok a 
2012 január-november időszakra vonatkoznak. 
Eszerint a kereskedelmi szálláshelyet  igénybe-
vevő  vendégek  száma,  ami  meghaladta  a  7,7 
millió  főt,  3,5%-kal,  a  vendégéjszakák  száma 
4,6%-kal nőtt az előző év hasonló időszakához 
képest. A külföldi vendégek esetében még ked-
vezőbb a kép, számuk 8%-kal, az általuk eltöltött 
vendégéjszakák száma 8,2%-kal nőtt. A belföldi 
vendégek által kereskedelmi szálláshelyen eltöl-
tött vendégéjszakák száma szintén emelkedett. 
A kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíj-
bevétele novemberig 142,3 milliárd forintot ért 
el, ez 8,6%-os növekedést mutat.

– A szakmában ezzel szemben pesszimiz-
must tapasztalhatunk, s olyan állítást is hall-
hatunk, hogy változatlan bevételen több vál-
lalkozás osztozik, hiszen az elmúlt időszakban 
jelentős szálláskapacitás-növelésre került sor. 
– 2012-es adatok szerint a vendégforgalom 

és a bevétel is növekedett a hazai szálláshelye-
ken.  Ez  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy 
ne  lennének  olyan  létesítmények,  amelyek  a 
piaci verseny következtében hátrányba kerül-

Névjegy

Dr.  Nemes  Andrea  Éva  a 
Budapesti  Kereskedelmi  és 
Vendéglátóipari  Főiskolán  ke-
reskedelmi,  a  Budapesti  Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen 
áruforgalmi  diplomát  szerzett, 
Ph  D  tanulmányait  a  Budapes-
ti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási  Egyetemen 

folytatta gazdálkodástan szakterületen. Kezdetektől 
a  turizmus és oktatás  területén dolgozik, vezette   a 
Magyar Turizmus Rt. Kutatási és Termékfejlesztési 
Igazgatóságát, Svájci Nemzeti Turisztikai Képvise-
letét, dolgozott a Gazdasági Minisztérium Turizmus-
stratégiai  és Befektetési  Főosztályvezetőjeként.  Je-
lenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai 
és  Vendéglátóipari  Főosztályának  vezetője,  illetve 
Budapesti Corvinus Egyetem docense.

tek, mert nem voltak képesek lépést tartani az 
élesedő versenyben. Ezért is tartjuk fontosnak, 
hogy a szektor versenyképességét a szolgálta-
tások minőségének fejlesztésével folyamatosan 
javítsuk. A  nemzeti  tanúsító  védjegyrendszer 
létrehozása  és  működtetése  segítséget  nyújt 
a  vállalkozásoknak  abban,  hogy  megbízható 
szolgáltatási  színvonal  kialakításával  javítani 
tudják  pozíciójukat,  a  szálláshely  fejleszté-
si  pályázatok  pedig  a  működő  szálláshelyek 
korszerűsítéséhez,  szolgáltatásaik bővítéséhez 
biztosítottak támogatást.

– Hogyan tudnak a hazai turisztikai att-
rakciók versenyképessé, a külföldi vendégek 
számára vonzóvá válni?
– Nagyon fontos a versenyképesség növelé-

se, mivel világszerte egyre élesedik a verseny. 
Pontosan ezért a turisztikai attrakciók verseny-
képességének javítását is támogatta az Új Szé-
chenyi Terv pályázati rendszere. Fontos, hogy 
a  változó  igényeknek  megfelelően  alakítsák 
ki  az  attrakciókat  és  folyamatosan  fejlesszék 
azokat. Például nem elég egy nemzeti parkban, 
múzeumban,  vagy  kastélyban  statikus  kiállí-
tásokat bemutatni, mindenképpen élménysze-
rűvé kell  tenni  a  látogatást,  ehhez  igazítani  a 
szolgáltatást.

– Mit vár az idei évtől, illetve középtávon?
– Idén  a  külföldi  vendégforgalom  további 

bővülését  és  a  hazai  turizmus  tavalyihoz  ha-
sonló  szintű  alakulását  várjuk.  Középtávon 
a  hazai  kereslet  bővülésével  is  számolunk  a 
gazdasági helyzet javulásával összhangban. A 
belföldi turizmus fejlesztésének nagyon fontos 
eszköze a Széchenyi Pihenőkártya,  amelynek 

nagyon  jók  a  forgalmi  adatai,  éppen  a  SZÉP 
Kártya  járult hozzá, hogy a belföldi  turizmus 
esetén  is pozitív eredménnyel zárjunk. Az el-
fogadóhelyek  száma  megközelíti  a  40  ezret, 
a szerződött munkáltatók száma a 19 ezret, a 
kártyatulajdonosok  száma  pedig  meghaladta 
a 768 ezret. A SZÉP Kártyára feltöltött összeg 
csaknem 72 milliárd forint, amiből 44 milliárd 
vissza  is  folyt  már  a  gazdaságba.  Célunk  az 
volt, hogy minél gyorsabban költsék el a feltöl-
tött összeget a belföldi turizmus szolgáltatásai-
nak igénybevételére, így a munkavállalók élet-
minősége javulhat. Ez a munkáltatók érdekeit 
is szolgálja, hiszen a dolgozók kipihentebbek, 
jobb munkát végeznek.
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Egy igazi sikertörténet kezdődött el 50 évvel 
ezelőtt Bük és a térség településeinek életé-
ben, 1962. augusztus 19-én a fürdő nyitásá-
val, amikor átadták a fürdő első medencéjét.  
Az új fejezet 1957-ben indult, azzal hogy 
egy szénhidrogén kutatófúrás nyomán 1300 
méter mélyből 58 fokos, 15 ezer mg/l ásvá-
nyi anyagot tartalmazó víz tört fel, amelyet 
igazi kincsként hasznosítanak. A jubileum 
alkalmából dr. Németh István elnök-vezér-
igazgatóval beszélgettünk. 

– Milyen állomásai voltak az elmúlt fél évszá-
zadnak? 
– A  Büki  Gyógyfürdő  történetét  két,  egy-

mástól  élesen  elhatárolható  korszakra  lehet 
bontani. Az első az 1961-től 1993-ig az állami 
vagyon privatizációjáig terjedő szakasz, amikor 
a fürdő fejlődését alapvetően az állami finan-
szírozás és irányítás határozta meg. Az egyre 
növekvő hazai és külföldi érdeklődés a külön-
leges, az alkáliákat és fluoridot  is  tartalmazó, 
kálcium-magnézium-hidrogénkarbonátos  ter-
málvíznek volt köszönhető, amelyet 1965-ben 
gyógyvízzé minősítették. A vizsgálatok szerint 
a gyógyvíz fürdőkúraként mozgásszervi beteg-
ségek,  ivókúraként  emésztőszervi,  inhalációs 
formában  pedig  légúti  betegségek  kezelésére 
alkalmas. A már fedett medencével  is  rendel-
kező  létesítményt  1973-ban  gyógyfürdővé, 
1979-ben  a  67,5  hektár  környezetével  együtt 

Folyamatos a fejlesztés Bükfürdőn

kiemelt országos gyógyhellyé minősítették. A 
’80-as évek végére a fürdő nemzetközi  jelen-
tőségű termálbázissá fejlődött, ahol a 13 hektár 
parkfelületen 14 medence szolgálta a pihenést 
és gyógyulást.

– Milyen kihívásokat jelentett a rendszer-
változás?  
– Teljesen új fejezetet nyitott a fürdő törté-

netében,  fejlődésében ez a korszak. Az új  tu-
lajdonosok – a megyei és a helyi önkormány-
zat – 1993-tól Rt.-t alapítottak, amely már új 
piaci magatartást követelt. Ettől az időszaktól a 
mennyiség helyett a minőségi értékek növelé-
sére kellett a hangsúlyt helyezni. Ennek és egy 
átgondolt, reális helyzetfelmérésre épülő előre-
menekülési  stratégia  eredményeképp Bükfür-
dő a Dunántúl és egyben Magyarország egyik 
legkeresettebb termál- és gyógyfürdőjévé vált.

Névjegy

Dr. Németh István okl. építőmér-
nök, címzetes egyetemi docens, 
műszaki  doktori  tudományos 
fokozata van. 1981-től vezet für-
dőket,  1993  óta  a  Büki  Gyógy-
fürdő Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
Alapító elnöke a helyi idegenfor-
galmi  egyesületnek  és  a Pannon 
Termál  Klaszternek.  Elnöke  a 

Magyar  Fürdőszövetségnek,  a Vas megyei Mérnöki 
Kamarának és tagja a NYME Gazdasági Tanácsának.
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– Az elhúzódó válság ma is új kihívások elé 
állítja az 50 éves fürdőt…  
– Napjaink  leltárja  azt  bizonyítja,  hogy  50 

éves múltjára alapozva ma  is  jó úton halad a 
fürdő, hiszen a társaság piaci értéken több mint 
tizenötszörösére növelte vagyonát. S ha már az 
adatoknál tartunk: a fürdő eddig már több mint 
32 millió vendéget fogadott és nem volt olyan 
év, amikor ne tudta volna növelni az árbevételi 
forgalmát. Bár még nincs kész a 2012-es mér-
leg, máris kijelenthető, hogy a vendégek száma 
csaknem 50 ezerrel haladja meg az előző évit, 
s eléri a 870 ezret. Az árbevétel pedig mintegy 
150 millió forinttal lesz magasabb a tavalyinál. 
Mindez azt igazolja, hogy a szolgáltatásbővítő 
beruházások  és  fejlesztések még  a  recessziós 
időszakban is helyes döntéseken alapultak.  

Már 50 éve fejti ki hatását a bükfürdői gyógyvíz
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Bük városáról mindenkinek a méltán híres 
gyógyfürdő jut eszébe, ahová még messzi 
földről is elutaznak az emberek, hiszen aki 
eltölt itt akár csak néhány napot, megújulva 
térhet haza. S bár valóban ez a legnagyobb 
vonzereje az osztrák határhoz közeli kisvá-
rosnak, Bük fejleszti az iparát is. A város 10 
legnagyobb vállalkozása 1429 munkahellyel 
rendelkezik, a vonzáskörzete pedig 125 tele-
pülés. Bük polgármesterével, Németh Sán-
dorral beszélgettünk. 

– Bük nevét szinte mindenki ismeri, de talán 
kevesebben tudják, hol helyezkedik el, mek-
kora település…
– Településünk Vas megye északi részén ta-

lálható, tájegységi beosztás szerint az Alpokal-
ján. A 3 400 lakosú városunk a rangot 2007-ben 
kapta. Korábban a Csepregi térség társközpontja 
volt Bük, most, a járási beosztás szerint a kősze-
gi járáshoz tartozunk, ám a város által nyújtott 
szolgáltatások  révén  megtartottuk  kistérségi 
központi szerepünket. Oktatási szempontból  is 
fontos  települése  vagyunk  a  térségnek,  hiszen 
az általános iskola mellett vendéglátóipari szak-
iskola is van, amelyben szakácsokat és felszol-
gálókat  képeznek  –  ennek  infrastruktúráját  a 
Norvég Alap támogatásával, mintegy 450 millió 
forint beruházással újítottuk meg 2011-ben. 

– Milyen további beruházások valósultak, 
illetve valósulnak meg a városban? 
– Városunk legnagyobb futó pályázata a bel-

város  rehabilitációja  több mint  600 millió  fo-
rintból. Megújult a belváros legfontosabb tere, a 
városháza, szökőkút épült – a város fürdőváros-
hoz méltó arculatot kapott. Emellett tanösvényt, 
piacteret,  illetve  rendezvényteret  alakítottunk 
ki. A település legnagyobb attrakciója a gyógy-
fürdő – az állam, a város és az ott dolgozók tu-
lajdona – amely  idén ünnepelte  fennállásának 
50. évfordulóját, 1979 óta pedig az ország ki-
emelt gyógyhelye a fürdő és annak 70 hektáros 
környezete. A fürdő a fejlesztéséhez kétszer is 
nyert állami támogatást. 2002-ben egymilliárd 
forintot  50  százalékos  támogatással,  legutóbb 
pedig  félmilliárd  forintot 30 százalékos  támo-
gatás mellett. Ebből épült meg a szaunavilág, a 
pihenőtér,  illetve a  régebbi  részek  légtechnika 
felújítása  történt meg. A  fürdő  a  látogatottság 
tekintetében  stabilan  őrzi  országos  3.  helyét, 
hiszen Hajdúszoboszló és Hévíz után itt fordul 
meg a legtöbb vendég éves szinten. 

– A gyógyturizmus mellett az idegenforga-
lom más ágai felé is nyitnak?
– Az  elmúlt  években  a  város  a  gyógy-ide-

genforgalom mellett a sportturizmus terén pró-
bált előrelépni. 1996-ban megkaptuk a Nemzet 
Sportvárosa címet, ami egyedülállónak számí-
tott,  hiszen  akkor még  csak  nagyközség  vol-
tunk. Ennek feltételeit a sportpálya és a sport-
csarnok biztosította. 2012-ben pedig a Magyar 
Labdarúgó  Szövetség  (MLSZ)  műfűves  pá-
lyaépítési  pályázatán  vettünk  részt  sikerrel 
és közel 150 millió  forintos összberuházással 
–  30  százalékos  önrész  mellett  –  egy  szab-
vány  nagyméretű  műfüves  labdarúgópályát 
építettünk. Ennek célja az volt, hogy a minő-
ségi sportturizmust, az edzőtáborozni készülő 

A sportturizmus felé nyit Bük városa

A belváros rehabilitációja Bük legnagyobb, 600 millió forintos beruházása, amelynek keretében 
megújult a belváros legnagyobb tere, a városháza és szökőkút is épült

csapatokat  idevonzzuk,  amelyhez partnerek a 
város szállodái is. 

– Vannak-e további újdonságok?  
– A  turisztikai vonzerő növelése érdekében 

csodálatos  felnőtt,  mozgássérült  és  egy  nagy 
gyermekjátszótér  épült,  valamint  egy  aktív 
pihenőparkot alakítanak majd ki mintegy 150 
millió forintos pályázati  forrásból a helyi Tu-
risztikai  Desztináció  Menedzsment  (TDM) 
szervezésében. Mi  azt  szeretnénk,  ha  a  helyi 
TDM szervezet a város hosszabb távú idegen-
forgalmi terveinek szervezője legyen. A TDM 
mellett  a  városban  más  szervezetek,  illetve 
turisztikai  vállalkozások  is  számos  fejlesztést 
hajtottak  végre. Volt,  aki  a  szolgáltatás  szín-
vonalát emelte, vagyis a 3 csillagos szobáit 4 
csillagosság fejlesztette, s van, aki vízi kaland-
parkot épít. Ezekből jól látszik, hogy Bükön az 
idegenforgalmi fejlesztések nem a mennyiség, 
hanem a minőség növelése irányába történtek 
és  történnek. A  fürdő  fejlesztése  Bük  városa 
szempontjából önmagában is lényeges kérdés. 
A város ugyanakkor  törekszik a minőségi ki-
egészítő szolgáltatások fejlesztésére.   

– Kik a partnerei ebben, a már említett 
szállodákon kívül?
– Három nagy szervezet végez szolgáltatás- 

bővítést,  illetve  fejlesztést  Bükön.  A  gyógy-
fürdő a nyitvatartási  idejében biztosít  számos 
programot  a  vendégek  számára,  ezen  kívül  a 
TDM, amely elsősorban a fürdő külső részére 
koncentrál,  valamint  a Művelődési  és  Sport-
központ,  amely  a  klasszikus  közművelődési 
feladatok mellett a sport és a kulturális prog-
ramok  fontos  szervezője.  Idén  először  olyan 
programfüzettel  vártuk  a  vendégeket,  amely-
ben mindhárom szervezet programjai, eseten-
ként  a  környező  települések,  területek  prog-
ramjai  is megtalálhatók voltak. Szent György 
és Szent Mihály nap közötti, vagyis április és 

Névjegy

Németh Sándor 1979-ben Szom-
bathelyen  született,  de  felme-
nőihez  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 település-

fejlesztés szakirányú doktorandusz hallgatója. 2001–
2005 között a bői általános iskola tanára, 2007–2010 
között vidékfejlesztési irodavezető, 2010-től a Nyu-
gat-magyarországi  Egyetem  Társadalomföldrajz 
tanszékének  tanársegédje.  Mintegy  harminc  tudo-
mányos  és  ismeretterjesztő  cikk,  továbbá  számos 
településfejlesztési  tanulmány,  várossá  nyilvánítási 
dokumentum szerzője. 2010 októberétől Bük város 
polgármestere. 

október közötti időszakot tartjuk az idegenfor-
galmi főszezonnak. 

– Mi mindent szeretnének megvalósítani 
hosszabb távon? 
– A város régi vágya egy tározó megépítése, 

amely turisztikai szempontból is jól hasznosít-
ható  lenne.  Tudomásom  szerint  kormányzati 
szándék  is  van  arra,  hogy  2014  tavaszára  az 
ország  néhány  kiemelt  területén,  s  reménye-
ik szerint Bük városában is  tározó épüljön. A 
város lakói, illetve a környékbeli emberek szá-
mára azonban nem csupán az idegenforgalom 
biztosít megélhetést, hanem az ipar is. 20 mil-
liárd  forintos  beruházással  teremtett  munka-
helyeket a Nestlé Hungária Kft. Másfél évvel 
ezelőtt 350 ember dolgozott  itt,  jelenleg 650, 
jövő áprilisra pedig 800 munkavállalója lesz a 
cégnek. A társaság vezetése nagy gondot fordít 
arra, hogy az itt folyó munka ne zavarja a lakó-
kat és a városba érkező vendégeket. 
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LAST MINUTE AJÁNLATUNK AZ ÉV KEZDETRE

Szállás klimatizált kétágyas szobákban 
a teljes panzió keretében bőséges büféreggeli, büfévacsora, és grátisz menüválasztásos wellness ebéd, délutáni sütemény
wellness részleg és fitneszterem szabad használata, fitnesz- és keleti mozgásos gyakorlatok, fürdőköpeny, kamerával megfigyelt 
parkoló, szobaszéf, WIFI, valamint szenzációs újításként, a megújulás elősegítésére, tartózkodásonként és személyenként szállo-
dánk ajándéka egy 1.111 Ft értékű wellness utalvány, amely a tartózkodás alkalmával terápiás vagy szépség részlegeinkben 
használható fel kezelések igénybevétele esetén.

Ár:
Hétköznap (vas-csüt): 11.111 Ft/fő/éj kétágyas szobában
Hétvégén (pé-szo): 13.111 Ft/fő/éj kétágyas szobában

Érvényes: 
2013.01.02-2013.02.08. (min. 2 éjszaka esetén)
SZÉP-Kártyával fizető vendégeink számára további 5 % bónusz 
a számlafizetést követő következő tartózkodás alkalmával!

9740 Bükfürdő, Európa u. 18. Telefon: +36 94 558 030

E-mail: info@caramell.hu www.hotelcaramell.hu

FEBRUÁRI SZERENCSE A HOTEL CARAMELLBEN****!

A február az év második hónapja. A kettes szám a szerencse 
szimbóluma. 
A kettes szám azt jelenti, hogy múltunkból és jelenünkből a 
legjobbat hordozzuk magunkban. 

Pihenni bárhol tud. Nálunk újjászületik.

Ajánlatunk:
A mágikus 22.222 Ft/szoba/éj/teljes panzióval ellenében kínálunk
2 felnőtt és egy 6 év alatti gyermek részére, 

- szállást klimatizált kétágyas standard szobáinkban, 
- a teljes panzió keretében bőséges büféreggelit, büfévacsorát, és grátisz menüválasztásos ebédet, 
- délutáni süteményt, 
- a wellness részleg és fitneszterem szabad használatát, 
- fitnesz- és keleti mozgásos gyakorlatokat

Szenzációs újításként, megújulásuk elősegítésére, tartózkodásonként és szobánként szállodánk ajándéka 
egy: 2.222 Ft értékű wellness utalvány, amelyet tartózkodása alkalmával terápiás vagy szépség részlegeinkben 
használhat fel kezelések igénybevétele esetén.

Hétvégi felár (péntek, szombat éjszaka) személyenként: 2.000 Ft/fő/éj 
Érvényes 2013.02.08-02.28. (kivétel 2013.02.14-02.17.), minimálisan két éjszakai tartózkodás esetén.
SZÉP-Kártyával fizető vendégeink számára további 5 % bónusz a számlafizetést követő következő tartózkodás 
alkalmával!
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A gyógyvíz természetes, minden mellékha-
tástól mentes gyógyszer, mind a gyógyulás-
ra, mind a pihenésre vágyóknak ajánlja 
Vancsura Miklós, a Magyar Fürdőszövetség 
ügyvezető elnöke, aki szerint a hazai fürdők 
ma már európai színvonalúak.

A hazai fürdőkbe az első Széchenyi Terv indu-
lása, azaz 2000 óta mintegy 80 milliárd  forint 
áramlott fejlesztésre. Ennek köszönhetően mind 
építészeti vonatkozásban, mind az attrakciókat 
illetően európai színvonalúak a magyarországi 
fürdők azzal együtt, hogy vannak elmaradások 
víztechnológiai,  energiahatékonysági  területe-
ken és a fővárosban lévő műemléki fürdőkre is 
ráfér a fejlesztés. Azok a fürdők, ahol megtör-
téntek és jól átgondoltak voltak a fejlesztések, és 
a kapacitásokat helyesen állapították meg, ered-
ményesen működtek és a válság ellenére jó évet 
zártak. A jövedelmezőség Vancsura Miklós sze-
rint más kérdés, hiszen az áfa-emelés, és néhány 
más költségnövekedés kedvezőtlen hatást gya-
korolt az ágazatra. Mint a Magyar Fürdőszövet-
ség ügyvezető elnöke kifejtette, a Széchenyi Pi-
henőkártya bevezetése nehezen indult, egészen 
áprilisig különféle zavarokkal küszködtek, ami 
aggodalmat okozott. Júniustól viszont elkezdő-
dött az emelkedés és – ugyan még nem készült 
a végleges összesítés –  úgy tűnik, hogy sikerül 
elérni  a  2011-es  évi  eredményeket. Az  utolsó 
két-három hónapban a SZÉP Kártya használat 

Természetes gyógyszer a hazai gyógyvíz

terén nagyon  intenzív emelkedést  tapasztaltak. 
Vancsura  Miklós  arra  számít,  hogy  2013-ban 
a fürdőknek még inkább meg kell küzdeniük a 
mindennapos létért. Új marketing eszközökkel 
élni, jelen kell lenni az interneten, a Facebookon. 
A Magyar Fürdőszövetség az előző évekhez ha-
sonlóan  számos kampányt  szervez – Strandok 
Éjszakáját,  a  Magyar  Fürdőkultúra  Napját  és 
sok újdonságot is tervez. A statisztika szerint a 
hazai  szálláshelyek  kihasználtsága  a  fürdővá-

Névjegy

Vancsura Miklós a Bács megyei 
Rémen született, mérnök-közgaz-
dász. A hévízi kórház volt főigaz-
gatója.  Munkája  eredményeként 
megszüntették  a  vízveszélyes 
bauxitbányászatot és jelentős fej-
lesztések valósultak meg a hévízi 
tavon  és  a  kórházi  épületeken. 
Jelenleg  a  Sárvári  Gyógyfürdő 

Kft.  ügyvezető  igazgatója  és  sárvári  kórház  főigaz-
gatója. Nevéhez fűződik a sárvári gyógyfürdő és kór-
ház  komplex  fejlesztése  2009-2010-ben. A Magyar 
Fürdőszövetség  ügyvezető  elnöke,  több  szakmai  és 
társadalmi  társaság  tagja.  Hévíz  város  díszpolgára. 
Felesége dr. Mózes Magdolna urológus reumatológus 
főorvos, négy gyermekük van

rosokban a  legmagasabb. Az előny kölcsönös: 
azok  a  fürdők  a  leglátogatottabbak,  amelyek 
közvetlen összeköttetésben vannak a szomszé-
dos szállodával, ahonnan akár köntösben átsé-
tálhatnak a vendégek.
A fürdőszövetség ügyvezető elnöke felhívta 

a figyelmet arra, hogy a gyógyvizek természe-
tes  gyógyszerek,  nincs  mellékhatásuk,  a  für-
dők  nemcsak  egyszerű  pihenést  biztosítanak, 
hanem gyógyulást is. Fontos tudni, hogy 2013-
ban  az Országos Egészségbiztosítási Pénztári 
támogatások  változatlanul  igénybe  vehetők  a 
gyógyfürdő szolgáltatásokra. 

2010-ben került átadásra a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő új családi fürdőközpontja

Van egy hely a Nyugat-Dunántúlon, ahol megáll az idő és elfelejtjük 
a hétköznapi rohanó világ gondjait: Sárváron kellemes meleg gyógy-
víz, forró szaunák, testet-lelket melengető masszázsok gondoskodnak 
jó közérzetünkről, az arborétumban és a tavaknál pedig nagy téli séták 
során meríthetünk új energiákat a természet erejéből.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben minden a vendégek pihenéséről 
szól. A gyógyfürdő részben a kiváló sárvári gyógyvíz átmelegíti, rege-
nerálja fájó végtagjainkat, izületeinket, hiszen kiválóan alkalmas moz-
gásszervi  megbetegedésekre. A  családi  fürdőszárnyban  pedig  együtt 
lubickolhat az egész család: csúszdák, hullámmedence, játékokkal teli 
gyermekmedence,  óriásjacuzzi  várnak  itt  ránk. Kicsi  gyermekkel  ér-
kezőknek  is  jó  választás  ez  a  fürdő, mert  a  baba-világban mindenre 
gondoltak. A bébi medencében kifáradt piciket egy pihenőszoba várja. 
A baba-világban  lehetőség van pelenkázásra,  szoptatásra, ételmelegí-
tésre, sőt a tepidáriumban melegedésre is.

Az exkluzív Szaunavilág különleges szeánszain kipróbálhatunk sárvá-
ri sós, mézes-joghurtos felöntéseket vagy barnacukros-mandulaolajos 
peelinget.  Igazi  újjászületés  a  bőrnek!  Ha  pedig  fokozni  szeretnénk 
a kényeztetés élményét, mindenképpen próbáljunk ki egy különleges 
masszázst, mert itt abból páratlan a kínálat. 

Miközben mi  felnőttek visszanyerjük  lendületünket  és vitalitásunkat, 
addig  örökmozgó  gyermekeink  a  játszóházban  múlathatják  az  időt. 
Szakképzett óvónők kínálnak itt színvonalas foglalkozásokat és válto-
zatos gyerekprogramokat az aprónépnek.

Ha pedig lehetőségük van több napot is eltölteni a városban, érdemes 
megnézni  a Nádasdy-vár  gyűjteményét,  sétálgatni  a  télen  is  páratlan 
szépségű arborétumban és esténként pedig megkóstolni egy-egy „vasi 
finomságot” a helyi éttermekben. 

www.sarvarfurdo.hu 

Sárvár Fürdő - az élmény, a víz és a családok birodalma! 
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Családbarát környezet, mediterrán paradicsom 
A 2007-ben épült Granada Konferencia, 
Wellness és Sport Hotel Kecskemét belvárosától 
néhány percre, az M5- ös autópálya Nyugati le-
hajtójától 2 km-re, nyugodt, csendes környezet-
ben várja vendégeit.

Szállodánk  ideális  helyszíne  lehet  esküvőknek, 
családi  eseményeknek,  baráti  összejöveteleknek, 
konferenciáknak,  ügyféltalálkozóknak  és  céges 
csapatépítő  rendezvényeknek  egyaránt.  Legmo-
dernebb  technikával  felszerelt  konferenciaterme-
inkben  az  alkalomhoz  illő  berendezéssel,  virág-
dekorációval,  világítással  igyekszünk  megfelelő 
hangulatot  teremteni  az  adott  eseménynek meg-
felelően.

Wellness  részlegünkben  feszített  víztükrű 
medence,  finn  szauna,  hideg  vizes  merülő  me-
dence,  élménytusoló,  jacuzzi,  fűtött  pihenő  pad, 

infrakabin,  Kneipp-taposó,  sókamra,  gőzkabin 
biztosítja a teljes ellazulást. Külön térítés ellenében 
különféle masszázsok, illetve infraszolárium segí-
tik a testi-lelki felfrissülést vendégeink számára. 

Emellett  a  szabadban  is  több  kikapcsolódási 
lehetőséget kínálunk minden korosztály számára. 
A  2  hektáros  területen  19  eszközből  álló  fitnesz 
park, négy évszakos korcsolyapálya, focipálya, 3 
teniszpálya, 18 pályás mini golf, nyáron 2 strand-
röplabda pálya várja a sportolásra vágyókat. 

2012  júniusától  várjuk  kedves  vendégeinket 
újonnan  megnyíló  kalandparkunkba.  Összesen 
14  kötélpálya,  egy  9,3 m magas mászó  fal,  há-
rom szintes, 8 m magas kilátó és egy 80 m hosszú 
tiroli  lesiklópálya  áll  kalandvágyó  vendégeink 
rendelkezésére. Télen-nyáron üzemelő kemencés 
grillteraszunk ideális helyszínt biztosít különböző 
rendezvények számára 400 főig. 
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Egymilliárdot költhetnek Zalakaroson 
turisztikai fejlesztésekre
Zalakaros város önkormányzata, valamint az önkormányzat tulajdonában 
lévő Gránit Gyógyfürdő Zrt. pályázati sikernek köszönhetően két komoly 
beruházást hajthat végre, illetve indíthat még ebben az évben. Több mint 
egymilliárd forint értékű beruházás valósul meg, 500 millió forintos pályá-
zati forrás segítségével. A fürdőváros a Nyugat-dunántúli Regionális Ope-
ratív Program turisztikai attrakciófejlesztésekre irányuló két pályázatával 
nyerte a támogatást, ebből az önkormányzat 280 millió forintot használhat 
fel egy termáltó létesítésére, a gyógyfürdő pedig a szabadtéri „gyermekvi-
lág” folytatásaként fedett élményfürdőt alakít ki a kicsiknek 220 millió fo-
rintos támogatással.

Dr.  Burján  Richárd,  a  Gránit  Gyógyfürdő  Zrt.  vezérigazgatója  és  egyben  a 
Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke elmondta: A Zalakarosi Fürdő az elmúlt 
évben adta át a  fürdő a Vízipók Csodapók vízi gyermekbirodalom strandi att-
rakcióit, március elején pedig indulhat a Vízipók birodalom fedett részlegének 
építése. Nagy sikernek tekinthető, hogy tavaly sikerült megállítani a vendégszám 
éveken át tartó csökkenését, így a múlt évben közel 514 ezer látogatót fogadott 
a fürdő. A város szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a fél-
milliót, az ide érkezők több mint 70 százaléka belföldi vendég volt.

Dr. Burján Richárd kitért arra, hogy a gyógyfürdőben az eddig kevésbé ki-
használt úszómedence átalakításával hozzák létre a fedett gyermekrészleget, ahol 
két szinten vízi attrakciók, családi és gyermek szaunák, játszóházak várják majd 
a 14 év alattiakat.

Jámbor Tímeától, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület stratégiai-és marketing 
igazgatójától megtudtuk, hogy a  trendforduló a koncentráltabb marketingtevé-
kenységnek, valamint a szálláshelyek, a fürdő és a város szorosabb desztinációs 
együttműködésének  köszönhető.  Jámbor  Tímea  kiemelte,  hogy  az  idén  indul 
együttműködésük a Neckermann utazási irodával, melynek keretében Club Oázis 
nevű kreatív, sportos, szórakoztató animációs programmal várják a vendégeket. 
A Neckermann animátorai mellett Katus Attila és Béres Alexandra is ott lesz a 
nyáron a zalakarosi fürdőben.

A stratégiai-és marketing igazgató elmondta, hogy az 500 millió forintos beru-
házás munkálatai márciusban kezdődnek és várhatóan augusztusban fejeződnek 
be, valamint az egyre több cseh és lengyel vendég mellett, az idén az orosz piac 
felé is nyitnak.

Echós szekérrel ellátogathat a Garabonciás farmunkra, ahol Húsvéti nyuszi simogatáson 
vehet részt Radics Gigivel. Itt nyílik a május 4-én a Történelmi Kalandpark. 

Wellness zalai ízek varázsával

Részletek: + 36-93-540-140, + 36-30-383-5969, www.hotelvenus.hu

Foglalható már 13.990 Ft/fő/éj-től.



Vitál – Egészség & Turizmus 13

Az élmény és egészség forrása!

Téli Gyógyulás csomag
Gyógyulni nem csak kórházban vagy ágyban 
párnák között lehet, hanem egy élményekkel teli 
pihenés közben is. Kösse össze a gyógyulást a 
kikapcsolódással!

-

“Téli Gyógyulás” csomagunk ára:

vital.thharkany.hu

* * * *

Neptunus wellness hétvégéje (2 vagy 3 éjszaka)
35 950 Ft/fő/2 éj vagy 47 950 Ft/fő/3 éj

Szállás 2 vagy 3 éjszakára Standard kétágyas szobában  
 Svédasztalos reggeli  Vacsora bőséges választékkal

3x2500 Ft értékű wellness-kupon 2 éjszakás foglalás esetén
4x2500 Ft értékű wellness-kupon 3 éjszakás foglalás esetén

Kirké varázslatos hete (7 éjszaka) 84 950 Ft/fő
Szállás 7 éjszakára Standard kétágyas szobában  

 Svédasztalos reggeli  Vacsora bőséges választékkal
6x2500 Ft értékű wellness-kupon

Gyógyteabár, látvány- és úszómedence, pezsgőfürdő, merülő medence,  
finn szauna, gőzkabin, tepidárium, infraszauna, Kneipp-kúrák,  

fitness-terem, kondicionáló sarok-kardio gépekkel.

Kék Duna
Wellness Hotel

* * * *

Hívja szállodánkat! 06-24/523-230  
Kék Duna Wellness Hotel**** Ráckeve
recepcio@wellnesshotel.hu z www.wellnesshotel.hu

Élménygazdag wellnessre  
csábítjuk Önt

Ön most római wellnessünk főura, úrnője lehet
Próbálja ki a tepidárumot, kaldariumot, frigidáriumot és további római wellness-elemeinket!
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Egy új év kezdete sokakat 
ösztönöz arra, hogy erre az 
időszakra időzítsék a böjtöt, 
ami már csak azért is idő-
szerű, mert ünnepek alatt 
általában kirúgnak a hám-
ból és az ételek mennyiségét, 
minőségét illetően is „bűnbe 
esnek”. Ezért az év eleje a 
legideálisabb arra, hogy gon-
doskodjunk a szervezetünk 
megújításáról, s így újult 
erővel álljunk a ránk váró 
feladatok elé. Böjtölni otthon 
is lehet, de sokkal jobb és ha-
tékonyabb, ha szakemberek 
segítségével fogunk hozzá. 

A  visegrádi  Vitalizáló  Ven-
dégház azoknak is segít szer-
vezetüket  újjávarázsolni,  akik 
fogyni szeretnének, és azokra 
is gondol, akik tisztulásra, mé-
regtelenítésre  vágynak.  A  ház 
asszonya, Arádi Antónia szava-
iból kiderült se szeri, se száma 
a  testet,  lelket  felfrissítő  kú-
ráknak. A legelszántabb fogyni 
vágyóknak a lélek és a szellemi 
képesség regenerálását is segítő 
léböjt kúrát ajánlják, de vannak 
„barátságosabb”  lehetőségek 
is. A Mayr-kúra kefir és kenyér 
fogyasztásából  áll,  ami  elég 
egyhangúnak  tűnik  ugyan,  de 
sokat lehet vele fogyni és segíti 
a  savbázis  egyensúly-beállítá-
sát. Az Arádiéta saját fejlesztés, 
ötvözi a ház asszonyának eddig 
szerzett  tapasztalatait,  az általa 
ismert  módszerek  előnyeit.  A 
rizskúra  nemcsak  a  súlyfeles-
legtől segít megszabadulni, ha-

nem visszaadja az életörömöt és 
vitalitást. Mint Antónia mondja, 
különösen télen népszerű a szer-
vezet minden sejtjére kiterjedő, 
zöldségalapú  Schroth-kúra, 
amely  némi  borral  fűszerezve 
igazán  jó  hangulatot  teremt. 
Ennek a kúrának egyik pillére a 
reggeli, ágyban kapott testpako-
lás, ami azzal, hogy megemeli a 
testhőmérsékletet, erősíti az im-
munrendszert. Ez az oka annak, 
hogy számos betegségnél hasz-
nálják terápiás célokra. 
Testkezelések,  hatféle 

masszázs  közül  választhat-
nak  a  vendégek.  Újdonság  a 
cellulitisz  elleni  masszázscso-
mag. Természetesen van infra 
és finn  szauna  is, mondja An-
tónia hozzátéve, hogy extra  jó 
hatása  van  annak,  ha  a  forró 
szauna  után  hóval  hűsítik ma-
gukat a vendégek.
A  kúrák  tíznaposak,  mind-

egyiknek fontos eleme a moz-
gás.  A  vendégeket  délelőt-
tönként  házon  belül  várják 
változatos mozgásformák, dél-
utánonként  hegyi  túrákat  tesz-
nek  a  környéken  kihasználva 
Visegrád adottságait, energe-
tikai  szempontból  is  kedvező 
fekvését. Így garantálják a test 
és lélek megtisztulását, a teljes 
megújulást.

Vitalizáló Vendégház
Arádi Antónia 
2025 Visegrád, Feketehegy u.
Tel., fax: (+36) 26 / 397379
Mobil: (+36) 20 / 9280514
E-mail: info@bio-tex.hu

Vitalizáló Vendégház – Teljes megújulás

Ilyenkor év elején gyakran te-
szünk különféle fogadalmakat. 
Az egyik legnépszerűbb talán 
az, amikor valaki megfogadja, 
hogy megszabadul néhány ki-
lótól. Sokan a gyors eredmény 
reményében koplalni kezde-
nek, majd pedig hirtelen meg-
eszik a hűtőben fellelhető ételek 
nagyrészét. 

Ez persze  nem célravezető és nem 
is  egészséges,  de  a  tudatos,  jól 
megtervezett böjt az egyik leghaté-
konyabb  méregtelenítési,  salakta-
lanítási módszer. Ráadásul tisztítja 
a  bőrt,  csillogóvá  teszi  a  szemet, 
regenerálja  a  májat  és  az  emész-
tőrendszert.  Sőt,  a  lelket  is  meg-
tisztítja. Nem véletlen, hogy évez-
redes  hagyománya  van  a  böjtnek 
számos vallásban is. A keresztény 
vallás például a húsvétot megelőző 
időszakot tekinti a Nagyböjtnek. A 
gyakorlottabbak  ilyenkor  hetekig 
böjtölnek,  de  vannak,  akik  csak 
néhány  napig.  Néhány  ember  a 
böjt  idején csak vizet vesz magá-
hoz,  vannak,  akik  például  csak  a 
húst nem eszik meg. 
A  böjt  ugyanis  lehet  részleges 

vagy  teljes  is. A szándék és a  jól 
felépített böjt eredménye azonban 
ugyanaz:  a  szervezet megtisztítá-
sa,  a  felhalmozódott  salakanyag 
eltávolítása.  Ezek  a  „méreganya-
gok”  ugyanis  a  szervezetben  fel-
halmozódott  savakból  keletkezett 
sók, amelyek a zsírszövetekben és 
a  kötőszövetekben  rakódnak  le. 
Testünk  így  próbál  védekezni  az 

elsavasodás ellen. A böjtölő szer-
vezet  ugyanakkor  életkedvet  és 
életerőt nyer az energiát raktározó 
zsírból és a fehérjeraktárból.
A  súlyfeleslegtől  való  meg-

szabadulás  és  edzés  révén  javul 
a teljesítmény. A böjt alatti rend-
szeres, de nem megerőltető moz-
gás csökkenti az izomvesztést, és 
segíti a kiválasztás folyamatát. A 
böjtölés  nemcsak  a  betegségek 
gyógyítására  sarkallja  a  szer-
vezetünket,  hanem  az  egészség 
megelőzésére is alkalmas. Már az 
ókori Egyiptomban is éltek ezzel 
a  gyógymóddal,  s  úgy  tartották, 
hogy általa megfiatalodik az em-
ber.  A  böjtkúra  azonban  olyan 
mélyhatású  gyógymód,  amely 
alapos  ismeretet  és  tudást  igé-
nyel. A felelőtlen koplalás súlyos 
következményekkel is járhat. 
A böjt időtartama sok dologtól 

függ. Nem csupán elhatározás kér-
dése, de fontos az akaraterő is. Az, 
hogy mennyi ideig tartson a böjt, 
sok  dologtól  függ.  Amennyiben 
valaki alultáplált, annak általában 
sok rövid böjtöt érdemes tartania, 
ha súlyfeleslege van, akkor hosz-
szabb, de ritkábban megtartott 
böjtök  ajánlatosak.  Szakemberek 
szerint minden egészséges em-
ber  böjtölhet,  aki  képesnek  tarja 
magát arra, hogy betartsa a sza-
bályokat. De hosszabb ideig csak 
az  böjtöljön,  akinek  a  teste  már 
hozzászokott  a  böjthöz.  Aki  va-
lamilyen  betegségben  szenved, 
semmiképpen se kezdjen böjtölni 
orvosi felügyelet nélkül!  

Testi-lelki megtisztulást 
hozhat a böjtölés

A böjt az egyik leghatékonyabb méregtelenítési módszer
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A transzzsírsavak bizonyos fajtái rendkívül 
károsak az egészségre,  megkérdőjelezhetet-
len tudományos bizonyítékok alapján jelen-
tősen növelik a szív- és érrendszeri betegsé-
gek kockázatát, mint a szívinfarktus, vagy 
az agyvérzés, s a keringési betegségekből 
származó halálozást is.
 
Az élelmiszeripari feldolgozás során a növényi 
olajok  részleges  hidrogénezésével  keletkezett 
transzzsírsavak, vagyis mesterséges transz-
zsírsavak  azok,  amelyeknek  egészségkárosító 
hatása van. A mesterséges transzzsírsavak a 
természetben  nem  fordulnak  elő,  az  emberi 
szervezetben  nem  termelődnek,  így  fogyasz-
tásukra sincs szükség, kifejezetten károsak. A 
mesterséges transzzsírsavak elsősorban a hid-
rogénezett, vagy részlegesen hidrogénezett nö-
vényi zsiradékokban, illetve az ezekkel készült 
élelmiszerekben, ételekben fordulnak elő. 
Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástu-

dományi Intézet  (OÉTI) 2009 és 2012 között 
több mint 650 élelmiszert vizsgált be,  s mér-
te meg azok mesterséges  transzzsír  tartalmát. 
A vizsgált  élelmiszerek közül –  a mérés  idő-
pontjában  –  közel  százban  a  transzzsírsav 
mennyisége meghaladta a 2 g/100 g zsír feletti 
értéket. Olyan élelmiszer is előfordult, amely-
nek transzzsírsavtartalma a méréskor 38 g/100 

Számos betegség mellett a hasi elhízás okozója 
is lehet a mestersége transzzsírsav

Egészségesen, transzzsírsav nélkül

gramm  zsír  volt!  Ezek  között  voltak  egyes 
kekszek,  nápolyik,  teasütemények,  cukrászati 
készítmények, péksütemények, finompékáruk, 
kakaós  bevonó  masszával  készült  csokoládé 
jellegű édességek, táblás és szezonális figurák. 
A  közhiedelemmel  ellentétben  a  kiskeres-

kedelmi  forgalomban  kapható  margarinok 
jelentős  része  nem  tartalmaz  transzzsírsavat, 
mert  a  margaringyártók  újfajta  technológiára 
tértek át. Hasonlóan igaz ez egyes nemzetközi 
gyorséttermi láncokra is, s van néhány továb-
bi élelmiszeripari szereplő, amely önkéntesen 
száműzte termékeikből a transzzsírsavat.

Egyre  több  kutatás  támasztja  alá,  hogy  a 
transzzsírsavak  túlzott  fogyasztása  egyes  da-
ganatos betegségek, a hasi elhízás, a cukorbe-
tegség, valamint az Alzheimer-kór kialakulá-
sával  is  összefüggésbe  hozhatók.  Jelentősen 
növelik  az  úgynevezett  rossz  koleszterin  és 
csökkentik a  jó koleszterin  szintjét  a vérben, 
miközben gyulladáskeltő, és érfalkárosító ha-
tásuk felgyorsítja az érelmeszesedés kialakulá-
sát. Az Egyesült Királyságra vonatkozó becs-
lések  szerint,  ha  fél  százalékkal  csökkentjük 
a  transzzsírsavból  származó  energiabevitelt, 
6  százalékkal  csökken  a  szív-  és  érrendszeri 
halálozás. Évente 2 700 haláleset megelőzhe-
tő,  570  ezer  életév  egészségnyereség  érhető 
el,  évente  235  millió  font  megtakarítással. 
Hazánkban egyes becslések szerint évi 1000, 
más becslések szerint 15 000 halálesetet lehet-
ne megelőzni. 
Az  Egészségügyi  Világszervezet  (WHO) 

ajánlása  a  napi  energiabevitel  egy  százaléká-
ban maximálja  a mesterséges  transzzsírsavak 
bevitelét. Egy felnőtt esetében – 2000 kalória 
napi energiabevitelt feltételezve – az nem lehet 
több, mint 2 gramm  transzzsírsav naponta. A 
szervezet  2012-2016  közötti  akciótervében  a 
nem-fertőző  betegségek  megelőzésére  vonat-
kozóan az öt prioritás egyike éppen a  transz-
zsírsavakra vonatkozik. 
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Kehida Termál

10 éves a Kehida Termál!  
Pihenjen nálunk családjával!


