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Bevezetés
Dolgozatom témája a szentesi kistérség turisztikai koncepciója, ezen belül is a Petőfi
Szállóval kapcsolatos beruházások vizsgálata. Már korábban is foglalkoztatott a gondolat,
hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek Szentessel kapcsolatban, amivel a turizmus a
térségben fellendíthető lenne. Milyen beruházások történtek, illetve történnek a jövőben? Mi
történt a Petőfi Szállóval? Mit lehetne kezdeni az épülettel, amivel vonzaná a turistákat?
Hogyan hatna ez Szentes fejlődésére? Van e benne perspektíva? Ezekre a kérdésekre keresek
választ dolgozatomban. Lehetőséget kaptam a Szentesi Önkormányzattól, hogy néhány
adathoz, tanulmányhoz hozzájuthassak, bár a Petőfi Szálló új beruházója elzárkózott a
beruházással kapcsolatos adatok megtekintésétől, ami természetesen nehezítette a módszertani
vizsgálatomat.
Pályamunkám célja tehát a Szentesen található Petőfi Szálló beruházásainak vizsgálata,
aminek kapcsán hipotézisként megállapítottam, hogy a Szentesi kistérség fejlődése
szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható a szálló újbóli üzemeltetése.
Szentes központi szerepe gazdasági, társadalmi, kulturális és idegenforgalmi szempontból is
jelentős. A város Csongrád megye harmadik legnépesebb és egyben legnagyobb városa. A
prioritások alapján a fejlesztési célok közé kell sorolni a környezeti értékmegőrzést, az
infrastruktúrafejlesztést, a vállalkozás megteremtésének elősegítését, a mezőgazdasági
szerkezetmegújítást és a humán erőforrásnak a fejlesztését. Mindezek alapján Szentes nagy
kitörési pontja lehetne, a Petőfi Szálló felújítása.
A kutatás során a módszertani részt a SWOT analízis alapján készítettem el, a szekunder
forrásokat pedig a témával kapcsolatos szakirodalmakban, tanulmányokban fellelhető adatok
mellett, a Szentesi és a Derekegyházi Önkormányzat adatai, anyagai szolgáltatták.
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1. A turizmusról általában
1.1. A turizmus kialakulása
A dolgozat első részében fontosnak tartom, hogy néhány szóban írjak a turizmus
kialakulásáról, hiszen a turizmus nagy múltra tekint vissza. Turizmusról beszélhetünk már az
ókori idők óta, és ha az idő kerekét visszaforgatjuk látható, hogy a korból kiemelkedik
Egyiptom, Róma és Görögország turizmusa. Ugorva egyet a történelemben, a nagy
fellendülést a 18. század végén jelentkező ipari forradalom adta. Megindult az urbanizáció, az
emberek a városokba költöztek. A 19. század elején Watt feltalálta a gőzgépet, ami segítette a
gőzmozdony (Stephenson) és a gőzhajó megjelenését (Fulton). Beindult a vasúti turizmus,
megépült az első vasút vonal Stockon és Darlington között. Később az autó vette át a vezető
szerepet, megindult az autó turizmus, ami a lakókocsis utazásokat, valamint az autóbérlést
jelentette. Miután a Wright testvérek feltalálták a repülőgépet, a második világháború végére
elindult a korszerű gépek létrehozása, amelyeket a gyorsaságuk és kényelmük miatt
részesítették előnyben az emberek. A 19. századra tehető a szállodaépítés nagy korszaka. (Dr.
Szabó, 2010.)
A második világháború ideje alatt a szállodák, illetve a vendéglátóhelyek legtöbbje
megsemmisült vagy teljesen megrongálódott. Az újjáépítési korszakban több volt szállodai
épületet másra használtak fel, de emellett új szállodákat is létrehoztak. Szinte minden
nagyobb városban épült egy szálloda, ami kielégítette a turisták igényeit. Kezdetben csak a
pályaudvarok köré épültek ezek a létesítmények, majd a megközelíthetőség végett egyes
városokban a központban vagy központhoz közeli helyen építették fel a szállodákat, amelyek
nagy része fel volt szerelve központi fűtéssel, lifttel, távíróval és telefonnal. (Wikipedia)
Magyarországon az egyik legjelentősebb 19. században, az 1838-as nagy pesti árvíz után
épült szálloda az Angol Királynő Szálló. A szálloda arról vált nevezetessé, hogy Deák Ferenc
több évig itt lakott. Első emeletén előkelő nemesek által látogatott szalon volt egészen 1916ig, amikor a szállodát bezárták, majd később le is bontották. (Wikipedia)
A második világháború után, a szocializmus idején a bezártság volt a jellemző, ami szervezett
üdültetésekben mutatkozott meg. 1956 után az országot egyfajta fellélegzés jellemezte,
aminek következtében megindult a kelet-közép-európai országok közötti turizmus, majd
később a Nyugat-Európával folytatott turizmus is. Ennek következtében nagy nemzetközi
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szállodaépítések és infrastruktúra-fejlesztések valósultak meg. Magyarország Jugoszlávia után
a turizmus területén a leggyorsabban fejlődő országnak volt tekinthető.
A rendszerváltás után a volt szocialista országokban megállt a turizmus fejlődése. Jellemzően
hiányzott a szakértelem, valamint a tőke. A KGST megszűnésével a szocialista országok
elvesztették addigi piacaikat, így újakat kellett keresni. Ebben az időszakban a turisták
elsősorban a KGST országaiból jöttek, és ennek megszűnése után egyértelmű volt, hogy fel
kell hívni a figyelmet az erősségekre, ami által lehetőség nyílik a térségekből átcsábítani a
turistákat. Magyarország is ezzel a problémával küszködött. A volt Jugoszlávia területén e
tekintetben még nagyobb volt a probléma a balkáni háború miatt, ami az 1990-es években
teljesen alkalmatlanná tette az országot arra, hogy turistákat tudjon fogadni, és ez
természetesen hatással volt a magyarországi helyzetre is a földrajzi közelségből adódóan.
A tartósnak hitt, de csak átmeneti vonzerőink megszűntek és nem tett az ország
erőfeszítéseket az új image kialakítására. A szállodák nagy része a privatizáció miatt külföldi,
illetve magántulajdonba került és nem minden esetben hajtották végre a befektetők a
megfelelő szintű fejlesztéseket. (Dr. Szabó, 2010.)
Ilyen típusú problémára fogok rávilágítani a Petőfi Szálló fejlesztésének a vizsgálatánál is,
amivel bővebben a 3. fejezetben foglalkozok.

1.2. Turizmus hatásai
1.2.1. Gazdasági hatások
A turizmus befolyásolja a társadalmi, kulturális, fizikai és természeti környezetet, de
mindezek mellett a gazdaságra gyakorolt hatása a legfontosabb. A turizmus ma már behálózza
az egész világot, és szinte minden területen megjelenik. Sok helyen ez az egyetlen gazdasági
forma. Összetett jelenségként fogható fel, aminek vannak negatív és pozitív hatásai is.
Gazdasági hatás fogalmát egy turisztikai cikk úgy definiálja: (pihenokartya.biz), „mint a
turistákat fogadó terület és a turistákat szolgáltató területek gazdasági jellemzőiben,
gazdasági struktúrájában végbemenő gazdasági változások.”
A gazdasági hatásokat jelentősen meg lehet különböztetni a fizikai, kulturális és társadalmi
hatásoktól, mert ezek csak az adott fogadóhelyen érvényesülnek, a gazdasági hatások viszont
az egész ország, illetve világ gazdaságában jelentkeznek. A pénzáramlás, mind a küldő és
fogadó területeken kifejti hatását. A pozitív tulajdonságokat mindenképp ki kell emelni a
gazdasági hatások esetében. Ezen pozitív hatások között említhető a munkahelyteremtés az
adott településen, ami befolyásolja a fogyasztást, láthatatlan exporttevékenységként is
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megjelenhet, multiplikátor hatása van, hozzájárul ahhoz, hogy korszerűsítse az ország
gazdaságát, elősegíti a desztináció fejlődését és nem utolsó sorban serkenti a falusi turizmust.
A turizmus a munkanélküliség kezelésének egyik megoldása is lehet. A turisztikai
szolgáltatások fejlődésével egyre több emberre van szükség, hiszen a turizmusnak különösen
nagy az élőmunka igénye.
A turisztikai termékekre jellemző a szezonalitás is, ami negatívan hathat, ugyanis a szezonon
kívül nehéz a turisztikai termékeket, illetve szolgáltatások értékesíteni. Erre számos módszert
alkalmaznak például a légitársaságok, ahol szezonon kívül olcsóbban adják el a
repülőjegyeket. A szolgáltatatók több szolgáltatást kínálnak ugyanazért az árért. A turisták
érzékenyen reagálnak a természeti katasztrófákra, háborúra, járványra. Ha ezek előfordulnak,
általában ezeket a helyeket az utazási irodák ki is veszik a kínálataik közül, mert veszélyt
jelentenének a turistákra. Ezzel szemben az utóbbi években megjelent a katasztrófa turizmus,
ahol éppen a veszély kerül a központba. A legfőbb motiváció ebben az esetben a túlzott
kíváncsiság és annak az érzése, hogy valamiről nem szabad lemaradnunk, hogy valami
fontosnak lehetünk a szemtanúi, valaminek mi is részesei lehetünk anélkül, hogy a negatív
következményekkel számolnunk kellene. Szerencsére azok az emberek vannak többségben,
akik a kikapcsolódást, a pihenést választják, és nem az agressziót, mások nyomorúságát.
Természetesen meg kell ismerni a világot minden árnyoldalával és gyönyörűségével együtt,
de az egyensúlynak nem szabad megbomlania. Ennek meg van persze a maga pszichológiája.
A turisták a meglátogatott helyen látogatóként jelennek meg, ők végzik a fogyasztást, az ő
viselkedésük, hozzáállásuk befolyásolja a termékek minőségét. A turisztikai fogyasztás a
lakossági fogyasztás része. Ha növekszik a turisztikai fogyasztás az gazdasági növekedéshez
vezethet az adott helyen, illetve nemzetgazdasági szinten is. A turizmus által olyan termékek
is exportra kerülnek, amiket másképp nem lehetne eladni. A turizmus devizabevételt is jelent
az adott ország számára és ezzel javítja a fizetőképességeit.
A turizmus gazdasági hatásai jelentkeznek a GDP-ben is. A turizmus fejlesztése kapcsán
rengeteg beruházás történik. A külföldi befektetések kedvezően hatnak az ország gazdasági
helyzetére, bevételeket teremt. A bevétel nem csak a turisták költéseit foglalja magában,
hanem azt is, ha egy külföldi cég Magyarországra érkezik, hiszen akkor adót kell fizetnie, ami
szintén bevételt jelent. A beruházások eredményeként fejlesztésre kerül az adott desztináció,
ami által valószínűleg több látogató érkezik arra a területre.
A turizmus emeli a kereskedelem és a vendéglátás forgalmát és hozzájárul a helyi
önkormányzatok költségvetéséhez.
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Pozitív hatásként jelentkezik az infrastruktúra-fejlesztés is, mint következmény. A
mezőgazdaságra gyakorolt hatása is vitathatatlan, hiszen ebben a szektorban olyan
erőforrások vannak amiket, ha a turizmus nem hasznosítana, akkor parlagon hevernének.
(pihenokartya.biz)
Kedvező gazdasági hatásként lehet említeni a régiók fejlődését, az egyenlőtlenségek kezelését
és kiegészítő jövedelemforrásként való megjelenését. Természetesen a pozitív hatások mellett
néhány negatív hatásról is szót kell ejteni. Ezek a szezonális foglalkoztatás és fluktáció,
migráció, árfelhajtó szerep (élelmiszerek), importnövekedés, erőltetett fejlődés, gazdasági
függőség kialakulása, regionális egyenlőtlenségek növekedése, gazdasági szerkezet változása,
hagyományos

tevékenységek

eltűnése,

káros

hatások

felszámolásának

költségei,

infrastruktúra túltelítődése. Ezeknek a kedvezőtlen hatásoknak a megszűntetése vagy
mérséklése minden országnak az elsődleges feladatai közé tartozik. A fenntarthatóság a
turizmusban is megjelent, hiszen fontos a turisztikai erőforrások olyan mértékű hasznosítása,
hogy a jövő turistái számára is fogyaszthatóak legyenek, azaz a mostani turisták igényeinek
olyan mértékű kielégítése, amely biztosítja, hogy a jövőbeni igényeket is ugyanolyan vagy
magasabb szinten tudja kielégíteni a turizmus. Nagyon fontos a kulturális és természeti
erőforrásoknak a védelme e kereteken belül, mert ezek is vonzerőt jelentenek a turisták
számára, illetve lehetővé teszik, hogy a máshol megtermelt jövedelmek az adott térségben
realizálódjanak. Összességében ez azt jelenti, hogy „környezetbarát és egyúttal marketing
szemléletű turizmust kell megteremtenünk, mert az éppen megőrzött környezet hiánya hosszú-,
a kereslet elmaradása pedig rövidtávon veszélyeztetné a fennmaradást. A fenntartható
turizmus tehát a természeti és kulturális értékek védelemmel egybekötött hasznosításán
alapul.”
(A

turisztikai

fejlesztések

állami

támogatása

térségi

és

nemzetgazdasági

szintű

hatékonyságának vizsgálata, 2010.)
A turizmus gazdasági hatásainak csoportosítása:
Négy csoportba lehet osztani a turizmus gazdasági hatásait egy adott turisztikai desztináció
keretében.
1.

beruházás és fejlesztésösztönző hatás,

2.

jövedelemhatás (munkavállalói jövedelem, kormányzat, helyi önkormányzat bevételei,

vállalkozói jövedelem),
3.

munkahelyteremtő hatás,
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4.

fizetési mérlegre gyakorolt hatás.

Lehet a gazdasági hatásokat csoportosítani nemzetgazdasági értelemben is. Különbséget
teszünk a közvetlen, közvetett és gerjesztett hatások között.
a)

Közvetlen hatás:

A közvetlen hatás közvetlenül a turisták költésévek kapcsolatos. Közvetlenül befolyásolja a
kormányzati és önkormányzati adóbevételeket, foglalkoztatást, jövedelmet és az importot.
b)

Közvetett hatás:

Ez a hatás leginkább azoknál a vállalatoknál, szervezeteknél jelentkezik, amelyek azoknak a
szolgáltatóknak nyújtanak szolgáltatásokat és adnak el árukat, amelyek a turistákkal állnak
üzleti kapcsolatban.
c)

Gerjesztett hatás:

Közismertebb nevén multiplikátorhatás. A makrogazdaság összefüggései teszik lehetővé az
alkalmazását.

A

multiplikátor

hatás

az

Állami

Számvevőszék

tanulmányában

a

következőképpen van értelmezve (A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és
nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata, 2010)
„A multiplikátorok azt mutatják meg, hogy amennyiben a makrogazdaság valamely
részterületén változás következik be, akkor az hogyan gyűrűzik tovább a gazdaság más
területein. A jövedelmi multiplikátor mellett beszélhetünk foglalkoztatási, beruházási,
termelési multiplikátorról.”
(A

turisztikai

fejlesztések

állami

támogatása

térségi

és

nemzetgazdasági

szintű

hatékonyságának vizsgálata, 2010)
Gazdasági lépések
A Széchenyi Pihenő Kártya, azaz SZÉP kártya 2012-től került bevezetésre a magyar
gazdaságban. Ennek a gazdasági hatásai még pontosan nem ismertek, de a Pénzügy Zrt. a
legfrissebb kutatásai alapján arra számít, hogy azokban az ágazatokban, ahol majd elfogadják
a kártyát, 15 milliárd forintos plusz bevételt fog eredményezni.
Egy rendelettervezet szerint a szervezeteknek a plusz bevételeket elsősorban marketing
tevékenységekre kell majd fordítaniuk, ami pozitív hatással lehet a jövőben a vendégforgalom
növekedésére. A gazdasági válság a turisztikai szektort is érzékenyen érintette, hiszen
bizonyítottan csökkent a vendégek száma, de az elmúlt években már megfigyelhető volt a
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vendégek számának a növekedése. A belföldi vendégforgalom kicsi, de a SZÉP kártya
alkalmazása jelentheti ennek a helyzetnek a pozitív irányba történő elmozdulását is.
Az alábbi táblázat azt támasztja alá, hogy a vendégek száma és a turisták költései a 20082009-es gazdasági válság hatására visszaestek, illetve mérséklődtek. Látható, hogy a turisták
száma 2004-től 2007-ig dinamikusan nőtt. 2004-ben 21 722 turista számról lehet beszélni,
ami 2007-re 30 741-re növekedett. A válság hatására 2008-ban a forgalom stagnált, és 2009re csökkent 31 565 főre. Az utóbbi két évben a vendégek számának növekedése figyelhető
meg, azonban ez a növekedés nem volt számottevő. A SZÉP kártya bevezetése révén várja a
kormányzat a további növekedést. Ha a kiadásokat nézzük, az azt tükrözi, hogy a turisták
Magyarországon realizált költése gyors ütemben növekedett, de ez a szám 2011-re csökkent.
(Információs társadalomért és foglalkoztatásért alapítvány)

1. táblázat: Magyarországra érkező külföldi látogatók száma és kiadásai
Egy napra látogatók

száma,
ezer fő

aránya,
%

kiadásai,
millió Ft

2004

21 722

64,0

192 269

egy fő
egy
napjára
jutó
költése,
ezer Ft
8,9

2005

26 194

72,4

197 734

7,5

2006

29 059

75,8

250 288

8,6

2007

30 741

78,1

235 336

7,7

2008

30 740

77,7

323 604

10,5

2009

31 565

77,7

353 234

11,2

2010

30 394

76,2

328 032

10,8

2011

31 054

75,2

318 768

12,1

Év

Forrás: KSH
A befolyt összegeket a marketing tevékenységek mellett a munkabérek emelésére, új
munkahelyek teremtésére, valamint bővítésekre lehet majd fordítani a jövőben. A legfrissebb
becslések szerint akár 1000-1500, vagy akár 2000 új munkahely teremtésére is sor kerülhet.
(pihenokartya.biz)
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Az Erzsébet-utalvány is az új cafeteria rendszerben lett bevezetve 2012. január 1-jei
dátummal. Az utalványok forgalmazásának és kibocsátásának jogát a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány kapta meg. Hideg, meleg érkezésre lehet felhasználni, egyre több
vendéglátóhelyen. Ennek használata is lehetővé teszi, hogy növekedjen a vendégforgalom a
vendéglátó egységekben. (Erzsébet utalvány)

1.2.2. Kulturális és társadalmi hatások
„A turizmus társadalmi és kulturális hatásai részletesebben azt fejezik ki, hogy milyen módon
járul hozzá a turizmus az élet minőségében, a munkamegosztásban, az értékrendszerekben, az
egyéni viselkedésben, a családi kapcsolatokban, a közösség szerveződésében, a közösségi
életstílusban, a biztonságban, az erkölcsi elvekben, a kreativitás kifejeződésében és a
hagyományos szertartásokban végbement változásokhoz” (Fox, idézi Mathieson & Wall
1982, Cohen 1984).”
(Rátz, 1999.)
A társadalmi hatásokat a lakosság mindennapi életére értelmezhetjük, hiszen a kulturális
hatások a lakosok érték- és normarendszerében jelentkeznek és befolyásolják az emberek
kultúráját, kapcsolatait és művészetét. A turizmus, jelentős hatással lehet a népességre, a
munkaerőpiacra, a közösség jellemzőinek változására, az egyénekre és a családokra, valamint
a kulturális erőforrásokra.
A társadalmi hatásokat az alábbiak szerint lehet csoportosítani:
 Munkaerőpiac átalakulása:


fokozatosan nő a gazdasági egyenlőtlenség



szezonális munkahelyek létrejöttének fokozódása



új munkahelyek alapítása



gazdasági ágak átalakulása

 Népességre gyakorolt hatások:


foglalkoztatottak be- és kiáramlása



népességszám változása



faj, kor, nem, etnikum szerinti megoszlás megváltozása



népesség urbanizációja



családok áttelepülése

 Hatások egyéni és családi szinten:


családszerkezet megváltozása
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szabadidő eltöltésének megváltozása



közegészségügyben végbemenő változások



napi életvitel felborulása

 Hatások a természeti, kulturális erőforrásokra:


fokozott védelme az erőforrásoknak



szennyezés, zsúfoltság, túlterheltség



hagyományok, szokások megváltozása

 Közösség jellemzőinek, szerkezetének átalakulása:


hétvégi utazások



vallási, erkölcsi, politikai, társadalmi értékrendszerek átalakulása



új társadalmi osztályok megjelenése



infrastruktúra megváltozása



vallási különbségek

(Rátz, 1999.)
A társadalmi-kulturális hatásokat két nagy csoportra lehet osztani, attól függően, hogy a
hatások hol jelentkeznek. Az egyik a turizmus szektor fejlődése, a másik a házigazda és a
turista közötti viszonyból eredő hatások.
A turizmus szektor fejlődése:
A turizmus fejlődésének egyik legjelentősebb következménye a munkahelyteremtés. Egyes
vélemények szerint ez pozitívnak mondható, de mások szerint elvonja a munkaerőt a
mezőgazdaságtól.
A másik következménye, hogy rengeteg szezonális vendégmunkás érkezik hazánkba, ami
elsősorban akkor jelent problémát, ha etnikai nézeteltérések következnek be.
Hatással van a nők és fiatalok társadalmi mobilitásra is, mert munkahelyeket teremt
számukra.
Befolyásolja a társadalmi és családi életet, átalakítja a napirendjüket, hiszen más a lakosok
napirendje a szezonon kívül és a szezon alatt. A szektorban dolgozók életritmusára is hatással
van, mert a szezonban a turisták igényeinek kielégítése az elsődleges cél, és a saját igényeik
kielégítése csak másodrendű dolog. Háttérbe kerül a család és a baráti kapcsolatok, ami
sokszor a családi kötelékek gyengüléséhez vezet.
A turizmus következtében nő az üdülőknek a száma, és egyre több üdülőtulajdonos jelenik
meg, aminek következtében a helyi lakosok és üdülőtulajdonosok között konfliktusok
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alakulhatnak ki, mivel a nem állandó lakosok kisebb felelősséget vállalnak a település sorsát
illető kérdésekben, mint az állandó lakosok. Negatívumként értelmezhető, amikor az üdülő
építkezések következtében a helyi lakosok áttelepítésére kerül sor, ami sokszor elűzi a
településről a helyieket. A turizmus az infrastruktúra fejlődését is elősegítheti. A
csatornahálózatok, új utak, iskolák és egészségügyi szolgáltatások kiépülése pozitívan
befolyásolja a helyi lakosok életét amellett, hogy javítja az életminőséget, hiszen bővül a
kulturális szolgáltatások köre.
Negatív hatásként jelentkezik az általános árszínvonal emelkedés és az ingatlan áraknak a
növekedése. Az árak emelkedése befolyásolja a helyi lakosok fogyasztását, a magas áru
ingatlanokat pedig a fiatalok nem tudják, vagy csak nagyon nehezen képesek megvásárolni,
így kénytelenek az adott települést elhagyni. Ez vezethet egy elöregedő település létrejöttéhez,
illetve az idegenek arányának megnövekedéséhez. (Rátz, 1991)
Házigazda és turista közötti viszonyból eredő változások:
A turisták jelenléte sokszor zavaró lehet a helyi lakosok számára, ami eredményezhet
demonstrációs hatásokat is. Ez a helyi szokások, értékek, normák megváltoztatását jelenti.
Különösen a fiatalok körében jelentkezik ez a hatás, a turisták ugyanis irigylésre méltóak,
mert többet költenek és szabadabban viselkednek. Minél nagyobb a különbség a turisták és a
helyi lakosok életminősége között, annál jellemzőbb a demonstrációs hatás.
Említést kell tenni a foglalkoztatási struktúra átalakulásáról is. Többen dolgoznak a
szolgáltatói szektorban, mert az magasabb jövedelmeket és jobb előrejutási lehetőségeket
biztosít.
A turizmus fejlődésének hatására megjelenhetnek deviáns jelenségek, mint a prostitúció,
alkoholizmus, bűnözés, kábítószer fogyasztás, szerencsejátékok. Ezek a jelenségek nem
tisztázottak, hiszen egyes szakemberek szerint ezek a jelenségek már a turizmus fejlődése
előtt is meg voltak, mások szerint viszont a fejlődés hatására még inkább előtérbe kerültek.
A nyelvhasználatra gyakorolt hatása is vitathatatlan, hiszen a helyi lakosok egyre több idegen
nyelvet tanulnak meg azért, hogy a turistákkal szót értsenek. Ez pozitív hozadéknak is
tekinthető.
A turizmus kedvezően hat arra is, hogy nemzetközi szinten megismerjék az adott ország
kultúráját, ami által növekedhet a terület ismertsége, hírneve. A turizmus segíti azt, hogy a
történelmi épületeket, építészeti örökségeket felújítsák és megőrizzék. A turisták vásárlása
biztosítja a keresletet a kézművesek és művészek számára, ami a kézműves és művészeti
tárgyak átalakulásához is vezethet. Az eredeti a mérettől, minőségtől eltérően alakítják ki
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azokat a turisták számára, ami azonban, sokszor negatív hatásnak is tekinthető. Változások
vannak a kultúra más területén is. A turisták igényeinek kielégítése miatt egyre több
rendezvényt szerveznek, egyre több szokást élesztenek újra, hiszen ez is attrakciónak számít,
ami vonzerőt jelenthet a turizmus szempontjából. (Rátz, 1991)

1.2.3. Turizmus és nemzetgazdaság
A turizmus világszerte az egyik legjövedelmezőbb húzó ágazat, hiszen az elmúlt években
dinamikusan fejlődött. A politikusok egyetértenek abban, hogy
„A magyar nemzetgazdaság lelke és szíve a turizmus, akár a friss oxigén a sejtek számára”.
(turizmusonline.hu, 2012.)
Ahhoz, hogy a turizmus tovább fejlődhessen, és az „ország szíve” maradjon, sok pénzre és
pénzforrás elnyerésére van szükség a jövőben. Azonban nehézséget jelent, hogy az Európai
Uniós pályázatokért a többi ágazat is versenyzik, mint például az élelmiszeripar,
mezőgazdaság, informatikai ágazat. Nem egyszerű bebizonyítani, hogy a turizmus mennyivel
jobb és nélkülözhetetlenebb a többi ágazathoz képest attól függetlenül, hogy vitathatatlan
tény, a turizmusnak kiemelt szerepe van a magyar nemzetgazdaságon belül.
A nemzetgazdaságban betöltött szerepét három csoportban értelmezhetjük.


Ágazat hozzáadott értéke: statisztikailag értelmezhető. A turizmusban a szálláshely

szolgáltatást és vendéglátást takarja.


Közvetlen turizmus: azoknak a vállalkozásoknak a teljesítményét soroljuk ide,

amelyek közvetlen kapcsolatba kerülnek a turistákkal (utazási irodák).


Közvetett turizmus: a közvetlen turizmushoz hozzájáruló beszállítói tevékenységek

tartoznak ide.
Az utolsó két kategóriát együtt teljes turizmusnak nevezzük. A turizmus nemzetgazdasági
jelentőségének megadásakor ezt a csoportot szokás használni. (A turisztikai fejlesztések
állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata, 2010)
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2. táblázat: Szállodák főbb adatai 2000-2009
Szállodák főbb adatai
Év
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

egység

férőhely

darab
718
736
806
822
824
836
837
854
875
884

100 604
104 232
107 899
109 726
112 769
115 895
116 223
114 227
115 669
118 420

vendégéjsza
ka
ezer
3 948
11 480
3 988
11 626
4 060
11 681
4 092
11 699
4 571
12 638
5 018
13 599
5 134
13 701
5 417
14 129
5 623
14 174
5 179
13 103

vendég

Forrás: KSH

A táblázatból látható, hogy a szállodákban töltött vendégéjszakák száma folyamatosan
növekedett, de 2009-ben drasztikusan visszaesett, ami a gazdasági válságnak volt köszönhető.
A vendégek száma is 2009-ig nőtt, aztán visszaesés volt tapasztalható. A bruttó hozzáadott
érték is monoton növekedett a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területén. 1995-től kezdve
egészen 2008-ig 101-ről 359 milliárd forintra nőtt a termelése.
Az országban a turizmus jelentőségét jól mutatja az is, hogy mennyiben járul hozzá a
foglalkoztatottsághoz.
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3. táblázat: Foglalkoztatottak aránya az egyes ágazatokban
Ágazatok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat
366,910 344,936 336,574 315,776 293,215 278,510 280,674
Ipar energiával
1 021,192 991,631 992,322 991,736 978,055 923,817 919,956
Ebből:
Feldolgozóipar
920,480 888,714 887,101 891,836 884,823 828,581 819,501
Építőipar
298,243 303,619 307,597 315,490 308,932 292,299 275,031
Szolgáltatások összesen
2 500,092 2 534,001 2 555,722 2 570,665 2 552,862 2 524,538 2 556,569
Ebből:
Kereskedelem,
gépjárműjavítás,
szállítás, raktározás,
szálláshelyszolgáltatás,vendégl
átás
966,232 1 002,272 1 007,794 1 019,111 997,961 978,314 1 004,984
Nemzetgazdaság
összesen (belföldi
szemlélet)
4 186,438 4 174,187 4 192,215 4 193,667 4 133,064 4 019,164 4 032,230

Forrás: KSH
A táblázatból kiolvasható, hogy a legtöbben a szolgáltatás szektorban dolgoznak, a szálláshely
szolgáltatás és vendéglátás, kereskedelem, szállítás, raktározás, gépjárműjavítás területén. A
mi szempontunkból a szálláshely szolgáltatás és a vendéglátás a fontos. Látható, hogy a
dolgozók száma 2004-től kezdve 2007-ig folyamatosan növekedett. 2008-ban és 2009-ben
visszaesés volt tapasztalható, de 2010-től kezdve ismét növekedés látható. Egyértelműen
megállapítható, hogy a legtöbb munkahelyet a szolgáltatás szektor adja a magyar emberek
számára. (A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű
hatékonyságának vizsgálata, 2010.)

1.3. Magyarországi helyzetkép
1.3.1. Magyarország jelenlegi turisztikai helyzete
Magyarországon a turizmus megítélése és az ágazat helyzete számos változáson ment
keresztül. A szocializmus korszakát a folyamatos bizonytalanság jellemezte az akkori
politikai helyzet miatt. A rendszerváltozást követően az állam sokáig nem fordított megfelelő
hangsúlyt a turizmus fejlesztésére, amitől függetlenül a magyar gazdaság jelentős ágazata
maradt, amit a turizmusból származó devizabevétel aránya is bizonyított.
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A magyar turizmusról napjainkban elmondható, hogy a gazdasági hozam szempontjából van
mit javítani. Ennek számos oka van:


elmaradott infrastruktúra,



alacsony színvonalú szolgáltatások,



komplex, összetett turisztikai termékek hiánya,



túra útvonalak szennyezettsége,



kihasználatlan turisztikai erőforrások,



alacsony színvonalú marketing tevékenység.

Probléma, hogy hiányoznak a komplex turisztikai termékek és a szállodák kapacitása sem
megfelelő. Jellemző, hogy a külföldi látogatóforgalomnak a legnagyobb része átutazó és
látogató. A turistáknak körülbelül az egytizede tölt az országban vendégéjszakát. Mai napig is
az a jellemző, hogy a belföldi kereslet alacsony, mert alacsony a fizetőképes kereslet. 1995ben a problémák miatt elfogadtak egy turizmusfejlesztési csomagot, hiszen főleg az
infrastruktúra és az üdülőhelyek fejlesztésére helyezték a hangsúlyt. A turizmusnak ebben az
évben 1995-ben ajánlotta fel a PHARE-támogatást a kormány.
A beruházásokra adott összegek sem a marketingre, sem az infrastruktúra fejlesztésére nem
voltak elegendőek és az új közlekedési eszközök esetében is csak részleges megvalósulásról
lehet beszélni. (Kislexikon)
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2. Turisztikai beruházások Magyarországon
Közgazdaságtani értelemben a beruházás a termelő eszközök előállítását, vásárlását és ritkább
esetben az előállított vagy vásárolt eszközt jelenti. Hétköznapi szóhasználatban úgy
értelmezhető, hogy egy gazdasági szereplő olyan javakhoz jut, amelyek segítik más javaknak
az előállítását, termelését, ezért ez tulajdonképpen a vállalkozás tőkeállományának a
növekedését is jelentheti. (Ecopedia)
A turisztikai beruházások típustól, helyigénytől függően a települések eltérő területeivel
vannak kapcsolatban. Történelmi városokban a vonzerők a belvárosban összpontosulnak,
mely

egyrészt

a

történelmi

fejlődés

következménye,

másrészt

a

kulturális

intézményrendszerhez köthető. A külső területek a funkció tekintetében már a rekreáció
telepítés és az ehhez kapcsolódó turisztikai vonzerők terei. Az ilyen egységek helyszínének
kiválasztásakor a fő szempont a rendelkezésre álló terület nagysága, a területrendezés
prioritásai és nem utolsó sorban a településrész arculata. A tervezett beruházások során a
belváros és a külvárosok kapcsolatának egyensúlyára kell törekedni, így elkerülhető a
turisztikai túlterheltség és a városrészek közötti szakadék kialakulása, elmélyülése.
(Geopraphic.hu)
Számos turisztikai jellegű beruházás történt az elmúlt években Magyarországon. Egy jelentős
fejlesztési program az 1980-as években látott napvilágot, amelynek egy részét egy 300 millió
dolláros összegű hitelkonstrukció képezte. Ennek keretében valósult meg Budapest, mint
kongresszusi központ fejlesztése, Ferihegy II, valamint az új hegyeshalmi határátkelő.
A turizmus szempontjából az autópálya fejlesztési program elsődleges fontosságú, hiszen az
infrastruktúra fejlesztése nélkül nincs előrelépési lehetőség. Az autópálya fejlesztés keretében
a TEN (Transzeurópai Hálózatok) elképzeléseit kellett figyelembe venni. A fejlesztés kapcsán
elsődlegesek voltak a környezetvédelem szempontjai, és a természetes élőhelyekkel
kapcsolatos (92/43/EGK) irányelvek. A fejlesztés fő célja az volt, hogy Magyarország
bekapcsolódjon a transzeurópai közút rendszerekbe. (A Széchenyi-terv autópálya fejlesztési
programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata, 2002.)
A cél az volt, hogy a minőségi turizmus feltételeinek és a turisztikai szolgáltatásoknak az
emelése megtörténjen. A hitelkonstrukció felhasználására Magyarország és Ausztria volt
jogosult. A szállodai férőhelyek száma több ezerrel bővült, főleg a négy és öt csillagos
kategóriákat tekintve. Új szállodák is épültek, amelyeknek egy része magyar állami tulajdon
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volt. Az új szállodák másik részét a nemzetközi hotelláncok alkották (Hilton,
Intercontinental). Új szállodákon kívül néhány vidéki szálloda a beruházás összegéből új
szolgáltatásokat tudott kialakítani (teniszpálya, golfpálya, medencék). (Turizmus Bulletin, VI.
évfolyam, 1. szám)
 Széchenyi terv
Jelentős turisztikai beruházások valósulnak meg a Széchenyi terv segítségével, amelynek
több programja indult el az elmúlt években Magyarországon.
A terv célja, hogy biztosítsa Magyarországnak a fenntartható, gyors fejlődést és elősegítse a
felzárkózást az európai államokhoz, valamint segítse a hazai erőforrások gazdaságos
kihasználását. A terv eredményeként az üzleti szektor és az állami szféra közel került
egymáshoz, sőt partneri viszony alakult ki közöttük, mivel a vállalkozók pályázatok útján
kaphatnak anyagi támogatást a kormánytól.
A terv hét fő fejezetet - vállalkozáserősítő program, lakásprogram, turizmusfejlesztési
program, autópálya-építési program, kutatási, fejlesztési és innovációs program, regionális
gazdaságépítési program és információs társadalom- és gazdaságfejlesztési program - és
további 79 alprogramot tartalmazott. Ezek a támogatások vissza nem térítendőek voltak.
2001-ben 295,9 milliárd forintot irányozott elő és 2002-ben 330,8 milliárd forinttal
rendelkezett a költségvetésből. A turisztikai szektor ebből 2001-ben 25 milliárd forintot, míg
2002-ben 30 milliárd forintot kapott. A támogatásokból 15%-ot kapott Dél-Alföld, amely
régióról a későbbiekben részletesen fogok írni. A legnagyobb összegeket a termálfürdők
fejlesztésére, illetve az azokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre és a környéknek a
kialakítására adták. A támogatásoknak a 74%-át fordították az egészturizmus fejlesztésére.
A Széchenyi terv másik programja a turizmusfejlesztés, amely hat alprogramból tevődik
össze:


Gyógy- és termálturizmus fejlesztési alprogram



Konferenciaturizmus fejlesztési alprogram



Tematikus parkok (élményfürdők) fejlesztési alprogram



Kastély- és várturisztikai fejlesztési alprogram



Turisztikai információs rendszerek fejlesztési alprogram



Egyéb minőségi turisztikai termékek fejlesztési alprogram

(Gyógyturizmus a Széchenyi Tervben)
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Az alprogramoknak alapvető kitűzése a fejlesztéseken kívül többek között az, hogy
megnövelje az ország turizmusból származó bevételeit, új célcsoportokat tudjon megnyerni a
szolgáltatások számára. Fontos, hogy komplex turisztikai termék-, illetve szolgáltatáscsomagokat hozzon létre, ösztönözze a külföldi befektetőket, hogy érdemes beruházni az
országba. Kiemelt cél volt az is, hogy amennyire lehet, megszüntessék a szezonalitásból eredő
problémákat. Erre megfelelő példa az egészségturizmus, ahol nem érvényesül a szezonalitás,
mert

egész

évben

képes

szolgáltatásokat

nyújtani.

Ezért fontos a Turizmus Programfejlesztési tervnek az egészségturizmus fejlesztése.
(Gyógyturizmus a Széchenyi Tervben)
1. ábra: A gyógy és wellness szállodákba érkező külföldiek száma
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Forrás: saját készítésű diagram a KSH adatai alapján
A magyarországi egészségturizmus rendkívül kedvelt a külföldiek körében, a Széchenyi terv
fejlesztésének köszönhetően megemelkedett és folyamatosan nő a külföldiek száma.
Látható, hogy sok külföldi által a legkedveltebb turisztikai ágazat a gyógy- és wellness
turizmus. A barátokat, rokonokat meglátogató külföldiek száma előzi csak meg a gyógy- és
wellness szállodába látogató külföldiek számát. A táblázatból látszik, hogy 2004-től kezdve
2011-ig folyamatosan nő a külföldi turisták száma, akik a gyógy- és wellness szállodákba
látogatnak. 2004-ben a turisták száma 1606 volt, 2005-ben és 2006-ban visszaesés
tapasztalható, de 2007-ben ugrásszerű növekedés volt, hiszen a turisták száma 1720-ra nőtt,
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2008-tól 2011-ig 1800 és 1880 között ingadozott. Várhatóan a wellness és gyógyszállóba
látogatók száma folyamatosan növekszik.
4. táblázat: Magyarországra látogató külföldiek kiadásai

Év

Látogatók kiadásai, millió Ft
szabadidős turizmus
GyógyRokon,
és
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2009
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155 567
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828 041
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712 926

138 385

153 125

134 322
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847 248

Forrás: KSH
Ha a látogatók költéseit nézzük millió Ft-ban, levonható az a következtetés, hogy rendkívül
magas összegeket áldoznak azért, hogy a magyarországi egészségturisztikai szolgáltatásokat
igénybe vehessék. Az összegeket tekintve a legmagasabb kiadás 2011-re tehető (153125
millió Ft). Visszaesés, ugyancsak 2005-ben és 2006-ban volt és 2007-ben emelkedett
jelentősen több mint 5 millió forinttal. A kiadások összege és a külföldi vendégek száma
összhangban van egymással.
A wellness és gyógyturizmus között az alapvető különbség az, hogy az előbbi az egészség
megőrzését, az utóbbi pedig a betegségek kezelését tűzi ki célul. Magyarország nemzetközi
viszonylatokban is kitűnő helyzetben van, az első öt ország között szerepel a világ termálvízkészletét illetően. Japán, Izland, Franciaország és Olaszország előzi meg, de, ha a minőséget
nézzük az országunk az első.
(Turizmus Bulletin, V. évfolyam, 3. szám)

23



Új Széchenyi terv

Az Új Széchenyi Terv kihirdetése 2011 januárjában történt meg az előző Széchenyi terv 10.
évfordulója alkalmából.
Az Új Széchenyi Tervet hat régió veheti igénybe. A pályázaton versenyképes turisztikai
szolgáltatások és attrakciók fejlesztésére és kialakítására van lehetőség pályázni.
Támogatható tevékenységek:


parti sétányok fejlesztése és kialakítása,



Balatoni Üdülőkörzetben sétányok kialakítása és rehabilitációs közterületek

fejlesztése,


természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése,



kulturális és történelmi örökségek fejlesztése, hasznosítása,



Tisza-tó környékén levő sétányok fejlesztése,



turisztikai célú kerékpárutak fejlesztése és ezzel kapcsolatos szolgáltatások kialakítása,



gyógy-és termálfürdők további fejlesztése,



új állatkertek kialakítása a Közép-Dunántúli régióban, illetve a többi régióban a már

meg lévő vadasparkok, állatkertek turisztikai célú fejlesztése,


személyhajó kikötők létesítése és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások kialakítása,



vallási turizmus fejlesztése és a zarándokutak, illetve az ehhez kapcsolódó

szálláshelyek fejlesztése. (Pályázatok)


Nemzeti Fejlesztési Terv

Jelentős fejlesztési terv az első Nemzeti Fejlesztési Terv. Magyarország először ezt a tervet
2002 és 2004, illetve 2004-2006 között készítette el. A célokon belül öt operatív program
szerepel:


Agrár-

és

vidékfejlesztés:

a

vidéki emberek számára

munkahely-teremtés,

jövedelemszerző képességük javítása.


Humánerőforrások fejlesztése: a munkanélküliség csökkentése, az oktatási képzés

fejlesztése.


Gazdasági versenyképesség: a kis-és középvállalkozások versenyképességének

javítása, kutatás és fejlesztés támogatása, technikai modernizálás.


Környezetvédelem

és

infrastruktúra:

környezetvédelmi előírásokkal összhangban.
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a

közlekedési

hálózatok

fejlesztés

a



Regionális fejlesztés: a turizmus támogatása az infrastruktúra fejlesztése által,

emberek

tudásának

javítása,

környezetgazdálkodás

kialakítása,

település-

és

térségfejlesztés. Ez tekinthető a leghangsúlyosabb programnak. (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség)
A vonzerők versenyképességének növelése keretében történt meg a kulturális és természeti
adottságokra alapozott attrakciófejlesztés, amely hozzájárul a versenyképesség növeléséhez.
A második intézkedés célja az volt, hogy elősegítse az attrakciókhoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztését, és ez által növelje a turisták költését és itt tartózkodását.
A terv célkitűzései között szerepelt az is, hogy az elmaradott térségeket felzárkóztassa, a
területek közötti különbségeket mérsékelje, aminek érdekében a régiók támogatásokban
részesültek. Az észak-magyarországi, dél-alföldi és észak-alföldi régió részesült a legtöbb
támogatásban. (A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és, 2010.)
2. ábra: Az NFT I. turisztikai támogatásának megoszlása térségenként (2004-2006)
12%

6%
10%

Közép-Magyarország
Nyugat-Dunántúl
Dél-Alföld
15%

25%

Dél-Dunántúl
Észak-Alföld
Észak-Magyarország

15%

17%

Közép-Dunántúl

Forrás: Állami Számvevőszék Kutató Intézete: A turisztikai fejlesztések állami támogatása
térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata
A legnagyobb összeget Észak-Magyarország kapta. Jelentős támogatásban részesültek az
alföldi térségek és Dél-Dunántúl is. Legalacsonyabb támogatások Közép-Magyarországon,
Dél-Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon hasznosultak, mivel ezek a területek gazdaságilag és
társadalmilag fejlettebbek a többi térségnél.
Világosság vált, hogy a ROP (Regionális Operatív Program) nem tudja végrehajtani a
fejlesztéseket, hiszen mindent ebbe az egy tervbe sűrítettek bele. Mivel az országnak nem volt
tapasztalata még az uniós tervek kidolgozása terén, így sok rögtönzés található benne.
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Homályos volt a felelősség megoszlása a regionális és az ágazati szint között. A nehézségek
ellenére a fejlesztések sikeresen megvalósultak, de az elképzelések nem érték el a várt
hatásokat, azaz nem növekedett jelentősen a külföldi turisták és az eltöltött vendégéjszakák
száma. (A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű
hatékonyságának vizsgálata, 2010.)


Új Magyarország Fejlesztési Terv

Miután Magyarország 2004-ben uniós tag lett, újabb fejlesztési tervet dolgozott ki, amely az
Új Magyarország Fejlesztési Tervet kapta (ÚMFT). A terv végrehajtását ismét a Regionális
Operatív Program Hatóság felügyelte. A 12 fejlesztési terv között 7 turisztikai tartalmú
szerepelt, ami új alapokra helyezte a turizmus fejlesztését. A turisztikai programok a
következő területeket foglalták magukba:


regionális gazdasági versenyképesség erősítése,



régiók turisztikai vonzerejének növelése,



a közösségi és a térségi közlekedés fejlesztése,



megújuló erőforrások felhasználásnak ösztönzése, illetve az energiatakarékosság

ösztönzése,


települések fejlesztése,



régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése,



társadalmi infrastruktúra fejlesztése.

A fejlesztési tervek jelölik meg célként a turisztikai régiók fejlesztését, valamint megnevezik
a régiók kitörési pontjait.
Az ÚMFT a konferenciaturizmust, örökség-, kulturális- és egészségturizmust helyezi a
középpontba. Ez a három terület, amelyek Magyarország kitörését jelenthetik. Ezek a
területek élveznek prioritást, ami azt jelenti, hogy a fejlesztéseket csak az állam felügyelete
mellett lehet végrehajtani. (a többi ágazat fejlesztése a régióra van bízva teljes mértékben). Az
egészségturizmus 29%-ban, a kulturális turizmus 39%-ban, az ökoturizmus 18%-ban részesül
a támogatásokból. (A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági
szintű hatékonyságának vizsgálata, 2010)
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3. ábra: Az ÚMFT turisztikai támogatásának megoszlása a régiók között (2007-2013)
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Forrás: Állami Számvevőszék Kutató Intézete: A turisztikai fejlesztések állami támogatása
térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata
A diagramból jól látható, hogy a támogatások eloszlása szinte megegyezik az NFT I.
felosztásával. Észak-Magyarország és Dunántúl kevesebbet kapnak, de az Észak-Alföldi régió
4%-kal többet. Kétféle pályázat kihirdetésére került sor 2007 és 2008 között. Az egyiket a
turisztikai attrakciók fejlesztésére, a másikat a szálláshelyek fejlesztésére lehet igényelni. A
szálláshelyek fejlesztésével kapcsolatban igényelhetők támogatások, főleg a négy és öt
csillagos szállodák kialakítására, valamint a meglevő szállodák szolgáltatás minőségének a
javítására és a kapacitások növelésére. 120 milliárd forintot kaptak a vállalkozók erre a célra.
A turisztikai attrakciók fejlesztése során sport és konferencia központok, természetvédelmi
látogatóközpontok, múzeumok, kastélyok, várak újíthatók fel, valamint létesíthetők.
(A

turisztikai

fejlesztések

állami

támogatása

hatékonyságának vizsgálata, 2010)
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térségi

és

nemzetgazdasági

szintű

 Falusi turizmus fejlesztése
A mai értelemben vett falusi turizmus az 1980-as években alakult ki Magyarországon, főleg
osztrák mintára. A falusi turisztikai ágazatban működő szolgáltatók érdekképviselete céljából
alapították meg a Falusi Turizmus Országos Szövetséget (FATOSZ) 1994-ben. A FATOSZ
kialakította a falusi turizmus minősítésének szabályzatát, szakembereket képzett ki, akik a
minősítést végzik. (Fatosz)
A falusi turizmus fejlesztése rendkívül fontos az országban, hiszen ez jelenti a másik kitörési
pontot, az egészségturizmust követően. A fejlesztésére 2008-ban írták ki egy pályázatot,
aminek a célja az volt, hogy vidéki munkahelyeket teremtsen, illetve megőrizzen. A
támogatás igénybe vehető a falusi turizmussal összefüggő magánszálláshelyek kialakításához,
meglevő szálláshelyek bővítéséhez, hagyományos falusi szolgáltatások kialakításához. A
pályázatot az ifjúsági szálláshelyek is igénybe vehetik.
A

Dél-Alföldön

kedvelt

falusi

turisztikai

szolgáltatást

nyújtó

helyek

például:

Kiskunfélegyháza, Szabadszállás, Szarvas, Újkígyós. (Pályázatok)
 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013
A stratégia lehetővé teszi, hogy egy egységes és komplex turisztikai irányelv jöjjön létre. A
stratégiára több ok miatt van szükség. Egyrészt azért, mert már a rendszerváltás óta nem volt
egy átfogó stratégia, amely a kijelöli a turizmus fejlesztésének módjait. Folyamatosan
változnak és változtak a fogyasztói igények, ezért új szolgáltatásokra és más utazási formák
megjelenésére van szükség. Másrészt mert a turisztikai vállalkozások körében egyre
erőteljesebben fokozódó verseny tapasztalható. Nem utolsó sorban az is lényeges, hogy az
Európai Unió segítségével egy egységes belső európai piac alakulhasson ki. Fontos, hogy a
terveket, stratégiát részletes kutatások előzzék meg. Szükség van részletes fejlesztési
kritériumokra és elképzelésekre is.
A stratégia végrehajtási ideje 2005-től 2013-ig tart. Célkitűzései az emberközpontú és
hosszútávon jövedelmező fejlődés, turistafogadás feltételeinek javítása, attrakciófejlesztés,
emberi erőforrás fejlesztése, hatékonyan működő rendszer felépítése és a horizontális célok
meghatározása. (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2005-2013, 2005)
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2.1. Turisztikai régiók: Dél-Alföldi Turisztikai Régió
Magyarországot kilenc turisztikai régióra bontották fel. Ezek a régiók nem töltenek be
közigazgatási szerepet, inkább idegenforgalmi szempontból jelentősek. A kilenc régiók a
következő, amelyek a térképen is láthatóak:
Budapest – Közép – Duna vidéki Turisztikai Régió
Tisza-tó Turisztikai régió,
Észak-Alföldi Turisztikai Régió,
Észak-Magyarországi Turisztikai Régió
Közép-Dunántúli Turisztikai Régió
Dél-Dunántúli Turisztikai Régió
Balatoni Turisztikai Régió
Nyugat-Dunántúli Turisztikai Régió
Dél-Alföldi Turisztikai Régió
1. kép: Magyarország turisztikai régiói

Forrás: www.kozepmagyarorszag.network.hu
A turisztikai régiók vendégforgalmának alakulása:
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2010-ben a 7,3 millió vendég volt, aki
kereskedelmi szálláshelyen töltött el éjszakát. Ha a 2009-es adatokat megnézzük látható az
emelkedés. A vendégek száma nőtt 1,9%-kal és az eltöltött éjszakák száma is, 1,5 %-kal nőtt.
A legnagyobb emelkedés a Nyugat-Dunántúlon volt tapasztalható. A vendégéjszakák száma
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12 %-kal emelkedett meg. Ezt követte a Balatoni és Közép Duna vidéki turisztikai régió, majd
a Közép-Dunántúl.
Sajnos a Dél- Alföldi régióban némi csökkenés volt tapasztalható, szám szerint 1,0%.
(Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015, 2011)

4. ábra: A vendégéjszakák számának alakulása 2010-ben 2009-hez viszonyítva

Forrás: KSH (Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015, 2011)
A dolgozat szempontjából ennek a Dél-Alföldi Turisztikai Régiónak az ismertetése az
elsődleges, hiszen a Szentesi Kistérség fejlesztésének vizsgálata a téma. Csongrád megyét,
Békés megyét és Bács-Kiskun megyét foglalja magában a Dél-Alföldi Turisztikai Régió.
Természeti adottságai között említhetők a termálvizek (Gyula, Orosháza-Gyopárosfürdő,
Szentes, Csongrád, Szeged és Kecskemét), Nemzeti parkjai (Kiskunsági Nemzeti Park és a
Körös-Maros Nemzeti Park), amelyek az öko-turisták, túralovasok, túrakerékpárosok és a
természetjárók számára nyújtanak meghatározó élményt. Híres a megyében a lovaglás,
gyógy-lovaglás is.
Számos hungarikum található a régióban: a szegedi fűszerpaprika, makói hagyma, fütyülős
barackpálinka, libamáj, halászlé, csabai és gyulai kolbász. A hungarikumokhoz kapcsolódóan
számos gasztronómiai rendezvény is társul, mint a Szegedi Halászlé Főző Fesztivál, Csabai
Kolbászfesztivál, Szentesi Lecsófőző Fesztivál, Makói Hagymafesztivál.
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Itt található országunk egyedülálló, különleges turisztikai attrakciója az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark, ahol megtekinthető a Feszty-körkép, ami turisztikai látványosság
szempontjából kifejezetten előnyös.
Kulturális programnak számít Szegeden a Szabadtéri Játékok, a Gyulai Várszínház
Összművészeti Fesztiválja és a Hírös Hét fesztivál Kecskeméten.
(Turizmus Magyarországon 1990-2000, 1990)
Fejlesztések
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervei alapján bemutatom, hogy melyek a régió kitörési
pontjai, illetve azt, hogy mire kell helyezni a hangsúlyt a fejlesztések tekintetében. Az Új
Széchenyi Terv keretében megjelent a DAOP-1.1.1/E-12 “Telephelyfejlesztés” című pályázati
kiírás kis-, és középvállalkozások számára. Pályázatok benyújtására 2012.október 29-től
nyílik lehetőség. Ennek keretein belül támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása. (DARFÜ)
A Dél-Alföldi Turisztikai Régió kiemelkedését a turisztika és a tudásipar jelenti.
Az agráripar is kitörési pontot adhat, éppen ezért szükséges a hozzá kapcsolódó vegyipar,
gépipar, élelmiszeripar és üveg, illetve kerámiaipar fejlesztése, hogy ennek segítségével képes
legyen egyfajta gazdasági szerkezetváltásra. Mivel gazdag termálvízben, a ráépülő hotelek és
szállodák fejlesztése és építése is kiemelt célnak minősül. (Magyarország megújul)
A dolgozatom témája Szentes, ahol szintén kiváló termálvíz van, de nincs a városban szállás
lehetőség. Ezért tartom fontosnak az egykor fénykorát élő, de már évtizedek óta nem üzemelő
Petőfi Szálló restaurálását. A szálló épülete a hosszú évek során teljesen megrongálódott és
használhatatlanná vált. Jelenleg is befektetőkre vár, akik visszavarázsolják majd az eredeti
állapotába, hogy újra alkalmas legyen a turisták befogadására. Ha ez megvalósulna, Szentes
talán újra kiemelkedően nagy turista forgalmat lenne képes lebonyolítani.
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3. Szentes és kistérségének fejlesztése
"Népünk monumentális erejű, anélkül, hogy tudna vagy tehetne róla. Azzal tartja meg
magyarságát, hogy szívósan dolgozik, s közben beszél, énekel, dolga után lát, s egy kicsit
iskolás kérdésnek érezném pl. a "hazaszeretet" után való érdeklődést."
(László Gyula, 1999)

3.1. A kistérség fejlesztése
Szentes kistérségének általános bemutatása
Szentes a Dél-Alföldi turisztikai régióban helyezkedik el. Délen Románia és Szerbia, illetve a
Duna határolja. Az Alföld legváltozatosabb felszínű tája közé tartozik, amelyen keresztül fut a
Tisza. A régióban több magyar terméket is állítanak elő. Híres például a kecskeméti
barackpálinka, makói hagyma, szegedi és kalocsai fűszerpaprika. Ez az alföldi régió is gazdag
gyógyvizekben. Szentes kistérségéhez két nagy község (Szegvár és Nagymágocs), és öt
kistelepülés tartozik (Nagytőke, Eperjes, Fábiánsebestyén, Árpádhalom, Derekegyház),
aminek a középpontjában Szentes áll.
2. kép: Szentes kistérség térképe

Forrás: www.szentesinfo.hu
Szentes központi szerepe gazdasági, társadalmi, kulturális és idegenforgalmi szempontból is
jelentős. A város Csongrád megye harmadik legnépesebb és egyben legnagyobb városa, ami
történelmi eseményekkel is összeköthető, hiszen Csongrád vármegye székhelye volt. Mivel a
kistérség a Körös és Tisza folyók mentén fekvő víz formálta terület, felszíne elég nagy részét
erdő borítja és kiválóan alkalmas a talaj mezőgazdasági művelésére.
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A zöldség- és gyümölcstermesztés nagy múlttal rendelkezik, manapság Szentes és környéke
országos

jelentőségű

termesztő

területté

vált.

Emellett

nagy

szerepe

van

a

baromfitenyésztésnek és a szántóföldi művelésnek is. A népesség 28,9%-a dolgozik a
mezőgazdaságban, aminek következtében ennek a szektornak a fejlesztését is előtérbe kellene
helyezni. A kistérség kulturális programokban, rendezvényekben, és építészeti örökségekben
is dúskál: a sportrendezvények és a vadászat egyre nagyobb forgalmat generál. Kulturális
örökségnek számít a természeti táj, népi hagyományok, gazdálkodási hagyományok,
kastélyok és a vallás. Ezekre az adottságokra alapozza a település a fejlesztési prioritásokat,
amelyek közé tartozik a munkahelyteremtés, környezeti értékeknek a megőrzése és az
épületek felújítása, illetve a humán erőforrás.
Ezek alapján a fejlesztési célok közé sorolja Szentes a környezeti értékmegőrzést, az
infrastruktúrafejlesztést, a vállalkozás megteremtésének elősegítését, a mezőgazdasági
szerkezetmegújítást és a humán erőforrásnak a fejlesztését.
A

Szentes

és

Térsége

Területfejlesztési

Önkormányzati

Társulás

és

az

Árpád

Kistérségfejlesztő Önkormányzati Egyesület nevű szervek feladata, hogy vállalkozásokkal,
szakemberekkel

és

szervezetekkel

együttműködjön,

információkat

szerezzen,

partnerkapcsolatokat és helyi kezdeményezéseket alakítson ki annak érdekében, hogy a
fejlesztési célok megvalósulhassanak.
A kistérségi szervezetek munkájának alapját a Szentesi Kistérségi Területfejlesztési
Koncepció adja. Ennek értelmében számos fejlesztések valósultak meg a térségben. A
Kistérség fejlesztési programok, amelyek a Koncepcióban is szerepelnek a következők:


Humánfejlesztési program



Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Program



Közösségfejlesztési Program



Vállalkozásfejlesztési program



Turisztikai Program



Településfejlesztési Program



Kézműves Program



Környezetvédelmi Program

Turisztikai szempontból a legjelentősebbek fejlesztések Derekegyházán és Szentesen
történtek, de más településeken is voltak próbálkozások kisebb-nagyobb sikerrel. Ezek nagy
része európai uniós támogatásokkal valósult meg. (A kistérség általános jellemzése, 2010.)
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A kistérségnek kulturális örökségeit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Az ipar is nagy súllyal szerepel a térségben, de ettől függetlenül, máig megőrizte a kézműves
hagyományokat (kerámiakészítés, csipkeverés, kosárfonás, fafaragás).
A népi kultúra sajnos feledésbe kezdett merülni az évek során, de felélesztésére nagy gondot
fordítanak, hiszen a mai trendek szerint a turisták szívesen ismerkednek meg a régi falusi
élettel egy nyugodt, csendes környezetben. A legfontosabb emlékek a parasztházak és a
tanyák. Építészeti remekek a szegvári és fábiánsebestyéni szélmalom és szoborpark és az
árpádhalmi favázas templom
A térségben annak idején erőteljesen jelen volt az arisztokrata élet. Az emlékeit őrzik a
kastélyok Derekegyházán, Nagymágocson, Árpádhalmán és Szegváron. A kastélyok azért
fontosak, mert az európai kultúra színhelyei voltak. Ezeken a vidékeken egykor jelentős
vallási élet is zajlott, aminek egyértelműen nagy volt a közösségformáló szerepe.

A

legjelentősebb a római katolikus, keresztény és református vallások voltak. Emléküket őrzik a
régi templomok. Szentesen volt egy jelentősebb zsidó vallású csoport is. Az egykori
zsinagóga most már városi könyvtárként üzemel. (A kistérség általános jellemzése, 2010.)
 Derekegyház
A falu 20 kilométerre fekszik Szentestől. A nevét a valaha itt élt Derek nevű földbirtokosokról
vagy az Árpád korabeli templomról kaphatta. A tatár, majd a török hódítások után a terület
gróf Károlyi Sándor tulajdona lett, aki jelentős és virágzó uradalommá építette ki. A területén
kastély és hatalmas nagy angolkertek voltak. A település jelenkori képe megőrizte a Károlyi
uradalom idejéből fennmaradt képet és továbbra is a mezőgazdaság a legmeghatározóbb
gazdasági ág a településen. 1913-ban Weiss Manfréd vásárolta meg a területet és honosította
meg az öntözéses zöldség- és gyümölcstermesztést. Ez adja az alapját a máig fennmaradt
hagyományos és modern módszereket ötvöző növénytermesztésnek. (Derekegyház község
hivatalos honlapja)
Derekegyházának abszolút lehetősége van arra, hogy kihasználja a forrásait, és ezzel fejlessze
a turizmusát. Az elmúlt pár évben meg is valósult néhány pályázat, azonban szükség lenne
egy jól kidolgozott marketing-struktúrára, komplex programokra.
A falu 900 ha erdős területtel és 50 ha vízfelülettel rendelkezik, ami megfelelő horgászati
lehetőségeket kínál. Az elmúlt években valósult meg egy Európai Uniós pályázat, aminek
keretén belül sikerült Derekegyháza vadásztársaságának a Dalerd Zrt.-nek kialakítani egy
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ökoturisztikai parkot a falutól pár kilométerre, egy erdős terület közepében. A pályázati
pénzből hatalmas területű halas tavakat alakítottak ki. Az ökoturisztikai park megnyitásával,
az épített és kulturális örökségeink együttesével óriási lehetőségek adódtak a turizmus
területén. „Megalakult egy turisztikai kerek asztal is, mely összehozta a turisztikában fantáziát
látó és érte tenni akaró embereket.” (idézet a polgármester szavaiból, 2011). A program a
Derekegyházi Ökatlon nevet kapta. A célja a programnak, hogy növelje a látogatottságot.
Ehhez természetesen szükség van fejlesztésekre és reklám munkára is.
Az Ökatlon 2010-ben valósult meg a Dél-Alföldi Operatív Program és a LEADER program
segítségével.

(Derekegyház

Község

Önkormányzata

által

megvalósított

pályázatok

bemutatása, 2011)
3. kép: Ökoturisztikai halas tavak

4. kép: Vaddisznó és vadmalac

Forrás: Saját készítésű képek
Az ökopark területén épül egy nagy panzió, ami majd az oda látogató horgászoknak és
családjuknak kínál szállási lehetőséget.
Derekegyházát a falu külterületével, Paptelekkel kerékpárút köti össze. A kerékpárút
kiépítését a DAOP, azaz a Dél Alföldi Operatív Program támogatta. A pályázatot 2010ben nyerte meg a falu, így a projekt 2011 decemberére megvalósulhatott. A projekt keretében
3660 m hosszú szakaszon egy kétirányú kerékpárút épült a falu kül- és belterületi részén,
mozgási lehetőséget teremtve a lakosoknak, illetve az idelátogató turistáknak.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával létrejött a Brusznyai Árpád
Művelődési Ház épületének, eszközállományának a fejlesztése, valamint egy közösségi tér
kialakítása a művelődési ház körül.
A művelődési házon belül számos szórakozási lehetőség nyílik a vendégek számára. Az
épületben üzemel a falu könyvtára, illetve sportórákat és különböző rendezvényeket is lehet
ebben a helyiségben tartani.
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A közösségi téren került megrendezésre immáron három alkalommal a palacsinta fesztivál. A
fesztivál megrendezését az FVM, azaz a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet és a LEADER támogatta. 2010-ben együttesen 896. 624 forinttal
támogatták a rendezvény megszervezését. A fesztivál célja a falu vonzerejének,
ismertségének a növelése. Érdekességként említhető, hogy sor került Guinness-rekordok
felállítására is. Első évben a leghosszabb, második évben a legnagyobb palacsinta és a 2012es évben a leghosszabb ideig sütött palacsinták rekordja dőlt meg Derekegyházán.
2009-ben nyert pályázatot Derekegyház a falu revitalizációjára. Az átalakítást az MVH, a
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal támogatta majdnem 28 millió forinttal. 2011-re
szintén pályázat útján valósult meg a falu bel- és szennyvíz elvezetése is. A DAOP
támogatásával

buszmegállók

felújítása

is

megtörténhetett.

(Derekegyház

Község

Önkormányzata által megvalósított pályázatok bemutatása, 2011)
A pihenésnek egy újfajta módját élvezhetik a passzív nyugalmat keresők és az aktív, fizikai
kihívásokat keresők a nyugalmas környezetben, a város zajától távol, a tiszta levegőjű
területen. Az Ökatlon turisztikai szolgáltatásaihoz kapcsolódó lehetőségek:


Horgászati lehetőségek (10kg feletti pontyok, csukák, valamint amerikai harcsa).



Változatos kirándulóhelyek pihenőkkel, forrásokkal és gazdag élővilággal.



Tereplovaglási lehetőségek vadregényes erdei utakon.



Vadászat, gazdag és változatos vadállománnyal.



Lőtéren korong- és futó vad lövészeti gyakorlási lehetőség.



Tradicionális íjászati lehetőségek.



Fúvócső lövészet és csúzli próba.



Vízitúrák, és Nordic walking képzések, túrák.



Kijelölt túraútvonalak: 36m- es teljesítmény túra út a zöld körösön, 16 km- es Alföldi

Kéktúra útvonal és egy kényelmes sétát biztosító 12 km- es sárga körös út.


Károlyi-kastély, Kéktói Ökoturisztikai Park, artézi kutas pihenőhelyek, ördöngösi

harangláb.


Izgalmas Triatlon a vállalkozó szelleműeknek.



Falusi jelegű vendégváró szálláshelyek.

(Derekegyház község önkormányzatának hivatalos honlapja)
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2010-ben elkészült egy pályázati anyag egy komplex program lehetőségére. Címe Vidéki
Vendéglátás, avagy Kincsek a Nap alatt. A program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a
falusi és a nagyvárosi gyerekek életmódját, bemutassa a vidéki élet értékeit a gyerekeknek
Derekegyházon. A pályázat komplex megvalósítása folyamatban van.
Szálláshelyek
A Bagoly Szállás 2011-ben nyitottam meg kapuit a vendégek előtt. Az ifjúsági szálláshely
nyugodt, természet-közeli környezetben található, a közigazgatásilag Derekegyházhoz tartozó
Tompaháton.
A 32 férőhelyes szállás kiváló helyszíni tanulmányi utak, osztálykirándulások, horgász- és
edzőtáborok

számára.

Kiválóan

alkalmas

különböző

ökoturisztikai

rendezvények

lebonyolítására is. A szállás kiindulópontja lehet lovas túráknak, kerékpár túráknak,
túrázásoknak. A település gasztronómiai különlegességekkel fogadja az odalátogatókat.
Rendszerint a szeptemberi hónapban kerül megrendezésre a Tompaháti Lovas Napok, számos
lehetőséggel.
A másik vendéglátóhely Ördöngösön található, amely erdőkkel körülvett, a falun kívüli
terület.
A Sárai Vendégházban a vendégek megismerkedhetnek a falusi életmóddal. Láthatnak és
simogathatnak házi állatokat, megismerhetik gondozásukat és megízlelhetik a kemencében
sült falusi finomságokat.
A kúriát egy hatalmas zöld udvar veszi körül, ami lehetőséget nyújt szabadidős programok,
játékok lebonyolítására. Az udvaron egy medence is található. Szintén ördöngösön található
egy lovas farm is, ahol a vendégek lovagolhatnak és lovas túrán, sétakocsikázáson vehetnek
részt.

5. kép: Sárai Vendégház

Forrás: www.derekegyház.hu
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Szálláslehetőséget kínál a Derekegyház Vadászháza is. A vendégek szabadidejükben
kiélvezhetik a vadászház szolgáltatásait is, hiszen van szauna, bárhelyiség, borozó és
kártyaszoba is. A területet egy gyönyörű park veszi körül, és egy hatalmas fákkal borított
patinás erdő.
Derekegyházáról könnyen megközelíthetőek a környék kulturális látnivalói és nevezetességei
is. Kiemelkedő a Mártélyi üdülőkörzet a Tisza holtágánál, a szentesi gyógyfürdő,
Gyopárosfürdő és az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark.
(Derekegyház község hivatalos honlapja)
 Nagymágocs
Nagymágocs területileg Orosháza és Szentes között terül el. A falu először egy 1426-as
oklevélben kerül említésre, azonban a falut a törökök és a tatárok is megtámadták, így a falu
megsemmisült, de a lakosok újraépítették.
1722-től a Gróf Károlyi család uradalmához tartozott ugyanúgy, mint Derekegyház is. Ezután
Szendrey Ignác és Klauzál Imre hajtottak végre fejlesztéseket, aminek eredményeként egy
„országos hírű mintagazdasággá” fejlődött. (Nagymágocs hivatalos honlapja) Nagymágocson
építette fel a Károlyi család a térség egyik legjelentősebb épületét, a Károlyi kastélyt, amelyet
Ybl Miklós tervezett.
Az uradalom az 1800-as évek második felében a Festetich család tulajdona lett.
Nagymágocs több majorságból áll, és érdekessége, hogy az egyik majort Szendrei majornak
nevezik. A nevét onnan kapta, hogy Szendrei Júlia édesapja, a mágocsi uradalom
jószágkormányzója volt. Sőt Petőfi Sándor fia, Petőfi Zoltán is nevelkedett itt néhány évet.
(Nagymágocs hivatalos honlapja)
Nagymágocs fő látványossága a Károlyi kastély, amit Károlyi Imre építetett 1895 és 1896
között neobarokk stílusban. Az épületet egy 40 hektáros terület veszi körül, ami áll 10
hektárnyi nagyságú halastavakból és egy gyönyörű angol kertből, ahol több művészi szobor is
helyet kapott.
A kastély megőrizte régi vonásait, hiszen szinte eredeti állapotukban maradtak fenn: a téli
kert, a hall, a folyosók egy része, az ebédlő és a kápolna. A kápolna a kastély egyik emeletén
lett kialakítva, amit fehér és fekete márványlapok borítanak, illetve itt áll a carrarai
márványból készült Károlyi Imréné életnagyságú szobra is. A turisták körében népszerű az
angol kert, ahol több szobor csoport is található. (Nagymágocs hivatalos honlapja)
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6. kép: Sabin nők elrablása

7. kép: Kápolna

8. kép: Filagória

Forrás: Saját készítésű képek
9. kép: Őshonos lucfenyők

10. kép: Templom

Forrás: Saját készítésű kép

Forrás: Saját készítésű kép

A turisták megismerhetik a község történetét és értékeit Felicián Atya gyűjteménye alapján,
amit a Helytörténeti Múzeumban tekinthetnek meg.
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A Károlyi kastéllyal szemben helyezkedik el a Zabsilós

11. kép: Zabsilós magtár

Magtár, amit szintén Ybl Miklós tervezett. Különlegessége,
hogy a belseje csak faszerkezetekből áll. Az épület
tulajdonosa pályázatot nyert a felújítására, tehát az épület
remélhetőleg hamarosan megtekinthető lesz. A tervek
szerint az első emeleten borozó és étterem lenne kialakítva,
a többi szinten pedig, szálláshelyek lennének. A magtárnak
nagy sikere lenne a kistérségben, hiszen nincs a térségnek

Forrás: Saját készítésű kép

szállodája. (Nagymágocs hivatalos honlapja)
Az Országos Kéktúra hazánk, illetve Európa leghosszabb turista útvonala. Három nagy
turistaútvonal alkotja, amelynek egyik része az Alföldi Kéktúra. Az első szakasza István
királyunk 900. évfordulójára, 1938-ra készült el és 2000-ig folyamatosan bővült. A keleti
megyék is bekapcsolódtak és 1996-ra zárult be a nagy kör az országot keresztülszelve és ezzel
megalakítva az Országos Kékkört. Az Országos Kéktúrát az európai Hosszú távú Vándorutak
hálózatába is bekapcsolták.
Az Alföldi Kéktúra országunk azon részeit mutatja be az Alföldön, amelyek a
„legmagyarabbak”, azaz Magyarországra leginkább jellemzőek. Például keresztülfut a
Kiskunság homokbuckáin, Nyírség erdőin, Körös-Maros vidék szántóin. Az alföldi
szakaszának Nagymágocs, Tompahát, Ótompahát is a része. (Nagymágocs hivatalos honlapja)
12. kép: Kéktúra útvonal

Forrás: www. users.atw.hu
Az útvonal összesen 850 km, végigjárása hatalmas kitartást igényel. A turistamozgalom
teljesítését a térképes igazolófüzetben összegyűjtött bélyegekkel kell bizonyítani.
A község a kastély szomszédságában álló turistaszállóban kínál szállási lehetőséget a
vendégek számára. A szálló vendégeik élvezhetik a falusi nyugalmat és a csendet. Négy,
40

illetve öt ágyas szobák vannak kialakítva, amelyek mellé külön fürdőszoba is tartozik.
(Nagymágocs hivatalos honlapja)
 Árpádhalom
Árpádhalom pár kilométerre fekszik Nagymágocstól. Árpádhalom egy kicsi falu, amelyben
mindössze 529-en laknak egy 2009-es kimutatás szerint. (Települések lakosainak száma)
Ez a falucska a kistérség települései közül a legfejletlenebb és a legkisebb turista forgalmat
bonyolítja le. Látnivalói a Károlyi-Berchtold kastély, Életfa, Árpád fejedelem szobra és a
Fachwerk római katolikus templom.
Árpádhalom is a Károlyi birtokhoz tartozott. Gróf Károlyi Alajos (Osztrák-Magyar
Monarchia londoni nagykövete) halála után felosztotta birtokait, és az árpádhalmi gazdaságot
lányának, Károlyi Ferdinandának adta. A lány az 1890-es években kezdte el az uradalom
irányítását és ekkor építette meg a klasszicista kastélyt, amely átvészelte szerencsésen a
háborúk pusztításait. Először árvaházként üzemelt, ma művelődési ház, könyvtár és iskola
kapott benne otthont. A turisták megtekinthetik a kastély teljes épületét és sétálhatnak az
udvarban is.
A kastély közelében áll a római katolikus kápolna, amit szintén Berchtold Lipótné építtetett.
Ritkaságnak számít vidéken, mert favázas (Fechwerk) technikával épült.
A településen az elmúlt években nem hajtottak végre nagyobb fejlesztéseket. (Túraindex)
13. kép: Fechwer templom

Forrás: www.vksz.hu

14. kép: Berchtold-kastély

Forrás:panoramio.com
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 Eperjes
26 km-re terül el Szentestől. Eperjes Kiskirályság néven vált ki 1935-ben Nagymágocs és
Derekegyház területéből. A Kiskirályság elnevezés Szilágyi Mihálytól, Mátyás király
nagybátyjától származik. Szilágyi Mihály volt a település alapítója. A törökök elpusztították
Kiskirályságot, majd a terület az 1700-as években a Harruckernnek, majd a Károlyiak
tulajdona lett. Az Eperjes elnevezést 1954-ban kapta meg.
Csereszentlászlónál, Eperjes határában 1921-ben egy kenderfonó alakult meg, hiszen a
település jelentős kenderfeldolgozó volt, de mára a gyár bezárt és nem üzemel. A lakosság
főleg mezőgazdaságból él. A településen puszták és erdők váltogatják egymást, így
elmondható, hogy igazi alföldi környezetben fekszik. (Eperjes hivatalos honlapja)
A falutól északi irányban található a Cserebökényi Tájvédelmi Körzet, ami a Körös-Maros
Nemzeti Park egy része. Legnagyobb értékei az itt élő vagy átvonuló madárfajok, mocsári
növénytársulások és szikes gyepek. Eperjes fejlődésének központjában a Királyság-puszta áll,
ez lehet a település kitörési pontja, hiszen a pusztának kiemelkedő életközössége van, a
madárvilága pedig páratlan.
A Királyság-puszta az Alföldi Kéktúra útvonalába tartozik. Ezerháromszáz hektár ősgyep
található még itt. A faluban megtekinthető a Falu háza és Eperjes temploma is. (Túraindex)


Nagytőke

A település Cserkeszőlő, Szentes és a Körös folyó háromszögében fekszik.
A település a régmúlt idők kultúráját őrzi. A szentes kistérség legrégebbi és legjelentősebb
Honfoglalási kori lelete innen került ki.
Nagytőke azoknak a turistáknak kínál kikapcsolódási lehetőséget, akik szeretik a természetet.
Ugyanis a település a Körös árterében található. Eredeti állapotukban maradtak fenn a
sokszínű állat és növényvilággal rendelkező ártéri területek, erdők, ligetek és rétek. Itt
található az elmúlt években védetté nyilvánított Magyartés-Zalota tájegység.
Az itt élő emberek kötődnek a természethez, ezt az is igazolja, hogy a lakosság nagy része a
mezőgazdaságból és erdőgazdálkodásból él meg.
Az infrastruktúrája megfelelő, busszal, vonattal egyaránt megközelíthető.
Nagytőkétől 19 km-re fekszik Cserkeszőlő, ahol Magyarország ásványokban leggazdagabb és
legmelegebb gyógyvize található. Cserkeszőlőn strand és egy egészségcentrum működik,
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amely ízületi, nőgyógyászati, mozgásszervi és egyéb megbetegedések kezelésére nyújt
gyógyírt.
Nagytőkétől szintén nem messze helyezkedik el a Körös-torok, illetve Csongrád, ami híres
vörös boráról. Nem véletlen kapta meg a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa” címet. A Köröstorok a fürdőzni vágyóknak kínál lehetőséget egy parkosított, fákkal körülvett, homokos
parton.
Nagytőke nem csak kiváló kiindulópont a turisták számára, azáltal, hogy minden a közelben
helyezkedik el, hanem itt fekszik a Kurca, ami kiváló horgászati lehetőségeket is kínál.
(Nagytőke hivatalos honlapja)
 Szegvár
Az első írásos emlékek 1332-ből származnak. Szeri Pósa család birtoka volt, innen ered a
Szegvár elnevezés is. A török hódoltság idején a települést lerombolták és az 1700-as évek
első felében a Károlyi család birtokába került, ők telepítették be katolikus családokkal.
Kastélyt építettek és helyrehozták a templomot is.
1773-ban a város lett Csongrád vármegye központja, egészen 1883-ig. Szegvár a második
legnagyobb község a megyében. (Szegvár hivatalos honlapja)
Az ide érkező turistáknak kulturális élményben lehet részük. Megtekinthetik a római katolikus
templomot, a Vármegyeházát, a Falumúzeumot és a Szélmalom múzeumot. A Falumúzeum
épületében régen a mészáros és a szatócs lakása volt megtalálható. A szélmalom 1865-ben
épült és fennmaradt az eredeti állapotában. (Szegvár hivatalos honlapja)
15. kép: Falumúzeum

16. kép: Szélmalom

Forrás:www.vendegvaro.hu.hu www.szegvar.hu
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A Dóczi kúria területén épült fel a Károlyi kastély, amit gróf Károlyi Sándor építtetett. A
kastélyt eladása után Vármegyeházának lett kijelölve. Ásatások szerint a régi kastélyt
lerombolták és újat építettek helyette. Az ásatásokat felfüggesztették és azóta sem folytatják.
Az időjárás tovább rombolja a feltárt leleteket. A 19. század végén Szentes lett a vármegye
központja, azóta az épületet és a hatalmas udvart helyi rendezvények lebonyolítására
alkalmazzák. (Wikipedia)
Szegváron az elmúlt években nem hajtottak végre turisztikai jellegű beruházásokat azon
kívül, hogy megvalósult a szennyvíz korszerű elvezetése céljából a csatornázás.
Szegváron található egy panzió és egy vendégház is, illetve több magánház, ahol
vendégszobákat vagy az egész házat kiadják a turisták számára.
A Castellum étterem és vendégház 30 fő befogadására alkalmas, felújított szobákkal.
Különböző programokat is kínál a vendégei számára (grillsütési és horgászati lehetőségek). A
téli időszakban disznóvágásokat szerveznek az odalátogató turistacsoportok nagy örömére.
A vendégház kettő apartmanból áll. Az apartmanok kerítéssel körbevettek, az udvaron van
lehetőség asztali focizni, tekézni. A gyermekek számára játszótér van kialakítva. A vendégek
számára van fodrászat, szauna, szolárium is. Ezen kívül, lovaglási, horgászati, strandolási és
kerékpározási lehetőség is adott. (Szegvár hivatalos honlapja)


Fábiánsebestyén

Fábiánsebestyén eredetileg a kunok által telepített falu volt. Az évszázadok során több
uralkodócsalád birtokában is került (Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Mátyás,
Corvin János). A törökök és a tatárok szétrombolták a várost, elpusztítva a templomát is, ami
azóta sem épült újra. Ezt „puszta templomromnak” nevezik. 1700-as évek elején Harruckern
János Szentesnek adományozta. A települést a 18. század második felében nagyközségnek
nyilvánították. A település szépen fejlődik. Pályázatok útján felújították a művelődési házat,
az egészségotthont és az iskolát is. Azonban turisztikai jellegű beruházás nem történt az
elmúlt években. (Fábiánsebestyén hivatalos honlapja)
Nem sok látnivaló van Fábiánsebestyénen. 2001-ben újították fel a Cserna-féle szélmalmot,
ami kedvelt kirándulóhely lett. (Fábiánsebestyén hivatalos honlapja)
Sok turistát vonzó esemény a Kinizsi pályán minden évben megrendezésre kerülő lovas
napok. Az idén, 2012-ben a Nemzetközi Lovas Szövetség a Magyar Lovas Szövetséget bízta
meg a Duna-alpesi kupa megrendezésével. A „kis európai bajnokságnak” is nevezett versenyt
szintén Fábiánon, a kinizsi pályán szervezték meg. (Lovasok.hu)
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3. 2. Szentes
„Szentes 30000 fős lakosságával Csongrád megye harmadik legnépesebb városa. Életében
meghatározó a napfényben és a termálvízben való gazdagság. A Tisza partján elhelyezkedő
fiatalos dél-alföldi település jó szívvel tárja ki kapuit a gazdaság, a sport, a kultúra és az
idegenforgalom követei előtt, érdeklődéssel fordul mások felé és büszkén mutatja meg saját
értékeit is.”
(Szentes város hivatalos honlapja)
Története
Szentes nagy történelmi múltra tekint vissza. Időszámításunk előtt már 5000 éve lakott terület
volt. Ebből a korból leletek is kerültek elő. A népvándorlás éveiben több népcsoport is étkelt
ezen a területen. Sőt írásos emlékek szerint Attila fejedelem sátorvárosa is ezen a területen
állt, tehát elképzelhető, hogy a fejedelem sírja a Tisza-Körös szögletében kereshető, Szentes
mellett.
Árpád fejedelem embereinek a sírjára is rátálaltak Derekegyház-Szentes határában. Az első
írásos emlék-amelyben említésre kerül, ez a környék- 1075-ből származik. I. Géza
oklevelében fordul elő a Curicea kifejezés, ami a Kurca nevű folyóra utal. Magát a települést
egy 1332-ből származó oklevélben említik akkor még Scenthus néven. Nevezték még
Szentest Zenmpthesnek és Zenthesnek is. Ezekből a kifejezésekből kapta a mai nevét. A mai
név a Szente-Mágocs család nevét örökíti meg. A család a városnak és területének volt
birtokosa valamikor a XIII. században. A város folyamatosan lakott település volt. A török
hódítások idején Szapolyai János, később János Zsigmond fennhatósága alá került. I.
Ferdinánd császár is igényt tartott Szentesre. A törökök és a tatárok a XVI. században teljesen
elpusztították a várost, de gyorsan kiheverte a pusztításokat. Majd a kurucok és a császári
csapatok is megtépázták a várost. A XVII. században gróf Harruckern György Szentest tette
meg a császári csapatok élelmezési központjának. Jobbágyokat, embereket telepített be nagy
kedvezmények mellett, aminek következtében a város gyors fejlődésnek indult. 1848 újabb
nagy mérföldkövet jelentett Szentes életében, ugyanis elnyerte a „rendezett tanácsú város”
címet, valamint az „önálló országgyűlési képviselő választásának jogát is. A szabadságharc
idején kivette a részét a küzdelmekből, sőt Kossuth Lajos toborozó helyszíneinek az egyike
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Szentes volt. Szentes a 19. század végére szerezte meg a városi címet hosszú küzdelmek
során. (Szentes város hivatalos honlapja)
Gazdasági élet
A város Csongrád megye második-harmadik legfejlettebb városa. Ezt néhány számadat is
bizonyítja. 2009-ben az adózók száma 453 volt. Az egy főre jutó személyi jövedelemadó alap
tekintetében is a harmadik helyen áll a megye városai között.
Meghatározó feladatának tekinti a város, hogy fejlessze a kistérség, illetve a helyi gazdaságot
is. Új munkahelyek megteremtésének lehetőségét támogatja és igyekszik, hogy a jelenlegi
munkahelyek is megmaradhassanak. Ezzel nem csak az a célja, hogy az egyéni jövedelem
növekedjen, hanem az is, hogy az életminőség javulni tudjon.
Meghatározó a szolgáltató szektor és a mezőgazdasági szektor szerepe.
Szentesen több mezőgazdasági vállalat is található, úgy, mint például a Pankotai Agár Zrt. és
az Árpád Agár Zrt. A szentesi növénytermesztés magasan kiemelkedik az országban.
Kutatómunka is folyik, annak érdekében, hogy új zöldségfajtákat tudjanak meghonosítani,
vetőmagokat állítsanak elő és még nemesebbé tegyék a növényeket. Az alapos munkának
köszönhetősen nyolc zöldség- és gyümölcsfélét hungarikumnak nyilvánítottak (szentesi
karalábé, szentesi fehér paprika, szentesi naspolya).
Szükség van a gazdasági teljesítménynek a növelésére, hogy versenyképes tudjon maradni.
Az infrastruktúra, innováció, gazdasági szerkezet és a vállalkozási körülmények határozzák
meg a versenyképesség növelését.
A jövedelemtermelő képesség növeléséhez a humán erőforrás és az infrastruktúra fejlesztését
is előtérbe kell helyezni. (Szentes város idegenforgalmi koncepciója, 2011-2015, 2011.)
Kulturális élet
Szentesnek élénk kulturális élete van, szinte minden napra vagy hétvégére jut egy rendezvény.
A város életét irodalmi, komolyzenei, képzőművészeti és színházi rendezvények színesítik.
Pezsgő kulturális életet bonyolít le a Városi Művelődési központ és az Őze Lajos
Filmszínház, ami 2012-ben ünnepelte a fennállásának a 100. születésnapját. A
képzőművészeti élet képviselője a Városi Galéria, ahol nem csak helyi és vidéki
gyűjtemények, hanem országos jelentőségű kiállítások is fellelhetőek.
A művelődési központban számos szakkör, baráti kör, klub és művészeti csoport tart
előadásokat. Kimagaslik a Fotókiállítás, a Pengető Citerazenekar előadásai és a
Díszítőművész Kör. A város nagy múltra tekint vissza a zenei életben. 1861-ben alakult meg
első Dalárdája, és öt évvel később fődíjat nyert az aradi dalárda ünnepélyen.
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A városban azóta is, jelentős zenei élet zajlik. Kedveltek a Bárdos Lajos Vegyeskar és a
Városi Fúvószenekar előadásai. A város büszkélkedhet egy 116 ezres kötetből álló Városi
Könyvtárral és egy 25 ezer kötetből álló Gyermekkönyvtárral is. (Szentes Város Turisztikai
Koncepciója, 2011-2015, 2011.)
17. kép: Városi könyvtár (egykori Zsinagóga épülete)

Forrás: www.szentes.utisugo.hu
A városban három múzeum található. A Koszta József Múzeum, ahol szinte minden korból
feltárt leletek tekinthetőek meg, amelyek őrzik a város történelmét. Másik két múzeuma a
Péter Pál Polgárház Múzeum és a Friedrich Fényirda.
A volt Megyeházban található a Levéltár, ahol olvashatunk a város történelméről. Az
iratanyagok mellett említésre méltóak a térképek, fotók és plakátok, illetve a történelmi
újságok, folyóiratok, kiadványok. (Szentes Város Turisztikai Koncepciója, 2011-2015, 2011.)
18. kép: Megyeháza

Forrás: www.indafoto.hu
Számos fesztivált is tartanak a városban, amelyek között található hagyományos, rendhagyó,
gasztronómiai és sport fesztivál is.
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2002 óta kerül megrendezésre a Télbúcsúztató Karnevál. Állandó fellépők szoktak lenni a
jelmezesek és szlovén busók. A télbúcsúztató eseményt mindig gálaműsor zárja.

A

rendezvény keretén belül szokták megrendezni a Szentesi Diákcsillag Születik eseményt. A
karnevált szeretnék továbbfejleszteni egy két napos rendezvénnyé, ahol a fánk sütés lenne a fő
program. A cél az, hogy növeljék a rendezvény látogatottságát.
Minden év április 30-án Szentesen megrendezésre kerül a séta- és utcabál. Ez egy kulturális,
nemzetközi rendezvény, amelyen láthatóak az Európát jellemző művészetek, táncok és zene.
Augusztus 20-án van a Szent István Napok, amelyen színes műsorral fogadják a látogatókat.
A fesztiválon felélénkítik a magyar kultúrát, ami erősíti a magyar emberek összetartozás
igényét.
Gasztronómia fesztiválnak számít a lecsófesztivál, amelyet már 2002 óta minden évben
megrendeznek. A fesztivál hungarikumokon és tradíciókon nyugszik. A régió egyik
leglátogatottabb fesztiváljának minősül, hiszen évente több mint 15000 fő keresi fel ezeken az
alkalmakon a várost. (Szentes Város Turisztikai Koncepciója, 2011-2015, 2011.)
Sportélet
A város pezsgő sport életét bizonyítja, hogy elnyerte a Nemzeti Sport városi státuszt 1996ban. Megtalálható itt a karate, női, férfi vízilabda, kézilabda, horgászat, birkózás, tenisz és az
úszás. A Magyar Birkózó Szövetség 2010-ben Szentest nevezte ki a Birkózás városának.
1992-ben hozta létre Szentes városának képviselőtestülete a Sportközpontot, amely működteti
a sportlétesítményeket a városban.
A kiemelkedő eredmények miatt Szentes többször szerepelt már a médiában, és folyamatosan
nő az érdeklődés a város iránt. Az elmúlt években számos sportesemény bonyolódott le
Szentesen, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban. Ezek közül a legjelentősebbek a TV2
Ring Ökölvívó Gála, Standard Magyar Bajnokság (táncverseny) és az ISKA Kick-box Európa
bajnokság. Ezen kívül az Ojama Dojo SE számos nemzetközi rendezvényt bonyolított le
Szentesen, amelyen több ezer látogató vett részt. Például 2011-ben az Európai Bajnokságot,
2011-ben és 2012-ben a Diákolimpiát, 2012-ben a Junior Világkupát. A legközelebbi verseny
2013-ban lesz a Junior EB, amely szintén Szentes szervez. (Szentes Város Turisztikai
Koncepciója, 2011-2015, 2011., 2011.)

Turizmus
Szentesen számos látnivaló található, amiért érdemes idelátogatni, arról nem is beszélve, hogy
kitűnő kiinduló pont lehet további városok megtekintéséhez.
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Az egyetlen hiányossága a városnak, hogy nincs szállodája, ami még több turistának adhatna
szállási lehetőséget. Erről a problémáról a következő alfejezetben fogok írni. Szentes
megismerését kezdhetjük a Széchenyi ligetben (1860). A liget nem messze a városközponttól,
19. kép: Széchenyi-liget
a Kurca partján terül el.
Széchenyi István emlékére telepítették be, így itt
számos fafajta található (Keleti platán, Fehér nyír,
Keskenylevelű

ezüstfa,

olajfűz,

Császárfa,

Japánakác, illetve különböző fenyőfélék).
A ligetet az Országos Természetvédelmi Tanács
1953-ban természetvédelmi területté nyilvánította.
A Széchenyi liget a turisták kedvelt helyszíne. Forrás: www.vendegvaro.hu
Impozáns élményt nyújtanak a folyón levő ún. úszó
szökőkutak, amelyek több méter magasba lövellik a vizet és éjszaka pedig különböző
színekkel világítanak. A szökőkutak által javul a Kurca oxigén ellátottsága. Hasonló kutakkal
a Genfi tavon találkozhatunk. (Szentes város hivatalos honlapja)
20. kép: Kurca a szökő kúttal

Forrás: www.indafoto.hu
A Kurca felett vezet át egy fahíd, amelyet Eszperantó fahídnak neveztek el. A híd 1980-ban
Szentesen megrendezett országos jelentőségű eszperantó találkozóról kapta a nevét. 2010-ben
újították fel a hidat. A strandhoz vezető úton megláthatjuk a klasszicista stílusban épült
Családkisegítő Központot, amely régen gőz- és kádfürdőként üzemelt.
A liget központjában van a Koszta József Múzeum, amiről korábban már említést tettem.
Majd elérünk a strandfürdőhöz. A strand lehetőséget nyújt az időseknek, fiataloknak,
családoknak és a betegeknek is.

A fiatalok körében kedveltek a nemrégiben megépült

csúszdák. Az idősek a termálvíz fürdőben tölthetik el nyugalmasan szabadidejüket. A
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termálvíz kiváló minősége révén elősegíti a betegségek megelőzését és az egészség
megőrzését.
A fürdő mellett található a teniszpálya, amelyet 1895-ben alakítottak ki az úri közönség
szórakoztatására. Mára már 15 pályássá nőtte ki magát, így számos teniszezni vágyó embert
vonz. A ligettel szemben található a Dózsa ház az előtte elterülő sportpályával. A házat 1932ben építették fel neoromantikus stílusban Antal Endre és Dobovszky József István tervei
alapján. A ház mellett ültettek egy tölgyfát, ami még ma is él. Az óriás tölgyfa nevet viseli.
Ahogy átkelünk a kőhídon, rögtön megpillantjuk az Erzsébet-teret, ami a Kossuth- térhez
kapcsolódik. Közepén áll egy szobor csoport, amely az I. világháború hőseinek emlékére
készült. (Szentes város hivatalos honlapja)

21. kép: Erzsébet - tér

Forrás: www.szentesinfo.hu
A tér körül található a Szent Anna Római Katolikus Templom, amelyet a 19. század közepén
építettek újjá. Az eredeti épületet 1864 és 1868 között építették fel. Számos hangversenynek
ad otthont. A teret fogja közre a Városháza, a volt Megyeháza, Plébánia és a Városi Bíróság.
A Városi bíróság 1911-ben kezdte meg a működését. Az épületet, szintén Dobovszky József
István tervezte, illetve építtette. Az emeletes épület kastélyszerű villának hat kívülről. Az
épület falán nagyon sokáig látható volt a Magyar Királyi Járásbíróság feliratú címer, de
eltávolították az épület felújításakor. Ha tovább haladunk, megpillantjuk a Horváth Mihály
Gimnáziumot és az előtte elterülő Randevú-kutat, amit 1911-ben Máté István építtetett.
Ha ugyanezen az utcán folytatjuk utunkat (Szent Imre herceg utca), akkor elérkezünk az
Olimpia tölgyhöz. A tölgynek érdekes, de igaz története van. Lőrinc Márton légsúlyban,
kötött birkózáson 1936-ban a berlini olimpián aranyat nyert. A jutalma volt ez a kocsányos
tölgy, amelyet szülőföldjén, Erdélyben nem tudott elültetni, ezért ajánlotta fel Szentesnek és
ültette el ott. (Szentes város hivatalos honlapja)
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22. kép: Olimpiai Tölgy

Forrás: www.panoramio.com
A következő utcában található a Péter Pál Polgárház, amely őrzi Szentes 1836 és 1945 közötti
emlékeit. A ház a restaurálások során megőrizte régi klasszicista stílusát és a ház alatt elterülő
pincét is megtartották eredeti állapotában.
Az épülettel szemben van a Művészetek Háza, ami eredetileg a legvagyonosabb polgárok
tulajdonában volt mindig. 1968-ban védett műemlékké nyilvánították. 2006-ban Szentes
elnyert egy pályázatot, aminek keretében felújították és visszanyerte eredeti szépségét. A
következő büszkesége Szentesnek a Kossuth-tér, amely onnan kapta a nevét, hogy Kossuth
Lajos Vasvári Pállal és Jókai Mórral a tér területén tartott nagyhatású toborzó beszédeket. A
tér, azóta is folyamatosan szépült.
A tér épületei közé tartozik a klasszicista stílusban épült Református Nagytemplom. A
templom kora klasszicista stílusban épült. Legrégebbi eleme 1774-ből származik. 3500 főt
képes befogadni. (Szentes legtöbb főt befogadni tudó épülete). A templomban található az
ország egyetlen működőképes Angster orgonája. A templom felújítása 2008-ban fejeződött
be. (Szentes város hivatalos honlapja)
23. kép: Református Nagytemplom

Forrás: www.szentes.hu
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A templom mögött található a Kiss Bálint utca, Szentes óvárosi része, amely helyi védelem
alatt áll. Itt lakott Boros Sámuel, Szentes első polgármestere. Források szerint ebben a házban
szállt meg Kossuth Lajos az 1848-as toborozása alkalmával.
Jelentős épülete az egykori Megyeháza. A régi idők emlékét őrzi az épület előtt megmaradt
faborítású útszakasz.
A Megyeháza felújítása 2004-ben fejeződött be. Az épületben található egy 500 főt befogadó
konferenciákra és kulturális események megtartására alkalmas terem. Itt kapott helyet a
Levéltár és ideköltözött át a Koszta József Múzeum is.
Szentesen összesen 32 fúrt kút található. Érdemes említést tenni az egykori török fürdőről,
amely most már termálfürdőként működik. A fürdőben négy medence található, amelyekben
különböző hőmérsékletű kutak találhatóak. A medencéket egy 71C°-os termálvíz kút táplálja.
Nőgyógyászati, mozgásszervi és ízületi betegségek kezelésére alkalmas.. A Dél-Alföldön
csak Szentesen rendeztek be egy kórháztörténeti múzeumot.
Érdemes kiemelni még az egykori Zsinagógát is, amelyet évekkel ezelőtt felújították és ma
már könyvtárként működik. A romantikus épület a város egyik ékességének számít a mellette
kialakított parkkal együtt. (Szentes város hivatalos honlapja)
Jelentős épületei közé tartozik az Evangélikus templom és a Szent Miklós templom. A Szent
Miklós templom a legrégebbi épülete a városnak. 1786-ban szentelték fel a templomot, amit a
Magyarországra telepedett ortodoxvallású görögök emeltek.
Az evangélikus templom a Luther-téren áll. Ez volt Szentes egykori főtere.
Említést kell tennem a Shinto kapuról is, amely a 10 danos japán karate mester, Sosai
Masutatsu Oyama, a Kyokushin karate megalkotójának emlékműve. Azért egyedül álló ez az
építmény, mert a karate mester japánon kívül sehol máshol nem engedélyezte, hogy ilyet
építsenek. (Szentes város hivatalos honlapja)
24. kép: Shinto kapu

Forrás: www.szentesinfo.hu
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Szentesen és környékén megjelenik az ökoturizmus. Több országos jelentőségű védett terület
van, ahol a turisták szabadidejüket tölthetik. Például a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó
cserebökényi puszta vagy a Körös ártér, illetve a Szenteshez tartozó Zsúpsziget. A környéken
található tavak, folyók, mesterséges vizek és élőlényeik is érdekes látnivalót nyújtanak a
természetet kedvelők számára. (Szentes város hivatalos honlapja)
Szálláshelyek
Szentesen számos panzió, vendégház, apartman és szálló található, azonban Szentesnek sajnos
nincs elég és minőségileg is megfelelő kereskedelmi szálláshelye. Ezt mindenképp a város
negatívumaként kell említeni. Szálloda típusú szálláshelye pedig egyáltalán nincs is.
Fontos szálláshely-fejlesztési célkitűzés a Széchenyi ligetben található úttörő ház felújítása.
Az elképzelések szerint egy speciális igényeket kielégítő négy csillagos gyógy- és wellness
szállodát szeretnének létrehozni.
Talán ennél is fontosabb célkitűzés a Petőfi Szálló felújítása. A város szívében ott áll a Petőfi
Szálló, amely a 19. század végén épült és az 1990-es évek eleje óta nem üzemel. Az épület
teljesen megrongálódott az évek során és egy nagyszabású felújításra vár. Nem csak
esztétikailag lenne jelentős a város számára, hanem a megnövekvő vendégforgalom miatt is.
(Szentes város hivatalos honlapja)
Az alábbi táblázat alátámasztja, hogy valóban szükség lenne a Petőfi Szállónak a felújítására.
Látható az összesített sorban, hogy 2009-ről 2010-re nőtt a vendégek és az vendégéjszakák
száma is.
5. táblázat: A vendégforgalmi mutatók összesítése
2009.01.- 12. hó

2010.01.-12. hó

Változás %-a

vendégszám vendégéj

vendégszám vendégéj

vendégszám vendégéj

Üdülőházak 4 520

11 862

5 271

13 589

16,62 %

Kemping

1 537

7 417

1 554

7 291

1,11 %

Szálloda

0

0

0

0

0

0

Összes

6 057

19 279

6 825

20 880

12,68 %

8,30%

Forrás: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015, Deim Éva
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14,56 %

3.2.1. Szentes fejlesztési stratégiájának jövőképe
Szentes elhelyezkedése egyedülálló. Könnyen megközelíthető a fővárosból érkező turisták
számára is. Ezen kívül, szép belvárosa van számos gyönyörű épülettel és ráadásul a természeti
környezet is közel van a városhoz. Szentesnek hatalmas lehetőségei vannak a termálvízben és
a sportban, amelyek még kiaknázásra várnak. A termálvizekre alapozottan képes lenne egy
aktív és sport turizmussal, illetve egészség- és gyógy-turizmussal vegyített turisztikai
terméket létrehozni. Monopolhelyzetből indulhatna, ha képes lenne kialakítani az új turizmus
trendekben megjelenő edzőtábor turizmust. Már most is vannak országos jelentőségű karate
táborok, de lehetősége lenne nemzetközi táborokat is lebonyolítani. Az edzőtáborok fontos
eleme a rekreáció, azaz pihenés, kikapcsolódás és a wellness, ezek azonban nem állnak
rendelkezésre, illetve nincs elég férőhelyet biztosítani tudó és erre a célra megfelelő épület
sem. Többek között, ezért is lenne szükség a Petőfi Szálló felújítására. A szálloda keretein
belül lehetne egy rekreációs központot kialakítani, akár egy wellness részleggel. Fontos
prioritás még a kulturális és aktív turizmus fejlesztése, valamint az infrastruktúra javítása.
(Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója, 2011-2015, 2011.)
A prioritásokat a Dél-Alföldi Régió Akcióterve tartalmazza, az alábbi formában:
„A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai
szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit
kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeli az együttműködés
keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű gyógy-turizmus és
egészségmegőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági
versenyképességének növeléséhez.”. (Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója, 2011-2015,
2011.) A rendelkezésre álló keretösszegek a következőképpen alakulnak:
6. táblázat: Prioritások célkitűzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
Indikátor
Bázisérték
mértékegysége típusa
Vendégéjszakák számának ezer főre
eredmény
1 146
növekedése a kereskedelmi vetítve, db
szálláshelyeken
Kereskedelmi
%
eredmény
28,18
szálláshelyek
kapacitáskihasználtságának
növekedése
Forrás: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015, Deim Éva
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Célérték
2015-re
1 512

40

A táblázatból az látható, hogy jelenleg 1 146 db vendégéjszaka van, de a cél az, hogy 1 512
darab legyen 2015-re. Az 1 146 vendégéjszaka a 28, 18%-át teszi ki kereskedelmi
szálláshelyek kapacitáskihasználtságának, de a városnak a célja az, hogy 2015-re a 40%-ka a
kapacitásuknak ki legyen használva.
Az egészségturisztika fejlesztése beilleszkedik az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország
Egészségipar Program Stratégiájába.
Azonban az Új Széchenyi Terv nem támogatja a kizárólag sportturisztikai fejlesztéseket, tehát
azokat más befektetők megszerzésével lehet megvalósítani.
(Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója, 2011-2015, 2011.)
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3.3. Szentes kitörési pontja: A Petőfi Szálló
25. kép: Petőfi Szálló a fénykorában

A XIX. század végén felerősödött az igény a
kor igényeinek megfelelő vendéglátó egység
és

szálloda

felépítésére.

Szentes

központjában állt egy Zöldkoszorú nevű
kocsma, azonban az épületet még az 1700-as
évek elején építették, nem volt felújítva és
nem felelt meg a vendégek számára. A
vendéglő közegészségügyi szempontból sem
volt

megfelelő,

aminek

következtében

a

Forrás: www.szentesinfo.hu

legsúlyosabb kategóriába sorolta be a hivatal. Ezen okok miatt született meg a döntés, hogy
szükség van a vendéglő lebontására és egy új szálloda felépítésére, amit 1896. szeptember 6án vitatott meg a képviselő-testület. A cél az akkori igényeknek, kényelmi szempontoknak
megfelelő szálloda felépítése. Az épületet felépítésére 160 000 Ft állt rendelkezésre.
Novobáczky Győző, gazdasági tanácsnok terveit használtál fel. (Szentesi Mozaik)
Pályázatot írtak ki a további tervek elkészítésére. A pályázatra 15 pályamű érkezett be,
amelyből Komor Marcell munkáját választotta ki a bírálóbizottság, és egyben felkérték őt a
kivitelezés műszaki vezetésére. 1897-ben kezdődött meg a Zöldkoszorú vendégház lebontása.
A munkálatok elvégzésére különböző iparosokat kértek fel. Közülük Zsoldos Gyulát emelném
ki, aki a színházterem belső freskóit festette meg.
Az alap kiásása júliusban kezdődött meg. A munka több ütemben valósult meg, mert a
vendégházat csak folyamatosan lehetett lebontani. Az első ütemben a Kossuth utcai rész
készült el. A zárókő elhelyezése 1898. október 22-én került sor. Ekkor jelentette be Lakos
Imre polgármester, hogy az épületet Petőfi Szállónak keresztelik. A szálló első vendége - a
fennmaradt iratok szerint - Futó Zoltán lelkész volt. (Szentesi Mozaik)
1899. április végére fejeződött be a második ütem keretein belül a Petőfi utcai szárnynak a
megépítése.
A szálló hasznos alapterülete 4774 m2 lett. Összesen 33 szoba és a vendéglős lakása,
színházterem, egy étterem, öt üzlethelyiség került kialakításra. A város első központi fűtésű és
villanyvilágítású épülete volt.
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1960-as években felújításra és bővítésre került sor. A bővítések révén a hasznos alapterület
5685 m2 lett. A funkcionális felosztása is megváltozott és a földszinten egy cukrászda,
étterem, bisztró, borozó, drinkbár és cukrászüzem kapott helyet.
1953-ban megalakult a Csongrád Megyei Vendéglátóipari Vállalat, így a szállót először
Hódmezővásárhelyről, majd Szegedről irányították. 1990-ben az Állami Vagyonügynökség
értékesítette az épületet, azonban az épület egy ismeretlen tulajdonába került, aki, azóta sem
végzett felújításokat a szállón és ennek eredményeképpen a szállót bezárták. Az épület tovább
mállik. (Szentesi Mozaik)
„A város egykori büszkesége ma szinte romokban hever.” (Szentesi Mozaik)
26. kép: A romos Petőfi Szálló

Forrás: www.szentesinfo.hu
A rendszerváltás után felszámolták a Csongrád Megyei Vendéglátóipari Vállalatot és az a
Fővárosi Ingatlanközvetítő Rt. Tulajdonába került, aki 1998-ban a tulajdonjogot a
BUDALAK Konzorcium Rt-nek adta. A FIK nem tartotta be a Szentesnek tett ígéretét és nem
újította fel az épületet. Ennek eredményeképpen az évek során az épület állapota fokozatosan
romlott és ma már csak a szentesiek szégyenének emlegetik az épületet. A FIK arra
hivatkozott, hogy nem volt elegendő anyagi forrása az újításokhoz és úgy döntött, eladja a
szállót.
Azonban megsértette Szentes elővásárlási jogát. Szentes pert indított, hogy visszakapja a
Petőfi Szálló tulajdonjogát, ami hosszú évekig, egészen pontosan hét évig húzódott el. A per
2006 márciusában zárult le és Szentes végre visszakapta a szállót.
(Szentesi Mozaik)
Pár hónappal később 2006 júliusában a képviselő testület eldöntötte, hogy külső befektetőket
von be, annak érdekében, hogy a Pető Szálló új színekben pompázhasson. Egyetlen beruházó
jelentkezett, de kétszer is becsapta a várost az ígéreteivel. 2007-ben jelentkezett a Pendola
nevű cég, amely nagy lehetőségeket látott a szállóban. A becslések szerint négy milliárd
forintra lett volna szükség a felújításhoz. A munkálatok elvégzéséhez a város és a cég közös
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céget alapított Pendola-Szentes Kft néven. A felújításhoz szükséges bontási munkálatok 2008
januárjában meg is kezdődtek. A tervek szerint egy öt csillagos szállót akartak kialakítani,
amelyben helyet kapott volna, egy törökfürdő, edzőterem, étterem, pub, borozó,
gyermekmegőrző, casino, teremgarázs, squash és színházterem. Apartmanokat, illetve egy és
két ágyas szobákat álmodtak meg.
(hotelem.hu)
A bontások be is fejeződtek, de újabb munkálatokat nem kezdtek meg. Ennek az oka az volt,
hogy nem kapták meg az építési engedélyt. Ugyanis mivel a Petőfi Szálló műemléknek
minősül, ezért az engedélyt az országos Műemlékvédelmi Hatóság adja ki. Az engedélyhez
szükség van régészeti feltárásokra is. Ez után a procedúra után lehet benyújtani a
hitelkérelmet a bankba. (Szent Korona Rádió)
Időközben az öt csillagos luxusszálloda helyett négy

27. kép: Látvány tervezet

csillagos szállodát terveztek meg. Zsohár Zsolt elmondása
szerint - aki a Pendola-Szentes Kft egyik résztulajdonosa ennek, azaz oka, hogy négy csillagos szálloda felújítására
lehetett pályázatot benyújtani, így a beruházás egy tizedét
megnyerhetik.
Az elkészült tervek alapján a szálló megőrizné régi Forrás: www.hotelem.hu
stílusát,

miközben

eleganciát

és

luxust

sugallna.

(szegedma.hu)
2010 nyarán a munkálatok elvégzésére az Arcadom Zrt.-t szerződtették, amely nem sokkal
később felvonult a területre. Szentesen ismét felcsillant a remény,de ismét csalódnia kellett,
ugyanis a Pendola, illetve a másik beruházó, az Arcadom Zrt. között jogi vita indult el, és
egymás ellen kezdtek pereskedni. Ennek az egyetlen vesztese Szentes lett.
A város célja az, hogy felépüljön a szálló, ezért újabb befektetők felé kezdett el keresgélni.
(delmagyar.hu)
A Délmagyar nevű szentesi újság februári számában lehetett olvasni a jó hírről, miszerint:
„Egy angol befektetői csoportnak köszönhetően fordulatot vehet a szentesi Petőfi Szálló évek
óta húzódó felújítási ügye. Szirbik Imre polgármester is abban reménykedik, hogy a patinás
intézmény hamarosan felébred Csipkerózsika-álmából.” (delmagyar.hu)
Szentes már 2011 nyara óta tárgyalásokat folytat egy angol befektető csoporttal, akik már
több vizsgálatot is végrehajtottak a szálló területén. Szentes város polgármestere reménykedik
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benne, hogy a tárgyalások jó irányba terelődnek és végre újra ragyoghat a Petőfi Szálló
Szentes szívében.
A Pendola-Szentes Kft. a legfrissebb hírek szerint komoly hitelezési problémákkal küzd a
2008-as pénzügyi válság miatt. A pereskedés továbbra is folyik a két cég között. Szentes nem
sokat remélhet a cégtől.
Egyetlen reménye az angol befektetőkben van, azonban döntés egyelőre még nem született a
felújításról. A végső döntés ősszel várható. (delmagyar.hu)
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4. Módszertan
4.1. SWOT- analízis:
Ahogy már említettem a turizmus egyre inkább meghatározó ágazattá vált az ország
gazdaságában. Természetesen a turisztikai szektor számára az a legfontosabb, hogy a pozitív
hatásokat megerősítse, miközben csökkenti a negatív hatásokat, ezért van szükség a tudatos
turizmusfejlesztésre. Abban az esetben, ha a tények alapján nem legitimálhatók a szakmailag
jóváhagyott elképzelések, akkor arra lehet számítani, hogy a beruházások nem fognak
megtérülni, illetve a negatív hatások még inkább felerősödnek.
A tudatos turizmusfejlesztés alapja a SWOT - analízis.
„A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci
életképességét. Leggyakrabban az üzleti terv részét képezi. Bankok, vagy befektetők számára
készül, hogy látható legyen az üzleti tervben, mik a megtérülés esélyei, arányai.”
(Wikipédia)
A tudatos fejlesztés eszközei az állam és az önkormányzatok tulajdonában lelhetők fel.
Meghatározó eszközök a környezet-tudatosan kialakított marketing és a környezettudatosságra törekvő vállalatok. Nagyon fontos, hogy egy egységesen kialakított turizmus
politikája legyen a településnek/kistérségnek/megyének/statisztikai és „tematikus” régiónak/
országnak, amelyben a marketing is fontos szerepet kap. Kerüljön kialakításra egy olyan
intézményrendszer, amely a turizmuspolitikát támogatja. Emellett elengedhetetlen, hogy a
helyi szinten működő vállalkozások betartsák a jogi szabályozásokat.
A tudatos fejlesztés alapját képezi – lévén mindenkit törvény kötelez rá, hogy a döntéshozó
(önkormányzat) ismerje a turizmusnak a hatásait (döntés-előkészítő hatástanulmányok), mind
a negatívat, mind a pozitívet, és felmérje a térségbe érkező turistáknak az igényeit, szokásait.
Az is alapelv, hogy a turisztikai vállalatokkal szemben ösztönző rendszereket hozzanak létre
(kedvezményes adók). A beruházások szempontjából fontos, hogy legyen monitoring és egy
szakemberekből álló irányítórendszer. (Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója, 20112015, 2011.)
A SWOT szó egy mozaikszó, amely a következő részekből áll:
-

S, mint erősségek (Strengths). Ezek belső tényezők, amelyek jól működnek. Lehet rá
befolyásunk, hogy még jobban működjenek.
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-

W, gyengeségek (Weakness). Szintén belső tényezők, amelyek nem működnek jól, de
lehet őket befolyásolni.

-

O, lehetőségek (Opportunities). Külső tényezők. Olyan adottságok, amelyeket nem
lehet befolyásolni, de lehet rá építeni és így az erősségek tovább erősödnek.

-

T, veszélyek (Threats). Olyan külső tényezők, amelyek csökkentik a sikerességet és
olykor kockázatot is jelentenek. Nem tudjuk őket befolyásolni. (Wikipedia)

Most Szentes esetében fogom bemutatni ezt a négy dimenziót a SWOT – analízisben. Az
analízist Deim Éva (szentesi önkormányzat munkatársa) beszámolójának segítségével
készítettem el: (Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója. 2011-2015, 2011.)
Erősségek:


A városban 32 fúrt termálvíz kút található, amelyből kettőt hasznosít a város
(elemzendő: adott szocio-ökonómiai helyzetben a 2 kút hozamának hasznosítása
arányos az erőforrásokkal, vagy már ez is túl jó teljesítmény, vagy ennél sokkal többet
kellett/illett volna tenni?)



Sok medencéből álló és csúszdával felszerelt strandfürdővel rendelkezik (elemzendő:
mennyi élményelem illik, hogy legyen az adott helyzetben másokkal összevetve?)



Tagja a Magyar Fürdővárosok Szövetségének (elemzendő: illik-e adott szervezet
tagjaként működni adott helyzetben?)



Nemzeti Sportvárosi státusszal rendelkezik (elemzendő: a mai napig megérdemli ezt a
státuszt?)



Birkózás, karate kiemelkedő sportágai, erre alapozva számos versenyt rendeznek a
városban (elemzendő: az adott események mennyi látogatót vonzanak és a bevételből
mennyi profitot tud elszámolni a város?)



Jól felszerelt, nagy befogadó képességű sportcsarnok (Elemzendő: valóban eléggé
felszerelt és kielégíti a sportolók, rendezvények lebonyolításának igényeit?)



Városligetben kiépített utak a mozgáshoz, illetve teniszpályák adta lehetőségek



Sokszínű turisztikai vonzerők (elemzendő: a turisták tisztában vannak-e ezzel és
felkeresik-e a helyet?)



Határátkelőhelyek közelsége (Szerbia irányába) (elemzendő: milyen hatással van ez az
infrastruktúrára és a városra?)



M5-ös autópálya közel helyezkedik el (csongrádi elkerülő út) (elemzendő: milyen
hatással van ez az infrastruktúrára és a városra?)
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Természetvédelmi terület (Széchenyi-liget)



Folyamatosan fejlődő kistérség (elemzendő: pontosan milyen fejlesztések valósultak
meg és azok milyen hatással vannak a kistérségekre?)



Testvérvárosi

kapcsolatok

Lengyelországgal,

Szerbiával,

Romániával

és

Németországgal (elemzendő: milyen előnyökkel jár a kapcsolat? )


Impozáns városközpont felújított műemlékekkel



Rendezvények, fesztiválok



Pezsgő kulturális élet (elemzendő: mit lehet érteni a pezsgő jelző alatt? Mennyi
látogatót vonzzanak az események?)



Ökoturizmus, lovas turizmus, kerékpár utak



500 férőhelyes Konferencia és Kulturális Központ a Megyeháza épületében
(elemzendő: mennyire van kihasználva a központ?)



Város közelében vadakban gazdag területek, amelyek vádaszatra kiválóan alkalmasak

Gyengeségek:


Kevés szálláshellyel rendelkezik (elemzendő: pontosan mennyi szálláshely van?
Mekkora forgalmat bonyolítanak le?)



Nincs szállodája



Nincs kiváló minőségű szálláshelye



Időjárástól függetlenül igénybe vehető szolgáltatások hiánya (elemzendő: milyen
szezontól független szolgáltatásokat lehet kialakítani Szentesen?)



Nincs fedett uszoda a strand területén



Szezonalitásból eredő alacsony turista arány



Szakmai tapasztalat hiánya (elemzendő: miért jelent ez problémát a tudatos
turizmusfejlesztés szempontjából?)



Turisztikai vállalkozások között nincs összehangolt tevékenység



Kevés forrás és tőke a fejlődéshez (elemzendő: mennyire lenne szükség ahhoz, hogy a
város gyorsan, hatékonyan tudjon fejlődni tovább?)



Nincs országosan elismert és kiemelt attrakciója



Kevés parkolóhely a város központjában (elemzendő: hogyan lehetne és hova több
parkolót létesíteni?)



A megfelelő marketing tevékenység hiánya (elemzendő: milyen marketinget kellene
alkalmaznia és hogyan, milyen csatornán keresztül?)
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Turizmus területén alacsony szintű vállalkozói ismeretek



A romos Petőfi Szálló a városközpontjában rontja az összképet

Lehetőségek:


Belföldi turizmus felértékelődése a gazdasági válság hatására (elemezendő: hogyan
mutatkozik meg ez a vendégforgalmi adatokban?)



Turizmus elterjedése az egyre növekvő szabadidő miatt (elemzendő: az emberek
hogyan használják ki szabadidejüket? Milyen desztinációkat részesítenek előnyben?



Sportturizmus fejlesztése a nagyszabású sportrendezvényekre alapozva (elemzendő:
milyen

fejlesztésekre

van

szükség?

Hogyan

lehet

növelni

a

rendezvény

látogatottságát?)


Infrastruktúra fejlesztése szintén a sportrendezvényekre alapozva



Országos szintre emelhető fesztiválok (Télbúcsúztató Karnevál, Lecsófőző fesztivál,
Térfesztivál és Bor Ünnep, Zene Világ Zene) (elemzendő: miért vélhető úgy, hogy
ezek országos szintre is emelhetők? Mi alapozza meg ezt a feltevést?)



Város adottságaihoz igazodó turizmusformák kialakítása (elemzendő: pontosan milyen
turizmusformákat lehet ez alatt a kijelentés alatt érteni?)



Petőfi Szálló felújítása és ezáltal a férőhelyek számának növekedése



Petőfi Szálló épületében egy szabadidős és rekreációs központ kialakítása, ezáltal
a szezonalitás hatásának csökkentése (elemzendő és elemzésre is került:
vélelmezhetően rendelkezik-e Szentes a megfelelő vonzerő-potenciállal?)



Területfejlesztési támogatások (elemzendő: számba kell venni, hogy milyen
támogatások vannak és azokra megfelelően, céltudatosan hogyan lehet pályázni?)



Európai Uniós támogatások



Civil szerepvállalás a turizmusban (elemzendő: hogyan hat ez a város turizmusára?)



Nemzetközi vízi úttá nyilvánítása a Tiszának, ezáltal vízi sportok, horgászturizmus
lehetőségeinek kihasználása



Kistérségekkel együtt több napos szolgáltatási csomagok kialakítása



Minőségi szálláshelyek kialakításának lehetősége (elemzendő: hol van rá lehetőség? A
szálloda felépülése esetén van e rá szükség/kereslet?)



Ojama Dojo SE által szervezet országos edzőtáborok (elemzendő: mennyi sportoló
érkezik ilyenkor a városba?)



Egészségturizmus kihasználása (elemezendő: lenne-e rá kereslet?)
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Az egészségturizmus és az aktív sportélet ötvözésével létrehozható országos és
regionális jelentőségű szolgáltatási csomagok



A Tóth József Színház felújítása és férőhelyének bővítése (elemzendő: lenne-e rá
kereslet?)



Bevásárló turizmus fellendítése



Igazi magyar ételekre alapozott éttermi kínálat



Magyar kultúrával összefüggő rendezvények propagálása a várost körülvevő
városokban, falvakban



Szolgáltatói szektor erősödése



Konferencia központ lehetőségeinek kihasználása



Konferenciákkal összekötött szolgáltatás csomagok kialakítása



Elmaradott területek fejlődése (elemzendő: mely területek ezek? Hogyan lehetne őket
fejleszteni?)

Veszélyek:


Önerő hiánya a fejlesztésekhez (elemzendő: hogyan lehetne az önerőt megnövelni?
Honnan tudna bevételhez jutni?)



Befektetőcsoportok érdeklődésének csökkenése (elemzendő: mi lehet ennek az oka?
Hogyan lehetne ezt a folyamatot visszafordítani?)



Kevés fejlesztésre alkalmas anyagi forrás (elemzendő: hogyan lehetne anyagi
forráshoz jutni?)



Infrastruktúra fejlesztésének lelassulása (elemzendő. mi ennek az oka? Mit lehetne
tenni?)



Állandó tőkehiány a turisztikai szektor területén (elemzendő: hogyan lehetne a hiányt
csökkenteni? Esetlegesen miből kellene tőkét elvonni, hogy a turizmust lehessen
fejleszteni?)



Alacsony a fizetőképes kereslet



Gyenge népességmegtartó képesség (elemzendő: miért alakult ki ez a negatív tényező
a városban?)



Tovább folytatódik a szakemberek elvándorlása más városokba, országokba



Tömegturizmus negatív hatásai (egyrészt sok turista inkább külföldre megy,
tengerpartra, másrészt a városba érkező turistacsoportok megrongálják a környezetet)
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(elemzendő: hogyan lehetne csökkenteni a negatívumokat? Hogyan lehetne a
turistákat a városba vonzani?)


A gyógyfürdő a nem megfelelő infrastruktúra miatt elhatárolt területileg



Alacsony fizetések



Természeti értékek romlása



Túlzsúfoltság, környezet és zaj-szennyezés (elemzendő: hogyan lehetne ez ellen
védekezni?)

A fent látható SWOT - analízist egy szakirodalmi (hagyományos) SWOT - analízisnek lehet
tekinteni, amelynek legfontosabb jellemzője: az egyes megállapítások mögött nem állnak
tényalapú, konzisztenciára törekvő bizonyítások(benchmarking elemzések). Tulajdonképpen
szubjektív értékítéletek sorozatának is nevezhetjük, hiszen a A tulajdonságok besorolása
elemzések nélkül történik.
Több lépcsőben készül el, először van a kapcsolatfelvétel, megkeresni a témában érintetteket,
majd segítséget kérni tőlük. Lehet telefonon vagy lehet személyesen is felkeresni őket, alapul
véve az ötletbörze vagy műhelybeszélgetések eszköztárát.
Mindezek után információt, szakmai adatokat kell gyűjteni a lakosságtól és ezen információk
alapján van lehetőség a SWOT–analízist elkészíteni. Ezt követi a kapott eredmények
kiértékelése, a fő célok meghatározása. Látható, hogy az adatok besorolása valóban szubjektív
módon történik, bármilyen számadat nélkül. (miau.gau.hu)
Ebből a problémából kiindulva kutatásom során egy biztos módszerrel dolgoztam tovább,
amelyet a továbbiakban fogok bemutatni. A módszer neve Hasonlóság elemzés vagy ebben az
esetben nevezhetjük a SWOT - analízis továbbfejlesztésének is. Az alábbiakban az is ki fog
derülni, hogy miért is lehet jobb a SWOT továbbfejlesztett verziója (egyébként ezt a módszert
egyre többen alkalmazzák és már szoftveresen is támogatott). A szükséges adatokat a
www.teir.vati.hu weboldalról gyűjtöttem össze.
A fenti SWOT-megállapítások közül egyetlen egy állítást szeretnék kiemelni, s megvizsgálni,
hogy az vajon lehet-e helyes/igaz? Ez a lehetőség pedig a Petőfi Szálló felépítésének
szükségessége. Az elmúlt hosszú évek során talán azért nem kezdtek bele a beruházók a
felújításba vagy azért nem érdeklődtek még többen, mert féltek a kudarctól, hogy a befektetés
nem lesz jövedelmező számukra, vagy nem éri meg.
A kutatásom azt támasztja alá, hogy vélelmezhetően valóban szükség van egy négy csillagos
szállodára a Szentes kistérségi övezetben.
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Konkrét adatokat a projektről magáról nem kaptam és nem is állnak rendelkezésre, ezért egy
hipotézis vizsgálat alapján fogom ezt levezetni. A H0 hipotézis az, hogy megéri a beruházás
és a H1 hipotézis, hogy nem éri meg a beruházás Szentes városában.
A vizsgálat során Szentest három szempont szerint vizsgáltam.
Ezek a következők:
-

Humánegészségügy, szociális ellátás

-

Művészet, szabadidő, szórakozás

-

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Ezen szempontok szerint megkerestem az ilyen profilú regisztrált társas és regisztrált nem
társas vállalkozásokat. Tehát azokat, amelyek a humánegészségüggyel, művészetekkel, illetve
szórakoztatással és a szálláshely szolgáltatással, valamint a vendéglátással foglalkoznak.
Természetesen a két vállalat-típust is kettéválasztva elemeztem és így kaptam hat csoportot:
1) Regisztrált társas vállalkozások száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás
nemzetgazdasági ágban
2) Regisztrált társas vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő
nemzetgazdasági ágban
3) Regisztrált társas vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban
4) Regisztrált

vállalkozások

száma

a

humán-egészségügyi,

szociális

ellátás

nemzetgazdasági ágban
5) Regisztrált

vállalkozások

száma

a

művészet,

szórakoztatás,

szabadidő

nemzetgazdasági ágban
6) Regisztrált

vállalkozások

száma

a

szálláshely-szolgáltatás,

vendéglátás

nemzetgazdasági ágban
Ezekkel az adathalmazokkal dolgoztam végig és a www.miau.gau.hu portálon található
COCO Y0 és STD nevű program (miau.gau.hu) segítségével elkészítettem a tények mellé a
becsléseket (norma-számításokat) arról, vajon a piac jelenlegi állása szerint valójában mennyi
vállalatra lenne szükség, és hogy társas vagy egyéb fajtájú vállalatról kell e beszélni? Mivel
több év adatai is rendelkezésre álltak, így a statikus értékelések mellett (S és W) dinamikus
értelmezésekre is lehetőség kínálkozott (O és T).
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Az alábbi modelleket alkottam meg a kutatásom során:
1. X 1 X 4 modell: A regisztrált vállalkozások és regisztrált társas vállalkozások száma a
szálláshely szolgáltatás szempontjából
2. X 2 X 5 modell: A regisztrált vállalkozások és társas vállalkozások száma a humánegészségügy és szociális ellátás szempontjából
3. X 3 X 6 modell: A regisztrált vállalkozások és regisztrált vállalkozások száma a
művészet, szórakoztatás és a szabadidő szempontjából
Mivel a Petőfi Szálló megépítésének szükségességére helyeztem a hangsúlyt, ezért először a
szálláshely szolgáltatás és vendéglátás profilú vállalatokat fogom megvizsgálni:
Ebben az esetben a harmadik, illetve a hatodik modellt kell összehasonlítanunk. (1.
melléklet.) A tények szerint 2008-ban az összes vállalkozás száma 101, ebből 41 társas és a
60 db kisebb, egyéni vállalkozás volt. A becslések szerint azonban a piacon, túl sok a
vállalkozás és csökkenteni kellene 56-ra vagy 57-re, és ebből 50-nek kell lennie a társas
vállalkozásnak. Ez azt jelenti, hogy a kis vállalkozásokat meg kell szüntetni, vagy pedig be
kell olvadniuk a társas vállalkozásokba.
A következő évben a vállalkozások száma lecsökkent 96-ra, ami kedvezőnek számít, hiszen
az előző évi becslések szerint a piacon túl sok volt a vállalkozás. Ebből a társas 42, tehát 1-el
több mint az előző évben, viszont a kisvállalkozások száma jelentősebben csökkent. A
becslések továbbra is azt mutatják, hogy a társas vállalkozások számának még mindig
növekedniük kell és a kicsiknek pedig csökkennie.
2010-ben a vállalkozások száma megint megnövekszik 101-re, ami viszont nem logikus, de
közben a társas vállalkozások aránya magasabb, mint az előző évben, ahogy azt a 2009-es
becslésünk is mutatta. A kis vállalkozások száma nőtt. Ez sem mondható logikusnak. A
2010-es becsült adatok továbbra is azt mutatják, hogy a kis vállalkozások arányának
jelentősen csökkennie kell és a piacon a társas vállalkozásoknak kell többségben lenniük.
Ebből konklúzióként azt kell levonnunk, hogy amennyiben a Petőfi Szálló üzemeltetését egy
nagy társas vállalkozás fogja üzemeltetni, akkor igenis szükség van rá.
A többi modellt is végig elemeztem, amely abból a szempontból érdekes, hogy vajon Szentes
látványosságai, szolgáltatásai mennyire jelentenek vonzerőt a turisták számára. Rendelkezik-e
elég vonzerő potenciállal?
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A humán egészségügy és szociális ellátás esetében a modell (X 2 X 5 modell) nem tudott
nekünk biztos választ mondani a halmazelméleti anomáliák miatt. A mellékelt táblázat utolsó
oszlopában nincs érték. Ez is anomáliáknak tudható be. (2. melléklet)
A művészet, szórakozás, szabadidő esetében (X 1 X 4 modell) az a helyzet, hogy amíg a
szálláshely szolgáltatásnál nagy vállalatokra, addig ezen a területen inkább kis vállalatokra
van szükség. (3. melléklet)
Szentes rendelkezik elég vonzerővel, amelyek a térségbe csábíthatják a turistákat. Az
erősségeit és lehetőségeit már felsoroltam az analízisben, amiből látszik, hogy érdemes a
várost nyaralás céljából választani, de ami ismét problémaként merül fel, hogy hiányzik egy
országos jelentőségű vonzerő. Ismét hangsúlyoznom kell, hogy ez lenne a négycsillagos, extra
szolgáltatásokat nyújtó, Petőfi Szálló.
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5. Következtetések, javaslatok
A kutatásom során alkalmazott technika a Hasonlóság elemzés volt és egy H0 hipotézist
állítottam fel. A H0 hipotézis igazolódott be, miszerint szükség van a Dél-Alföldi turisztikai
régióban elterülő Szentesen egy négy csillagos szállodára. A szálló felépítése a hozzáfűzött
remények szerint fellendítheti a szentesi turizmust.
Fontos, hogy nem kis vállalatokra van szükség, hanem társas vállalkozásokra, mert egyéni,
kisvállalkozásból már túl sok van a térségben.
A módszertanban felsoroltam a város vonzerőt: a művészetet, kulturális programokat,
szabadidős lehetőségeket, sportot és a vendéglátást. Ezekben Szentes különösen erős és ezeket
a lehetőségeket abban az esetben tudja jól kihasználni, ha a Petőfi Szálló megépül. A szálló
nem csak egy szálloda lenne, hanem egy történelmi múlttal rendelkező épület, amely rengeteg
szolgáltatást kínálna.
A kutatásom során beigazolódott, hogy a beruházás nem csak a turizmusra gyakorol hatást,
hanem a beruházónak is előnye származik belőle, mert a beruházásra nem,hogy csak szükség
van, hanem meg is éri befektetni ebbe a projektbe, mert lenne rá kereslet. Ezt azzal lehet
alátámasztani, hogy Szentes nagy turisztikai potenciállal rendelkezik, amelyek sajnos
nincsenek kihasználva. Ezt arra lehet visszavezetni, hogy nem rendelkezik szállodával. A
múlt igazolhatja, hogyha megépülne a szálló, akkor Szentes a régi fénykorában pompázhatna.
A szálloda egy olyan országos vonzerő lehetne a belföldi és külföldi turisták számára
egyaránt, aminek hozadéka viszonylag rövid időn belül jelentkezne.
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6. Összefoglalás
Szentes város turizmusfejlesztési programjának a célja, hogy megteremtse a belföldi
turizmusnak a stabilizáló szerepét, fejlessze a szolgáltatások minőségét és országos illetve
regionális versenyképességét is fokozza. Ezen kívül célja még, hogy csökkentse a térbeli
koncentrációt a turizmusban és elősegítse azt, hogy az érkező turisták száma egyenletesen
osztódjon el a különböző időszakokban, tehát csökkentse a szezonalitás hatását.
A turizmus fejlesztésének eredményeként 2015-re olyan termékek jöhetnek létre Szentesen,
amelyek vonzerőt jelenthetnek országosan is, és ha megvalósul a Petőfi Szálló
rekonstrukciója, akkor megnövekszik a szálláshelyek száma ezzel arányosan. Ezen tényezők
alapján megnövekszik a vendégéjszakák száma, nő az adóbevétel és az üzemeltető jövedelme.
Ezeket a pénzeket vissza tudja a város forgatni és folyamatos fejlesztéseket tud majd a
jövőben alkalmazni. Automatikusan következik, hogy fejlődik az infrastruktúra, városkép,
hiszen a várost többen fogják felkeresni a Petőfi Szálló üzembe helyezése esetén. Ezen pontok
a szálloda multiplikátor hatására vezethetőek vissza. A turizmusfejlesztési tervnek a gazdasági
hatása lesz, hogy további munkahelyek jönnek létre, nő a városban letelepülni vágyó
vállalkozások száma, elindul egy hosszabb távú fejlődés. A jövőben teljesen megváltozik
majd a város megítélése turisztikai és általános értelemben is, illetve országos szinten elfoglalt
pozíciója szintén jelentősen javulhat.
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Mellékletek
Rezümé
SZIE GTK TDK 2012
A szentesi kistérség turisztikai koncepciója
The concept of tourism in Szentes subregion
Készítette: Simonovics Edina, Szent István Egyetem, Gödöllő,
Társadalomtudományi Kar, Turizmus és vendéglátás szak, BA, 3. évfolyam

Gazdasági

és

Témavezető: Dr. Villányi Judit, SZIE GTK KMI
A turizmusról elmondható, hogy nagy múltra tekint vissza, világviszonylatban az egyik
leggyorsabban fejlődő ágazat. Mind társadalmi, mind gazdasági, mind kulturális hatásai
számottevőek egy ország vizsgálatát tekintve. A magyar turizmusról napjainkban elmondható,
hogy a gazdasági hozam szempontjából van mit javítani. Ennek számos oka van: elmaradott
infrastruktúra, alacsony színvonalú szolgáltatások, komplex, összetett turisztikai termékek
hiánya, túra útvonalak szennyezettsége, kihasználatlan turisztikai erőforrások, alacsony
színvonalú marketing tevékenység. A turizmuson belül fontos jelentősége van a 19. századra
tehető szállodaépítés nagy korszakának. Ezzel kapcsolatban alapvető probléma, hogy
hiányoznak a komplex turisztikai termékek és a szállodák kapacitása sem megfelelő. Éppen
ezért esett a választásom a Szentesen található Petőfi Szálló beruházásainak vizsgálatára,
aminek kapcsán megállapítottam, hogy a Szentesi kistérség fejlődése szempontjából
egyáltalán nem elhanyagolható a szálló újbóli üzemeltetése.
Szentes központi szerepe gazdasági, társadalmi, kulturális és idegenforgalmi szempontból is
jelentős. A város Csongrád megye harmadik legnépesebb és egyben legnagyobb városa. A
prioritások alapján a fejlesztési célok közé kell sorolni Szentes a környezeti értékmegőrzést,
az infrastruktúrafejlesztést, a vállalkozás megteremtésének elősegítését, a mezőgazdasági
szerkezetmegújítást és a humán erőforrásnak a fejlesztését. Szentes nagy kitörési pontja
lehetne, a Petőfi Szálló felújítása.
Kutatásom alapját a Magyarországon folyó nagyobb turisztikai beruházások jelentőségének
vizsgálata, illetve a Szentesi kistérség, ezen belül is a Petőfi Szállóhoz köthető
beruházásoknak a vizsgálata adja. A kutatás során a módszertani részt a SWOT analízis
alapján készítettem el, a szekunder forrásokat pedig a témával kapcsolatos szakirodalmakban,
tanulmányokban fellelhető adatok mellett, a Szentesi és a Derekegyházi Önkormányzat
adatai, anyagai szolgáltatták.

2012. szeptember 25.
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Konzulensi Nyilatkozat

Dr. Villányi Judit, a SZIE GTK KMI egyetemi docense nyilatkozom, hogy
Simonovics Edina, a SZIE GTK Turizmus és vendéglátás szakos, BA. nappali
képzésben résztvevő 3. évfolyamos hallgató iránymutatásommal készítette a

„A Szentes kistérség turisztikai koncepciója”

című tudományos diákköri munkáját.

Felelősséggel kijelentem, hogy a hallgató pályamunkáját saját kutatásaira
támaszkodva készítette, a szakirodalmat és a felhasznált adatokat megítélésem
szerint korrekt módon kezelte.

A pályamunkát bemutatásra javaslom a 2012/2013. tanévi Kari Tudományos
Diákköri Konferencián.

Gödöllő, 2012. október 29.

……………………………………
konzulens(ek) aláírása
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Hallgatói Nyilatkozat

Simonovics Edina, a SZIE GTK Turizmus és vendéglátás szakos, BA nappali
képzésben résztvevő 3. évfolyamos hallgató nyilatkozom, hogy a 2012/2013.
tanévi Tudományos Diákköri Konferenciára
„A Szentes kistérség turisztikai koncepciója”
címmel benyújtott pályamunka a saját munkám eredménye, a felhasznált
irodalmat és adatokat korrekt módon kezeltem.
Jelen nyilatkozatommal*

□ hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályamunkám – annak szóbeli előadását
követően – a Kari TDK Adatbázison keresztül mások számára elektronikus
formában hozzáférhető legyen, valamint a Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar valamely intézetének könyvtárában megtekinthető
(nem kölcsönözhető) legyen.

□ hozzájárulok, hogy pályamunkám – annak szóbeli előadását követően –a Szent
István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely intézetének
könyvtárában megtekinthető (nem kölcsönözhető) legyen.

□ kérem,

hogy pályamunkámba csak a bírálók és a SZIE GTK TDK Szekció
bizottsága tekinthessen be, mert a pályamunka adattartalma miatt
pályamunkám titkosítását kértem (csak pályamunkába behelyezett titkosítási
kérelem esetén választható!).

*A megfelelő választ – döntése alapján – kérjük, jelölje be! Valamely válasz kiválasztása kötelező!

Gödöllő, 2012. október 29.

……………………………………
hallgató aláírása
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