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Kaposvár épül

A fejlesztés a válasz a válságra

Egy város fejlődése szempontjából létfontosságú, hogy eleven, dinamikus, hívogató központja
legyen. Olyan, amely egyaránt vonzani képes a városlakókat és a vállalkozásokat, otthont tud
adni az igazgatás intézményeinek és a kulturális attrakcióknak. De ha kell – esténként,
hétvégente – színtere lehet a családi sétának, kikapcsolódásnak is. Amelyhez hozzá tartozik a
fagylaltozás, kávézás vagy közös vacsora élménye – esetleg egy koncert meghallgatása. Jó, ha
egy ilyen városközpont könnyen megközelíthető – autóval akár, de akkor legyen hol hagyni a
kocsit –, vagy tömegközlekedéssel, a környező településekről, de persze kerékpárral is. És jó,
ha rendezett épületeivel, zöldfelületeivel, utcabútoraival, korzózásra alkalmas burkolataival – a
város lényegét, szellemét is sugallani képes.

Kaposvárnak ilyen városközpontot álmodtunk – és ez az álom, sok erőfeszítés nyomán, az
Európai Unió támogatásával, mintegy kétmilliárd forintért rövidesen valóra válik.

Szinte minden elemében megszépül és megújul a Belváros, hogy új funkcióknak is helyet adva
méltó centruma lehessen nemcsak a Somogy megye lakosságának ötödét adó kaposvári
közönség mindennapjainak, egyúttal méltó központja a megyének is. A „sétáló” belváros
további bővítése lezárása annak a tervszerű városfejlesztő programnak, amelyet a város
önkormányzata 20 éve zászlajára tűzött, és ami gyökeres változásokat hoz Kaposvár és a
térség lakói számára.

Mert nemcsak új Belvárost építünk, de az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az
AGORA-program részeként megkezdődött a térség meghatározó kulturális intézményének, az
Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 14
hónapig tartó újjászületése is, aminek az eredményeként – a jelenleginél kétszer nagyobb
területen, korszerű technikával felszerelve – 1,8 milliárd forintért új kulturális „fellegvárat” kap
Kaposvár. A város alatti termálvízkincsre, az arra épült fürdőkultúrára alapozva zajlik a
fürdőrekonstrukció: 3,5 milliárd forintért olyan gyógyfürdő épül, amely vonzerejével a turizmus
egyik bástyája lehet. A felsorolt – és itt nem említett – programokból egyre erősebb kontúrokkal
rajzolódik ki egy harmonikusan fejlődő, polgárbarát középváros képe.
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Az önkormányzat által létesített Keleti Ipari Park zöldmezős, nagy területigényű beruházásokat
tett lehetővé. A rendelkezésre álló területek ugyan még nem fogytak el teljesen, de hamar
látszott: a park keleti irányú bővítésére szükség van. Ez a munka is megindult, a
munkahelyteremtés jegyében – uniós segítséggel – ezzel is erősítjük a város vállalkozásvonzó
karakterét.

Nem sorolom tovább: aki Kaposvárott jár, hallja az építés zajait, látja azt a mozgást,
dinamizmust, amivel a város a válságra válaszolt. Előre nézünk, várost építünk, és ezzel
nemcsak munkahelyeket teremtünk, de megalapozzuk a reményt és a bizakodást a város és a
térség lakói számára. Kaposvár és a régió fejlődőképes, megtartó ereje nő, és egyaránt képes
kiszolgálni az ide látogatók, a magának működési terepet kereső vállalkozói szektor és az itt élő
emberek igényeit.
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