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A magyarkanizsai Gyógyfürdő napja alkalmából az intézményben pénteken átadták a felújított iszappakoló részleg első fázisát. Az ünnepségen 
köztársasági, tartományi és önkormányzati tisztségviselők is megjelentek. 

Köszöntő beszédében dr. med. Slobodanka Drndarski, a Gyógyfürdő igazgatója elmondta, hogy az idén eszközölt beruházások értéke megha-
ladta a 37 millió dinárt, amelynek 80 százalékát tartományi, 20 százalékát pedig saját eszközeiből biztosította az intézmény. Tavasszal elvégezték a 
tetőszerkezet rekonstrukcióját, most pedig az iszappakoló  részleg felújításának első fázisa fejeződött be, aminek értéke kevés híján 13 millió dinár 
volt. 

A beruházás 2016-ra tervezett folytatása még jelentősebb modernizációt irányoz elő, hiszen a Gyógyfürdő az Aquamarin épületében egy iszappa-
kolásos központot szeretne kialakítani, aminek érdekében az Abela épületéből az iszapfürdőt áthelyezik majd az Aquamarinba – tudtuk meg Jaksa 
Harmath Csilla igazgatóhelyettestől.

A tartományi kormány évek óta komoly támogatást nyújt a magyarkanizsai rehabilitációs szakkórház fejlesztéséhez. Ez nem véletlen, mondta 
Miroslav Vasin tartományi kormányfő-helyettes, hiszen tartományunk sem tengerrel, sem szép, magas hegyekkel nem rendelkezik, de van egy 
olyan kincse, amit érdemes fejleszteni, az pedig a gyógyvízen alapuló gyógyturizmus. Prof. dr. Vesna Kopitović tartományi egészségügyi, szoci-
álpolitikai és népesedéspolitikai titkár szerint azonban nem elég elvégezni a felújításokat és kiépíteni az új tartalmakat, segíteni kell az intézményt 
abban is, hogy az egészségbiztosítás terhére minél több páciens juthasson el ide gyógykezelésre. 

– Oda kell hatnunk, hogy az Egészségügyi Minisztérium javasolja az illetékes szakbizottságnak, hogy a kényszerből otthon ülő, de gyógyke-
zelésre szoruló embereknek a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap pénzt biztosítson arra, hogy eljuthassanak egy ilyen szép gyógyfürdőbe és 
kezeltethessék magukat – mondta a tartományi egészségügyi titkár. 

A magyarkanizsai önkormányzat eddig is kiváló együttműködést ápolt a Gyógyfürdővel, a jövőben pedig azon fáradozik, hogy az egészség-
turizmuson túl más tartalmakhoz is hozzásegítse a nagy múltú intézményt, nyilatkozta Fejsztámer Róbert, a községi önkormányzat Gazdasági, 
pénzügyi és fejlesztési főosztályának vezetője. Reményét fejezte ki, hogy öt éven belül a magyarkanizsai Gyógyfürdő már egy új, modern wellness-
tartalommal kibővítve várja a vendégeket. 

Az iszappakoló részleg első fázisának átadásán a szalagot dr. Slobodanka Drndarski társaságában Miroslav Vasin és Nyilas Mihály tartományi 
kormányfő-helyettesek valamint a tartományi egészségügyi titkár vágta át. 

Az ünnepi eseményen felléptek a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola diákjai. 
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