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Gyomaendrőd Város idegenforgalmi (turisztikai)
koncepciója
1. Vezetői összefoglaló
1.1. A koncepció célja és feladatai
A koncepció célja, hogy egy alapos helyzetelemzés segítségével Gyomaendrőd Város turizmusának fejlődését megalapozza, hozzájáruljon versenyképessé tételéhez, amelyhez
szakmai iránymutatást ad.
Alapcél I: A fenntartható fejlődés elve alapján az egyedi vonzerők kihasználásával, a társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatások nyújtásával versenyképes komplex turisztikai
termékek kialakítása, hatékony marketingmunkával azok megfelelő piacokra juttatása,
mindezek eredményeként a tartózkodási idő és a bevételek növelése, és az ismétlődő viszszatérések számának növelése.
Alapcél II: Gyomaendrőd lakosságmegtartó erejének növelése.
Részcélok:
1. Az idegenforgalmi (turisztikai) koncepcióban meghatározott prioritás szerinti koordinált, tudatos termékfejlesztés megvalósítása, ehhez kapcsolódóan hatékony,
szegmens-specifikus marketingtevékenység folytatása.
2. Speciális célcsoportok számára elérhető, igénybe vehető, testre szabott szolgáltatások kínálatának kialakítása.
3. Gyomaendrőd felvitele a potenciális turisták turisztikai mentális térképére.
4. Hatékonyan és koordináltan működő helyi intézményrendszer kialakítása.
5. Tudatos, a városmarketing célkitűzéseivel harmonizáló turisztikai arculatépítés.
6. A városba érkező turisták számának tartós növelése átlagos tartózkodási idejük
meghosszabbítása és a visszatérések számának növelése mellett.
7. A város fenntartható turizmusfejlődésének biztosítása a veszélyeztető, de befolyásolható tényezők tudatos minimalizálásával.
8. A lakosság életminőségének javítása a turisztikai szektor által.
9. Országos viszonylatban is kiemelkedő számú és jelentőséggel bíró, többségében
szezonalitástól mentes természeti és kulturális vonzerőben rejlő lehetőségek maximális ki-használása.
10. Az idegenforgalmi potenciál felhasználásával, a város országos és nemzetközi
imázsának pozitív irányba terelése.
11. A turizmus a város gazdaságának valódi húzóágazata, kitörési pontja legyen.
12. A városi vonzerők mellett a vonzáskörzetben lévő adottságokból adódó előnyök
feltérképezése és kihasználása a kínálat kiszélesítése, a turizmus egyéb formáinak
megjelenése érdekében.
13. Komplex turisztikai termékkínálat kialakítása a tartózkodási idő és a fajlagos költés növelésének irányába.
14. Az idegenforgalmi jellegű vállalkozások számára az ösztönző rendszer kidolgozása és a turizmusban képződő bevételek közvetlen visszaforgatása.
15. Az infrastrukturális fejlesztéseknél a kiemelt vonzerővel bíró területek elsőbbségének biztosítása.
16. A rendezési tervek elkészítésekor a turizmus speciális igényeinek komplex módon
történő figyelembevétele is.
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17. Alapos helyzetelemzés segítségével a turizmus fejlődésének megalapozása.
18. Szakmai iránymutatás nyújtása. Szakmai képzések, előadások. Kitekintés a világra, okulás mások sikereiből.
19. Versenyképessé tétel. A versenyképesség jelentős javítása a fenntartható fejlődés
érdekében.
20. A város igyekezzen minél jobban illeszkedni a Turizmusfejlesztési Stratégiákban
megfogalmazott célokhoz és az egyéb fejlesztési programokhoz.
21. Gyomaendrőd turisztikai termékeinek pozicionálása és versenyképességének biztosítása az Európai Unión belül és azon túl (Oroszország, Románia).
A koncepció feladata, hogy Gyomaendrőd Város az ÚMFT keretében tervezetten, eredményesen, a piaci viszonyoknak megfelelően használja ki turisztikai adottságait, lehetőségeit és a prioritásoknak megfelelően fejlesszen.
1.2. Az alkalmazott módszer bemutatása
A közelmúltban felmerült problémák:
 a város sok hagyománnyal, jelentős természeti kinccsel rendelkezik, ami turisztikai
szempontból nincs kihasználva,
 Gyomaendrőd Város és természeti kincsei nem megfelelő mértékben ismertek hazai és külföldi vonatkozásban,
 nincsenek jól kidolgozott komplex programok, amelyek alkalmasak a tartózkodási
idő meghosszabbítására,
 Gyomaendrőd Városnak egyre gyengébb a lakosságmegőrző ereje,
 a korábban készített koncepciót az idő haladtával meg kell újítani.
Ilyen helyzetben és körülmények között született meg az a döntés, hogy a
Gyomaendrőd Város idegenforgalmi (turisztikai) koncepcióját
értékelemzéssel kell kialakítani.
A koncepció kialakításhoz szükséges erőforrások maximált összege rendelkezésre állt. A
továbbfejlesztés során elsősorban a gyenge pontokra kellett javaslatot tenni. Javítani kellett az adottságok jobb kihasználtságát, és komplex turisztikai termékeket kellett képezni.
A munkát és módszertant részletesen bemutató leírás külön dokumentumban található,
melynek címe:
ZÁRÓJELENTÉS: Gyomaendrőd Város idegenforgalmi (turisztikai) koncepciójának értékelemzési munkáiról.”
1.3. Eredmények
A létrejött turisztikai koncepció alapvetően támaszkodik a meglévő kínálati elemekre. A
koncepció kijelöli a prioritásokat, amelyek az idegenforgalmi ágazatot működtet funkciócsaládfában meghatározott szerkezetű és összefüggésekkel rendelkező működtetési funkcióhoz kapcsolódnak. A működtetés funkcionális megfeleltetése által a turisztikai ágazat
eredményesebbé és versenyképesebbé válik. Az eredmények rövid és hosszú távon egyaránt megérhetnek, de ezért tenni kell. A koncepcióban meghatározottakat bevezetési
ütemtervbe kell foglalni, amelyet lépésről-lépésre megvalósít a kialakításra kerülő turisztikai szervezet az Önkormányzat támogatásával.
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Az eredmények részletesen az 5.3 pontban a jövő turisztikai kínálatának leírása című fejezetben olvashatóak.
2. Bevezetés
2.1. A koncepció illeszkedése
A koncepció illeszkedik a Nemzeti Turisztikai Stratégiához és egyéb programokhoz.
A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia célrendszere komplex célokat fogalmaz meg,
amelyek figyelembe vétele nem volt nélkülözhető Gyomaendrőd Város turisztikai koncepciójának megfogalmazásakor.
Az illeszkedés az alábbi területekre koncentrál:
 Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés, ami az életminőség javításában, a hosszú távú és fenntartható fejlődés érdekében a turizmus környezetével
való kapcsolatának a kiegyensúlyozottságában jelentkezik.
 A hazai turizmus versenyképességének növelése a piaci pozíciót meghatározó tényezők funkcionális megvalósításával és a turisztikai vállalkozások jövedelmezőségének javításával érhető el.
 A turizmus életminőségre gyakorolt hatásainak optimalizálása. A turizmus társadalomra, kulturális örökségre és környezetre gyakorolt hatásainak optimalizálásával
valósítható meg.
 A turistafogadás feltételeinek javítása a turisztikai attrakciók elérhetőségének javításával, komplex programcsomagokkal érhető el.
 Turisták komfortérzetének növelése várható a marketing erősítésével, a turisztikai
információbázisok működtetésével és a szolgáltatások és a turizmus igényeinek
összehangolásával, megfelelő szálláshelykínálattal és vendéglátással.
 Attrakciófejlesztés, amely megjelenik egyrészt a termék- és kínálatfejlesztésben.
 Emberi erőforrás fejlesztése az turisztikai képzési rendszer kialakításával, szemlélet- és ízlésformálással, partnerség és az együttműködés ösztönzésével érhető el.
 Horizontális célok: fenntarthatóság és esélyegyenlőség megvalósítása
A munka során az alábbi stratégiák, tervek illeszkedését is megvizsgálta a koncepciót készítő team:






Békési kistérség Turizmusfejlesztési Program
A Békési kistérség terület- és gazdaságfejlesztési program
Dél-Alföldi Regionális Turizmusfejlesztési Stratégia
Országos Területfejlesztési Koncepció
Az Európai Parlament állásfoglalása a fenntartható európai idegenforgalom új távlatairól és új kihívásairól (2004/2229(INI))

2.2. Partnerségi folyamat bemutatása
Az értékelemző team felhívja a figyelmet arra, hogy a koncepció megvalósítása során különös hangsúlyt kell fordítani az összetartozó és együttműködésre hajlandó települések által létrehozott kistérségekben a partnerségre.
A turisztikai attrakciókat az érintett önkormányzatok aktív részvételével ösztönözni és támogatni kell, biztosítani kell az akciókhoz szükséges pénzügyi forrásokat, amelyeket a
kistérségbe tartozók közös érdekek mentén együtt biztosítanak.
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A partnerségbe be kell vonni:
 A turizmusban érdekelt vállalkozásokat,
 A turizmus szempontjából fontos intézményeket,
 A vonzerő-tulajdonosokat,
 A testvérvárosokat,
 Az aktív lakosokat, stb.
3. Helyzetelemzés
3.1. Magyarország turizmusának helyzete
Az egészségturisztikai, illetve az aktív és alternatív turisztikai termékek iránt a nemzetközi és hazai kereslet növekszik.
Az ország kereskedelmi szálláshelyein 2006-ban 7 millió vendég összesen 19 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégéjszakák számából 48:52 arányban részesedtek a hazai, illetve a külföldi vendégek. Az előző év azonos időszakához képest a vendégek száma így
1,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig közel 4 százalékkal esett vissza, aminek
hátterében a külföldi forgalom erőteljesebb csökkenése és a belföldi forgalom növekedése
áll. Mindent egybevetve a 2006-os esztendő a vendégforgalmi adatok tükrében a belföldi
turizmus sikeréve volt. Az év végi hajrának köszönhetően az összesített belföldi vendégéjszakák száma tavaly lépte át először, – méghozzá igen jelentős mértékben – a 9 milliós
küszöböt, s rögtön mintegy 205 ezer vendégéjszakával túlszárnyalta azt. A szilveszteri
forgalomnövekedés hatására éves szinten enyhült a külföldi forgalom visszaesésének mértéke.
A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevételei közel 129 milliárd forintot tettek ki
2006-ban, amely több mint 13 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelmi szálláshelyek közül a legtöbb szállásdíj-bevétel 2006-ban is a
szállodákban keletkezett: a szállásdíj-bevételek 88 százaléka realizálódott itt.
Az elmúlt évben összesen 8 millió 267 ezer utas fordult meg a ferihegyi repülőtéren, 4,2
százalékkal több, mint 2005-ben. A repülőutak szempontjából tavaly a legnépszerűbb célpontok London, Frankfurt, Párizs, Amszterdam és München voltak. A légi utasok harmada magyar állampolgár volt, közel 10%-a német, 7%-a brit, 5% amerikai és 4%-a pedig
francia.
A 2006-os évről rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető: a 2006-os év turisztikai
vendégforgalmára ismét a 2004 előtti években jellemző tendencia érvényesül, miszerint a
belföldi turizmus jelenti a magyarországi vendégforgalom motorját.
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Mind a hazai, mind pedig a külföldről érkező turisták tekintetében különösen népszerűek
voltak a wellness szállodák 2006. decemberben is, ahol a belföldi vendégek esetében a
forgalomnövekedés 66 százalékos volt, a külföldiek esetében pedig 86 százalékos. A szállodák tekintetében azonban az összes többi kategória és típus esetében a külföldi forgalom
komolyabb, átlagosan 6 százalékos visszaeséséről beszélhetünk, amely mögött feltehetőleg a megelőző hónapokban történt fővárosi utcai zavargások, pontosabban az arról szóló
tudósítások kedvezőtlen hatásai húzódnak meg. A korábbi hónapokhoz hasonlóan a decemberi vendégforgalmi adatokat is jóval felülmúlják a szállásdíj-bevételi adatok, amelyek átlagosan 8 százalékkal nőttek. A folyó áras pénzügyi mutatók értékelésénél azonban
figyelembe kell venni a forint euróval szembeni némi erősödését ez idő tájt, amelyet az
árak meghatározásánál a belföldi vendégek felé is érvényesíteni tudtak a hazai szálláshelyek.
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A hazánkba érkező külföldi turisták
A TOP 10 legfőbb küldőország-csoportba tartozó relációk esetében az elmúlt év egészében csak az Egyesült Államok (+5%) és Lengyelország (+5%) esetében lehetünk tanúi a
forgalom bővülésének. A lengyel piacról érkező forgalom alapján az összesített mutatók
alapján a román piac a 11., míg az orosz 12. küldő-piacunkká vált. E relációban rejlő lehetőségeket jól jelzi az évi átlagban regisztrált dinamikus, 30 százalék körüli forgalombővülés. Az amerikai vendégforgalom bővülése mögött a májusban indult Budapest – New
York Delta járat kedvező hatása érhető tetten, az említett hónapban már rögtön 13 százalékkal nőtt a hazai szálláshelyekre érkezett amerikai turisták száma.
A folyamatosan csökkenő német vendégéjszaka szám ellenére továbbra is a legfőbb tíz
küldő-ország csoportjában még mindig 38 százalékos, míg az összes külföldi vendégéjszakához viszonyítva 29 százalékos részesedést foglal el a német piac. A német piac dominanciáját mutatja, hogy arányaiban a hazai turisztikai piacból akkora szelettel részesedik, mint a sorrendben utána következő négy másik legfontosabb küldő-piacunk részesedése összesen.
Az Egyesült Királyságból 2006 végéig érkező turisták esetében a mintegy 13 százalékos
forgalomcsökkenés elsősorban az easyJet, a SkyEurope, a Wizzair, a Jet2 és a British
Airways járatbeszűntetéseinek következménye. A forgalomcsökkenést enyhíti, hogy a
Malév májustól napi két járatot indított Londonba. A Ryanair 2006 májusában indult sármelléki járata ugyanakkor a Balaton, illetve a Nyugat-Dunántúl brit vendégforgalmát befolyásolja kedvezően. Fontos azonban megjegyezni, hogy a brit piacot 2005-ben kiemelkedően magas ütemű, 30-40 százalékos növekedés jellemezte; így a 2004. évhez képest
2006-ban továbbra is számottevően több brit turista érkezett Magyarországra. A külföldi
vendégéjszakák 84 százalékát az Európai Unióból érkező forgalom adja. Az innen érkező
forgalom 11 százalékkal csökkent.
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A turisták szálláshelyei
2006-ban a külföldiek minden tíz vendégéjszakából csaknem nyolcat szállodában töltöttek; a szállodák közül a legtöbb külföldi vendéget a négy- és a háromcsillagos szállodák
fogadták.
A szállodákban a külföldi vendégéjszakák száma 8,2 százalékkal csökkent; ezen belül az
ötcsillagosokat 2,2 százalékos, a négycsillagosokat 7,3 százalékos visszaesés jellemezte. A
wellness szállodák külföldi vendégéjszaka száma továbbra is igen kedvezően (+73,6%)
alakult, az ifjúsági szállókban a külföldi vendégéjszakák száma 13,6 százalékkal, az üdülőházakban majdnem 8 százalékkal bővült. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyeken eltérő
mértékben (4,7–15,7%) csökkent a külföldi vendégéjszakák száma. A szállodákban öszszességében 693,8 ezerrel kevesebb külföldi vendégéjszakát regisztráltak, ezen belül a
legnagyobb visszaesés a három- (-379,3 ezer éjszaka) és a négycsillagos (-263,2 ezer)
szállodákat jellemezte. Az ifjúsági szállókban 20,4 ezerrel több, a kempingekben ezzel
szemben 195,6 ezerrel kevesebb éjszakát töltöttek el a külföldi vendégek, mint 2006-ban.
2006-ban minden tíz belföldi vendégéjszakából hatot szállodában regisztráltak. A szállodákban kiemelkedően magas ütemben bővült a hazai vendégforgalom: a belföldi vendégek
száma 8 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 9,5 százalékkal (+487,7 ezer
vendégéjszaka az előző évhez képest) bővült. A vendégéjszakák száma az ötcsillagos szállodákban másfél százalékkal, a négycsillagos szállodák esetében egyötödével, (+271,6
ezer vendégéjszaka) a háromcsillagos szállodák esetében 9,4 százalékkal (+250,1 ezer
vendégéjszaka) haladta meg az előző év azonos időszakában regisztrált értéket. A
wellness szállodákban a belföldi vendégéjszakák száma 70 százalékot meghaladóan nőtt,
és a kereskedelmi szálláshelyek átlagánál magasabb növekedést regisztráltak a gyógyszállókban (+7,7%) is. Az egyéb kereskedelmi szálláshelyeken – a kempingek kivételével,
ahol 7,6 százalékkal (+26,2 ezer vendégéjszaka) nőtt a belföldi vendégéjszakák száma –
eltérő mértékű csökkenés mutatkozott. A legnagyobb visszaesés a turistaszállókban (-96,0
ezer éjszaka) és a panziókban (-83,3 ezer éjszaka) volt tapasztalható.
2006. év egészében a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 47,5 százalékos volt, amely
némileg alacsonyabb a megelőző év azonos mutatójánál. A legmagasabb kihasználtságot
az ötcsillagos szállodákban (66%), a gyógy-szállodákban (63%) és négycsillagosszállodákban (55%) mérték. Az év egészét tekintve a legmagasabb, közel 79 százalékos
(!) foglaltsági rátát az ötcsillagos szállodák érték el 2006. szeptemberben. A külföldiek
aránya a vendégek számát tekintve 47 százalékot tett ki, a vendégéjszakák számából azonban - hosszabb átlagos tartózkodási idejüknek köszönhetően - magasabb arányban, 52 százalékot meghaladóan részesednek. 2006-ban az átlagos tartózkodási idő a nemzetközi tendenciáknak megfelelően kismértékű csökkenést mutatott és 2,7 éjszakát tett ki: a külföldi
vendégek 3,0 (-3,2%), a belföldi vendégek 2,5 éjszakát (-0,3%) töltöttek a magyarországi
kereskedelmi szálláshelyeken.
A forgalmi mutatók regionális alakulása tekintetében az elmúlt év nem hozott jelentős változást. A fővárost is magába foglaló központi régióban mutatható ki a vendégéjszakák 35-,
míg a balatoniban a 23 százaléka. A külföldi vendégéjszakák alapján a központi régió
koncentrációja (54%) még inkább tetten érhető. A belföldi vendégéjszakák száma alapján
felállított rangsorban az összesített 12 havi adatok alapján első helyen a Balaton áll, míg a
képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára Budapest és Észak-Magyarország került.
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A kilenc turisztikai régió közül 6 esetében csökkent, egyben nőtt a vendégforgalom a
2005-ös év hasonló időszakához képest, míg Észak-Magyarország és Dél-Alföld esetében
stagnált. Az összes vendégéjszaka terén a régiók közül csak Észak-Alföld esetében mutatható ki jelentős, 7 százalék feletti gyarapodás.

Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2006-ban, régiós bontásban.

Kereskedelmi szálláshelyek vendégfoglalása 2006-ban, régiós bontásban, összes vendégéjszaka alapján
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Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2006-ban régiós bontásban
belföldi vendégéjszaka alapján

külföldi vendégéjszaka alapján

2006. december 31-én 1841 kereskedelmi szálláshely, ezen belül 686 szálloda, 842 panzió
és 313 egyéb szálláshely (turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház és kemping) üzemelt az
országban. A működő szállodák száma 6-tal, a panziók száma 65-tel csökkent a 2005 decemberében működő egységek számához képest. A szállodák, az üdülőházak és az ifjúsági
szállások szobakapacitása nőtt, a többi szállástípusé csökkent. A szobakapacitás a szállodákon belül a négycsillagos, illetve a wellness szállodákban gyarapodott jelentősen. Ez
utóbbi kategóriában tavaly 57 százalékos kapacitásbővülést regisztrált a statisztikai hivatal.
A Nemzeti Üdülési Alapítvány adatai szerint 2006-ban a gazdálkodók már 600 ezer munkavállalónak adtak, az alapítvány pedig szociális szempontok alapján 280 ezer embernek
biztosított kedvezményes üdülési csekket. Ezek összértéke meghaladta a 23,5 milliárd forintot.
Repülőtéri forgalom
A Budapest Airport 520 521 utast szolgált ki 2006 decemberében, 2109-el, vagy 0,4 százalékkal többet, mint 2005-ben ilyenkor. 2006-ban összesen 8 millió 267 ezer utas fordult
meg a ferihegyi repülőtéren, 4,2 százalékkal több, mint 2005-ben. A repülőgépmozgások
száma 5,4 százalékkal csökkent az év utolsó hónapjában, összesen 8787-t regisztrált a Budapest Airport. 2006-ban 126947 fel-, és leszállás volt Ferihegyen, ami 0,5 százalékkal
több, mint 2005-ben. A ferihegyi repülőtér legforgalmasabb napja 2006-ban, augusztus 4én volt: a Budapest Airport ekkor 32488 utast szolgált ki és 453 fel-, és leszállást regisztrált. A legnagyobb nyugalom pedig december 25-e volt, hiszen karácsony napján mindösszesen 4363-an fordultak meg a budapesti repülőtéren. 2006-ben a legnépszerűbb célpontok London, Frankfurt, Párizs, Amszterdam és München voltak. Az utasok 33 százaléka magyar állampolgár, 9,5%-a német, 7%-a brit, 5% amerikai és 4%-a francia volt.
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A Ferihegyi repülőtér forgalma

3.2. A régió és a megye turisztikai helyzete
3.2.1. A régió turisztikai helyzete
A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék alkotta Dél-alföldi Régió Magyarország legnagyobb kiterjedésű régiója, az ország egyötödét adja. Délen és délkeleten Jugoszláviával
és Romániával határos, nyugaton természetes határa a Duna és észak felé az Alföld többi
része. Az Alföld legváltozatosabb felszínű és természeti adottságú régiója, tengelye a Tisza. Természeti adottságai is kedveztek a sokoldalú, s több egyedi magyar terméket is előállító mezőgazdaságnak (kalocsai és szegedi paprika, makói hagyma, kecskeméti barackpálinka, bánkúti búza). Két nemzeti parkjának (Kiskunsági, Körös-Maros) természeti és
környezeti értékei a regionális fejlesztés fenntarthatóságát is megalapozzák. Ez az alföldi
régió is gazdag hévizekben. A régió sajátos környezeti problémái a felszíni vizekben importált és a szennyvíztisztítás alacsony szintje miatt bekövetkezett erősen szennyezett talajvíz, valamint a Duna-Tisza közi Homokhátságon a talajvízszint csökkenése miatt beálló
sivatagosodás.
A dél-alföldi régió, a Balkán ill. dél kelet Európa kapuja, euroregionális jelentősége vitathatatlan, határ- és tranzitforgalma kiemelkedő.
A térség idegenforgalma élénkülőben van, nemzeti parkjai és természetvédelmi területei,
folyópartjai valamint gyógyforrásai az öko- és gyógyturizmus lehetőségeit hordozzák magukban. Kiemelkedő jelentőségű és új funkciókkal gyarapszik (tanyai, lovas, zöld-, gasztronómiai turizmus) a régió tanyarendszere. A térség közlekedés-földrajzi helyzete egyelőre nem kedvez a külföldi vendégek fogadásának.
Egy terület idegenforgalmi értékét elsősorban a meglévő adottságok határozzák meg. A
Dél-Alföld esetében először a természeti értékeket kell kiemelni. A termál- és gyógyvizek
(Gyula, Orosháza, Szeged, Szentes, Makó, Dávod, Kecskemét, Kiskunmajsa, Tiszakécske,
Gyomaendrőd), a folyók (Duna, Tisza, Körös, Maros), holtágak, tavak vízi adottságai, a
védett természeti értékek, a növények, a nagyvadak, a napsütéses órák magas száma, a fejlett homoki szőlő- és gyümölcskultúra speciális lehetőségeket kínálnak. A pontszerűen
előforduló jelentősebb turisztikai célpontok (Gyula, Csongrád, Ópusztaszer, Szeged, Baja,
Hajós, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunhalas) esetében a művi adottságok egyházi és világi
emlékei, valamint az azokra sokszor ráépülő rendezvények (kongresszusi turizmus, kulturális rendezvények, néprajzi adottságok, sportesemények), programok bírnak kiemelt jelentőséggel.
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A Dél-Alföld földrajzi fekvésénél fogva nem tartozik egyetlen országosan kiemelt üdülőkörzethez sem. A régió településeiben a vonzerő-adottságok többsége önmagában jelentős
egyedi vonzást nem képvisel, ezért a versenyképes kínálat kialakításához az egyes adottság-elemek összekapcsolásával idegenforgalmi „csomag” összeállítása szükséges.
A régió Magyarország területének közel egyötödét foglalja el, s itt él az ország népességének 13%-a. A turizmusban ennél jóval szerényebb a szerepe, amit földrajzi fekvése, adottságai lehetőségei lényegesen befolyásolnak. A kereskedelmi szállásférőhelyek és a vendégek számának 8-8 %-át, az összes vendégéjszakák 6,7 %-át regisztrálták a régió három
megyéjében lévő kereskedelmi szálláshelyeken 1997-ben. A belföldi vendégek és vendégéjszakák száma az országos érték mintegy 12 %-át teszi ki, azaz ez közelíti meg legjobban
a régió népességi arányát. Az átlagos tartózkodási idő több mint fél nappal (a külföldiek
esetében több mint egy nappal) marad el az országos átlagtól, ami a régió idegenforgalmának tranzit, látogató jellegére utal. Mindezek azt mutatják, hogy vannak még kihasználatlan lehetőségek a Dél-Alföldön.
A kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák száma, szobaszáma, férőhelyeinek száma és az összes kereskedelmi szállásférőhely száma a dél-alföldi régióban a legalacsonyabb, csakúgy, mint az egyéb szállásférőhelyek összes száma. A vendégforgalomban a
dél-alföldi régió átlagosan a hatodik helyen található az észak-alföldi előtt, a külföldi vendégek esetében pedig csak Észak-Magyarországot múlja felül. Az összes vendégéjszakák
számában a legutolsó helyre került, a külföldiek által eltöltött összes vendégéjszakák esetében pedig szintén csak Észak-Magyarországot előzi meg. A dél-alföldi régióban 1990
óta az országos átlagnál nagyobb mértékben növekedett a férőhelyek és a vendégéjszakák
száma, valamint az átlagos tartózkodási idő, viszont jelentősen, 20-30 %-kal elmaradt az
országos átlagtól a külföldi vendégek és vendégéjszakáik száma.
A térség úthálózata nem kielégítő, az országos átlagtól mind hosszát, mind műszaki paramétereit tekintve elmarad. Az M5-ös autópálya ugyan összességében lehetővé teszi a régió
egy részéből a főváros gyors megközelítésétét, beköti a térséget az úgynevezett páneurópai közlekedési folyosó rendszerébe, ugyanakkor jelenlegi kiépítettsége nem tudja kellőképpen elősegíteni Békés és Csongrád megye fejlődését. Békés megye az ország egyetlen
olyan megyéje, amelyen keresztül nem vezet egy számjegyű főút. A vasútvonalak hossza
évek óta csökken és a vasúti pályák állapota sem megfelelő.
A Dél- Alföld gasztronómiai hungarikumai:
- Majoránna
- Sáfrányos szeklice
- Szentesi fejes- és vöröskáposzta
- Kosszarvú és étkezési Fehérpaprika
- Paradicsompaprika
- Homoki spárga
- Makói fokhagyma
- Káposztával töltött (savanyított) paprika
- Búzacsíramálé
- Tarhonya
- Kunsági köles
- Kecskeméti sárgabaracklekvár
- Pattogatni való kukorica
- Kecskeméti alma
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- Zentai sárgadinnye
- Csengődi (bosnyák) meggy
- Szatymazi őszibarack
- Húsvéti rozmaring alma
- Árpával érő körte
- Szentesi Rózsavirágú naspolya
- Nyári fontos alma
- Kecskeméti kajszibarack
- Ágyas pálinka
- Tiszai ponty
- Szürke harcsa
- Szilvalekváros hájas tészta
- Pörkölt (grillázs) torta
- Tepertős pogácsa
- Orosházi libamáj
- Libatepertő és- zsír
- Disznósajt
- Bácskai hurka
- Gubarúd
- Békési sós kalács
- Kunsági perec
- Dorozsmai cipó
3.2.2. A megye turisztikai helyzete
Békés megye Magyarország délkeleti, Romániával határos részén helyezkedik el. 5631,02
km2-es területével a hetedik helyet, a 400 ezer alá csökkent lakossága pedig a tizedik helyet foglalja el a megyék között, így az ország közepes nagyságú megyéjének számít, a 70
fő/ km2-es népsűrűsége alapján csupán a 16. helyet éri el.
A vidék teljes egészében az Alföldön terül el. Magyarország egyik legmélyebben fekvő,
legegyenletesebb domborzatú területe, a Körös-vidék és a Körös-Maros közére terjed ki.
Az alaphegység kiemelkedését borítják a törmelékes, üledékes kőzetek, melyek több helyen kedvező lehetőséget teremtettek a szénhidrogének felhalmozódásához (Tóth J.,
1999). Az 1970-es évek közepén a hazai földgáztermelés tizede, kőolajtermelés huszada
származott a Pusztaföldvár és Battonya közötti rögvonulaton mélyített fúrásokból. A megye területének földtani felépítése kedvező geotermikus adottságokat teremtett és így a
megye nagy részén már 800 méteres mélységből átlagban 50 ˚C-ot meghaladó hőmérsékletű víz nyerhető. Erre alapozva több helyen termálfürdőt is létesítettek
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Békés megye fürdői
Gyógyfürdő Gyógyvizes Strand,
fürdő
uszoda

Termálfürdő

Battonya
Békés
X
Békéscsaba
X
X
Dévaványa
X
Füzesgyarmat
X
X
Gyomaendrőd
X
X
Gyula
X
X
Mezőberény
X
Mezőhegyes
X
Mezőkovácsháza
X
Nagybánhegyes
X
OrosházaX
X
Gyopárosfürdő
Szarvas
X
X
Tótkomlós
X
X
Forrás: KSH Békés Megyei Igazgatósága adatai

Élményfürdő

X

X

A megyében viszonylag nagyszámú fürdő igen jó lehetőséget teremtett a gazdasági szereplőknek egyes fürdőkhöz kapcsolódó szálláshelyek létesítésére. Ezen szálláshelyek megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre, de szükség volna minőségi elmozdulásra is.
Az idegenforgalom versenyképességének növelése egyre nagyobb kihívást jelent a megyének, hiszen a környező megyék és régiók is ki szeretnék használni az Európai Unió által kínált piacbővülést és egyre nagyobb szeletet kívánnak kihasítani e tortából. A nyári
szezonban e megyében nagyon sok olyan rendezvény van, mely vonzza a látogatókat (pl. a
békéscsabai Kolbászfesztivál, gyulai Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál, gyomaendrődi
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál stb.). Ezen rendezvények látogatottsága kiemelkedő.
A megyében vannak nemzetközi szinten is versenyképes attrakciók, turisztikai termékek,
viszont hiányzik a szükséges infrastruktúra megteremtése és ez egyaránt távol tartja a turizmusra áldozó befektetőket és látogatókat.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a régió turisztikai vonzerőihez kapcsolódó szolgáltatási
háttér bővítésére. Össze kell hangolni az egyes turisztikai attrakciókra érkező hazai és külföldi vendégek „útvonalát”. Sokszor tapasztalható az, hogy tudják a megyei érdekességeket, de nincs megszervezve, például egy kéthetes gyógyászati kezelés kiegészítő programja, pedig megyén belül ellátogathatnának nagyon sok kiemelt látványosság található.
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Vendégéjszakák száma Békés megye kereskedelmi szálláshelyein, 2004. I. félév
Időszak

Külföldi

Január

1254

Február
Március
Április
Május
Június

Belföldi
vendégéjszaka
13412

Összesen

1292
14253
1162
19266
2292
15983
3942
22670
4080
23705
Forrás: KSH adatok alapján

14666
15545
20428
18275
26612
27785

Ugyanakkor szezonon túl igen alacsony a kihasználtsága a szállodáknak, vendéglátóipari
helyeknek. A turizmus gazdaságban betöltött súlya csak úgy növelhető, ha egységes koncepcióval törekszik a megye arra, hogy csökkentsék a szezonális jelleget.
A magasabb gazdasági erő eléréséhez szükséges olyan kínálati és fogadási feltételek és turisztikai környezet kialakítása, melyek révén a fogadott vendég minden körülményben jól
tudja magát érezni. A megyében több olyan kirándulóhely van (pl. a Szarvasi Arborétum,
pósteleki kiserdő, stb.), ahol ha a kirándulás közben jön egy eső, nem tud a vendég hova
elhúzódni. Szükségesek olyan kiegészítő szociális és vendéglátóipari egységek, melyek
növelik a komfortérzetet. Ezek segítségével egy „tranzit” régióból idegenforgalmi célállomássá válhat e régió.
A helyi szakemberek (Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, Dél-alföldi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság, Magyar Turizmus Rt. helyi kirendeltségei stb.) nagyon nagy
energiát mozgatnak új típusú, regionális szemléletű, célirányos tájékoztató anyagok előállítására. A reklám érdekében a helyi szakemberek kiállításokra és konferenciákra járnak,
ezzel is segítve a térség megismerését. Szükséges sokkal centralizáltabban bánni az egyre
kevesebb forrással, hiszen az tapasztalható, hogy a keretek sokszor felaprózódnak, nem
alakítható ki egységes koncepció.
3.3. Gyomaendrőd város turizmusának helyzete
"Turizmus alatt egyrészt az ember állandó életvitelén és munkarendjén kívüli valamennyi
helyváltoztatást és tevékenységet értjük, bármi legyen azok konkrét indítéka, időtartama
és célterülete. A turizmus másrészt az ezzel kapcsolatos igények kielégítésére létrehozott
anyagi-technikai és szervezeti feltételek, valamint szolgáltatások együttese. Két formája
van a szabadidő-turizmus és hivatásturizmus. A szabadidő-turizmus az állandó lakáson
kívül szabadidőben végzett és szabadon választott tevékenységek összessége, amelyet az
ember változatosság igénye motivál. A hivatásturizmus a foglalkozással kapcsolatos helyváltoztatások során végzett szakmai és szabadidő-tevékenységek összessége." (dr. Lengyel
Márton)
3.3.1. A turizmus helyzete, bekövetkezett változások
A turizmus fejlesztése, ami amellett, hogy új jövedelemforrást, új munkahelyeket teremt, s
ezeken keresztül a jövedelemszint emelkedéséhez vezet, elősegítheti a térség népességmegtartó képességének erősödését. Minekután a turizmusban rejlő lehetőségek messze
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nincsenek kihasználva, a turizmus számos új munkahelyet képes teremteni, ezért a turizmusfejlesztés a munkanélküliség mérséklésének fontos eszköze lehet.
A gazdasági környezet: Gyomaendrőd, mint fogadó város elmaradott térségben található.
A térség gazdasági színvonala befolyásolja a kereslet nagyságát és a kínálat minőségét,
összetételét is. Így megállapítható, hogy erős gazdaság hiányában az infrastruktúra, a szálláskínálat, a turisztikai termékek kínálata tekintetében elmaradott a város. Az üzleti élet
pezsgése nélkül a kereslet alacsony szintű, új szolgáltatók nem jelentkeznek befektetési
szándékkal. A kínálatot tekintve hiányzik az igényes, magas minőségű és drága szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás, mert a jövedelmi és gazdasági viszonyok miatt a térségben erre
igény minimális jelentkezik.
A politikai környezet: Magyarországtól nem eltérő, biztos, stabil térség, a magyarországi
zavargások helyszínétől is távol található.
A kulturális környezet: A turizmus egyik legfontosabb vonzereje Gyomaendrőd gazdag
kulturális látnivalóinak megtekintése. A város bővelkedik hagyományos épített látnivalókban (múzeum, templomok, emlékművek stb.) Az ezekhez illeszkedő hagyományőrző
programok elsősorban csoportosan érkezők számára kínálnak lehetőséget. Hiányzik azonban olyan modern, fiatalok igényeit kielégítő épület, látnivaló, ami a város vonzerejét jelentősen növelné. Ez bármilyen különleges építmény megfelelő tartalommal megtöltve lehet, amelyet az ide látogatók máshol sok utazással esetleg drágább módon tudnak csak
meglátni (pl. bármely híres épület kisebb változata, a környék növényeit bemutató üvegpiramis, vagy cipős hagyományokra épülő kézimunka foglalkozással összekötött bemutató
terem, esetleg cipős szobrok, fényképező helyek stb.)
A társadalmi környezet: A szűk környezetben adottak az utazás feltételei, azonban annak
gazdasági feltételei az elmaradott térségben szűk keretek között mozog.
Gyomaendrőd város kistérségi besorolása a békési kistérség időszakában korábban a
64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett 95 kistérség a 4. számú melléklete szerint a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség közé tartozott.
A kistérség váltás következtében (2008.01.01-től) a szarvasi kistérség és ezáltal
Gyomaendrőd a 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett 15 kistérség közé tartozik.
Mindez azt jelenti, hogy az utazás és nyaralás gazdasági feltételei a környezetben jelentős
változást nem jelentenek, azonban a változó kistérségi besorolás miatt a jelenlegi pályázati
kiírások vállalkozásokra vonatkozó támogatottsága akár 10 %-kal kevesebb támogatási
arányban is megjelenhet. Ez a tény hátrányos a jelenlegi vállalkozások pályázati pénzeszközeinek bevonása esetében, de az esetlegesen betelepülő vállalkozások és befektetők esetében is igaz. A városnak azonban egyre nagyobb szüksége lenne minél nagyobb támogatások pénzügyi bevonására a látvány fejlődés érdekében.
A természeti környezet: A turisztikai attrakciók egyik legfontosabb meghatározója a természeti környezet, amelyben igen gazdag Gyomaendrőd városa. A turizmus legújabb iránya esetében a természet utáni emberi vágyakozás óriási turisztikai vonzerőt jelent: nemzeti parkok látogatása, ökoturizmus. A városnak ehhez minden természeti adottsága megvan, azonban azzal élni jelenleg csak kismértékben tud.
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A technológiai környezet: A turizmus egyik alapadottsága a technológiai környezet és annak fejlődése, ezen belül az alapinfrastruktúra, közlekedés, távközlés, kommunikáció.
Gyomaendrőd városának alap-infrastuktúrája hiányos, közlekedése fejlesztésre szorul
(buszjáratok csatlakozások, legalább 1 számjegyű főút hiánya). A távközlésben és kommunikációban (Internet, mobil lefedettség, rádió és televízió, újságok stb) a szint fejlettebb, átlagos országos szintnek megfelelő.
A turizmus rendszere két alrendszerből tevődik össze. A két alrendszer: a keresletet (a
turista) és a kínálat (turisztikai termék).
3.3.2. A kereslet jellemzői (turista)
3.3.2.1.Nemzetközi turizmus
Az európai integráció előrehaladtával a határok formálissá válnak, a nemzetközi turizmus
és együttműködés feltételei javulnak. Folyamatosan nő a Romániából Békés megye fürdőibe érkező betegek száma.
3.3.2.2.Belföldi turizmus
A belföldi turizmus fellendülőben van országos szinten, azonban elmaradott térségekben,
mint Gyomaendrőd, ennek a hatása nem látványos. A belföldi turizmus elősegítésére ismeretterjesztő információs füzetek állnak rendelkezésre. A gyomaendrődi Tourinform
iroda évente kiadja rendezvénynaptár füzeteit, ezen kívül a megyei Tourinform iroda ad ki
gyűjteményes kiadványokat, melyeket szolgáltatókkal finanszíroztat meg, de megtalálhatók bennük közérdekű információk is – melyek a turizmushoz kapcsolódnak.
A Gyomaendrődi Önkormányzatnak van Túraútvonal kiadványa.
3.3.3. A kínálat jellemzői (turisztikai termék)
3.3.3.1.Vonzerők
A vonzerő az idegenforgalmi kínálat legfontosabb alapeleme. A vonzerő az, amiért a turista útra kel. A vonzerőket két alapvető csoportba rendezhetjük: természeti - és ember alkotta vonzerők.
TERMÉSZETI VONZERŐK Gyomaendrődön:
 domborzat: A város belterületének mintegy 80 %-a 85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi löszháthoz tartozik, magassága 85 méter. A jobb parti térség már lényegesen mélyebb fekvésű,
84 méteres magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a
Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján települt a város, amely folyó
alapvetően meghatározza a táj arculatát.
 víz: Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a HármasKörös partján található kisváros Gyomaendrőd. A város a Hármas-Körös bal
partján, annak árterületén fekszik. Az 1710-es években a város újratelepülése
közvetlenül a folyómeder szélén lévő mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton
indult meg. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert Hármas-Körös partján
fekvő Gyomaendrőd a horgászok és a vízisportok kedvelőinek paradicsoma.
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 napfény: A régió turisztikai logója a napfényben fürdőző vizeket, folyókat, pusztákat és erdőket jelzi, és szlogenje erre a tájra utal: Ahol a nap is megpihen.
Természetesen ez Gyomaendrődre is jellemző.
 klíma: A csapadékviszonyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző, de az északi
részeken 300 mm-es évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb éghajlatú részéhez tartozik.
 nemzeti parkok: A Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi sportokra csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a
természetkedvelő turistáknak.
 egyedi természeti ritkaságok: Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így
Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A HármasKörös az ország egyik legtisztább vizű folyója.
 gyógyvizek: Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város
termálfürdője, melynek értékes gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét
1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium. A gyógyvíz
orvosilag igazoltan jó hatású az idült reumatikus, köszvényes bántalmak, az isiász, az izom- és idegfájdalmak ellen. A fürdő szolgáltatásai: balneoterápiás és
fizioterápiás kezelés, szauna, szolárium, masszázs. A strand feszített víztükrű
úszómedencéi, a gyógyfürdő és fedett uszoda valamint a fürdő mellett kemping
és panziók várják a vendégeket.
EMBER ALKOTTA VONZERŐK Gyomaendrődön
 fesztiválok: Gyomaendrődi Múzeumi Napok, Hangversenyek, Bálok, Író-olvasó
találkozók
 műemlékek: Endrődi katolikus templom, Hősök tere – szoborpark, I. világháborús hősök emlékműve, II. világháborús emlékmű, az 1935-ös sortűz emlékét őrzi
Kiss István alkotás, az országzászló és a világháború áldozatainak emlékműve,
az ’56-os forradalom emlékére készült kopjafa, Kner emlékmű, 1919-es emlékmű, Fő út – Petőfi út sarok, 1848-49. szabadságharc, az I. és II. világháború áldozatainak emlékműve, Református templom kertje, Országzászló, Kner emlékkövek, Szabadság tér, Endrődi Tájház, Sugár út 20.
 múzeumok: Gyomaendrőd az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékeivel büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye. Európaszerte is ismert a Soczó Elek
tulajdonában lévő Motorkerékpár Múzeum, ahol mintegy 180 restaurált jármű
látható. A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal
és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.
 sportesemények: Vadászat, kézilabda, judó, futball, motocross, tenisz, tánc, kajak, modellezés stb.
 gasztronómia: Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Augusztus 20-i Sokadalom és
Nemzetközi Halfőző Verseny
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3.3.3.2.Turisztikai kategóriák kínálatai
3.3.3.2.1. Egészségturizmus (Termál- és gyógyturizmus)
A gyógyulni vágyók számára a mintegy 62,5 oC-an feltörő alkálihidrogénkarbonátban és
fluoridban gazdag termálvíz alkalmas: idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába,
isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások és idült gyulladások (idült petefészek-gyulladás, idült középfültőmirigy-gyulladás) esetén.
Ivóvízként az ivókúra különösen alkalmas lehet idült nyálkahártya hurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen.
I. Gyógyászati szolgáltatások:
1. komplett hidro-balneoterápiás gyógykezelések: vízsugár kádak, relaxációs
fényterépiás kád, szénsavas kádfürdő, galvánkezelés, medencés gyógyfürdő, víz alatti
gyógytorna, gyógyúszás gyermekeknek,
2. fizikoterápiás gyógykezelések: szelektív ingeráram kezelés, interferencia kezelés,
iontoforézis kezelés, ultrahangos kezelés, kis- és középfrekvenciás kezelések, stabil
galván kezelés, 4 rekeszes galván kezelés, diadinamik kezelés, oedema kezelés, sport
rehabilitáció
3. termálvizes gyógymedencék: 36oC és 40oC medencék
II. Fürdő szolgáltatások:
Kültéri medencék:
 40oC fokos gyógymedence
 Úszómedence
 Pancsoló-medence
 Strandmedence
Fedett uszoda:
 25x11 méteres úszómedence
 40oC fokos gyógymedence
 36oC fokos gyógymedence
 Gyógyvizes élményekkel bővített lazító medence: oldalfalmasszázs, alpmasszázs,
nyakzuhany, buzgárok
III. Egyéb szolgáltatások:
gyógymasszázs, frissítő masszázs, szauna, szolárium, pedikür, büfék és éttermek.
IV. Szállások:
kiadó szobák, faház, kemping, sátorhely.
Nyitva tartás : Nyári-téli: 9-20 óráig
Elérhetőségek:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2.
Telefon:66 / 386-039 Fax: 66 / 283-750
E-mail: ligetfurdo@internet-x.hu
Honlap: www.ligetfurdo.hu
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2004. évi látogatók (fő)
2004.01
n.a.
2004.02
n.a.
2004.03
n.a.
2004.04
n.a.
2004.05
n.a.
2004.06
1 923
2004.07
12 648
2004.08
29 841
2004.09
4 449
2004.10
2 815
2004.11
2 882
2004.12
3 617

2005. évi látogatók (fő)
2005.01
4 426
2005.02
4 035
2005.03
4 794
2005.04
3 771
2005.05
7 644
2005.06
25 586
2005.07
28 134
2005.08
18 072
2005.09
4 898
2005.10
4 427
2005.11
4 180
2005.12
4 724

2006. évi látogatók (fő)
2006.01
7 067
2006.02
5 363
2006.03
5 467
2006.04
5 122
2006.05
6 122
2006.06
15 584
2006.07
31 996
2006.08
20 052
2006.09
7 467
2006.10
4 997
2006.11
5 112
2006.12
5 403
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3.3.3.2.2. Nemzeti parkok turizmusa
A Körös-Maros Nemzeti Park benyúlik Gyomaendrőd város közigazgatási határába. Így a város alapozhat a nemzeti parkok turizmusára is. Ez nagy kincs.
A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozik a 17-20 kilométer hosszan védett Hármas-Körös
hullámtere, melynek nagy részét sűrű aljnövényzetű, füves területekkel, tisztásokkal tarkított
erdőség borítja.
Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat, halakkal teli holtágakat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág található. A reformkori folyamszabályozások, valamint
a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult tájforma a megye, s így
Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre mintegy
100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter. A Hármas-Körös az ország egyik legtisztább vizű folyója.
A lehetőség tehát adott. A kincs kiaknázása jelenleg közel sem teljes, mert:
 Nem lehet hajózni Gyomaendrődtől, mert fák állnak a mederben
 Kifogásolható a holtági vízminőség, kellemetlen szag és esztétikai hatás
 Rendezetlen, megközelíthetetlen partszakaszok vannak
 Léteznek illegális szeméttelepek, amelyeket fel kell számolni
 Falualjai holtágon műszaki okok miatt igen lassú vízcserélődés
 Egyes holtágon erőteljes a hínárosodás
Mezőgazdasághoz és nemzeti parkhoz kötődő képző intézmények gyakorlati képzéséhez területek biztosítása megtörtént
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 100 ha átlag 20 AK szántóval rendelkezik.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola melletti szántó alkalmas gyakorlókert hasznosítására.
Gyalogos túra és útvonalai
Egy 1996-os projekt eredményeként a Körös-Maros Nemzeti Park területén a HármasKörös hullámterében túraútvonal került kialakításra, mely kialakítottságával kedvez a gyalogos és a kerékpáros turizmus számára egyaránt. A túraútvonal 26 km hosszú, melyen szakaszonként fából készült, környezetbe illeszkedő padok asztalokkal, esőbeállók, magaslesek és
szemeteskukák vannak elhelyezve. A turisták útbaigazító táblák segítségével követhetik a túraút vonalát, a környéken található élővilágot pedig tájékoztató-ismeretterjesztő táblákról ismerhetik meg. A túrautat gyerekek és felnőttek egyaránt látogatják, jellemzőek az iskolai kirándulások.
Vízitúra és útvonalai
Körös néven prospektus létezik a vízi túrákról. Helyi szolgáltató Irimiás Róbert. Sajnos hajók,
jachtok nem közlekedhetnek a folyón, csak villanymotoros csónakok.
3.3.3.2.3. Kulturális és örökségturizmus (Kulturális-, rendezvény-, és
fesztivál turizmus)
Éves rendezvénynaptár letölthető a www.gyomaendrod.lap.hu oldalról
Elmondható, hogy színes program-kínálat van, mely egyelőre még nem a turisztikához kapcsolódik, hanem a lakossági igényeket szolgálja ki. Mindemellett az egyes intézmények saját
érdekkörüknek, kulturális intézmények pedig hallgatóinak elvárásait teljesítik.
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Fesztiválok: Pünkösdi Rock Fesztivál, Ghost's Bikers Party-Motorostalálkozó és Sörfesztival,
Nemzetközi Volkswagen "Bogár" Találkozó, Szake Diákszínjátszó Tábor
Gyomaendrőd város igen gazdag kulturális örökségekben. Régészetileg kiemelt helyek találhatóak. Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül 30 kunhalom van. Most indul országos program a kunhalmok feltárására.
A múzeumok látogatottságának 80%-a Budapestről érkezik.
Múzeumok: Endrődi Tájház, Honti Műhely Galéria, Kner Nyomdaipari Múzeum, Soczó Motormúzeum, Vidovszky Béla Helytörténeti Gyüjtemény
Oktatási intézmények kulturális rendezvényei:
Szent Gellért Katolikus Iskola:
Alapítványi bál
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola:
Rózsahegyi napok, Alapítványi bál
Kiss Bálint Általános Iskola:
Kiss Bálint napok, Alapítványi bál
Városi Zene-és Művészeti Iskola:
Alapítványi bál, Zenei rendezvények: karácsonyi hangverseny
Bethlen Gábor Szakképző Iskola:
Sajt- és Túrófesztivál, Nemzetközi sport nap, Karácsony Kupa, KITE nap – Szántóföldi bemutató
Egyéb rendezvények:
Suttyomba Népzenei Fesztivál:
ahol a férőhelyek száma korlátlan, a fesztivál népi együttesek találkozója fellépésekkel
összekötve.
Bogártalálkozó:
ahol a férőhelyek száma korlátlan, zenei fellépők, szórakoztató műsorok gyerekeknek,
felnőtteknek, ügyességi játékok vannak a programban
Bogrács Napja
Szent István Napok
Egyes civil szervezetek (kiemelten az Apolló Mozi és Kávézó) ill. az oktatási szféra szereplői
szervezésében vannak zenei rendezvények.
Hagyományos kézműves szakmák Gyomaendrődön:
Elhalt szakmák:
1. csizmadia
2. szíjgyártó
3. bognár
4. kerékgyártó
5. kötélverő
6. kovács
7. hintókészítő
8. takács
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Ma is élő szakmák:
1. cipész
2. szabó
3. asztalos
4. faesztergályos
Konferencia lehetőségek: Körös Étterem és Szálloda. Címe: Gyomaendrőd, Szabadság tér 8.
Nyitva tartás: H-P:06-22-ig, SZ:06-03-ig, V: 07 - 22 –ig. Férőhely: 150 fő, besorolás: III.
osztály. Éttermi és szállodai szolgáltatások: Családi rendezvények, keresztelők, lakodalmak,
ballagások lebonyolítása.
3.3.3.2.4. Lovas turizmus
Lovas turizmust a városban a Neubort Lovastanya – Neubort László biztosít. Cím: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 52. Web: www.mokasszin.hu
Nyitva tartás: Július 2-8. Július 16-22. Augusztus 6-12.
Szolgáltatások: Lovas oktatás, lovagoltatás, lovas kocsikázás, sétarepülés, íjászat, vízitúra, sütés-főzés kemencében, kézműves foglalkozások.
3.3.3.2.5. Üzleti-, kongresszusi- és konferencia turizmus
1999-ben nyílt meg az Ipari Park, mely egy 39 hektáron elterülő zöldmezős beruházás a 46-os
főúttól 500 méterre. Jelenleg 15,59 ha szabad terület áll az újonnan betelepülő vállalkozások
rendelkezésére. A terület körülbelül 350 méteres körzetében elérhető a gáz-, elektromos energia-, vízellátás- és szennyvízelvezetés ipari fogyasztók igényeit is kielégítő csatlakozási pont,
ill. az ipari vágány is rendelkezésre áll (egyidejűleg 60 vagon be- és kirakodására van kapacitása). Közvetlen az Ipari Park mellett halad a keresztül a IV. páneurópai közlekedési folyosó
vasúti ága, a Hegyeshalom–Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lökösháza vonal.
A város a következő területekről vár befektetőket: cipő-, bútor-, nyomda- és vasipar, informatikai, elektronikai, raktározási, szállítmányozási és élelmiszeripari vállalkozások.
Az Ipari parkban működő vállalkozások: Gabonatároló és Logisztikai Kft (intervenciós raktározás), Civis Bau Meister Kft (építése folyamatban), Peschak Immobilien Kft (2007-ben kívánja megkezdeni az építkezést), Stamiel.Stamiel Kft (könnyűipar).
Üzleti szolgáltató infrastruktúra közös fejlesztése
Jelenlegi szolgáltatások: műszaki, jogi, pénzügyi és üzletviteli, környezetvédelmi és
egyéb tanácsadás, pályázatfigyelés és készítés.
3.3.3.2.6. Gasztronómiai turizmus
A térségben igen jelentősek a gasztronómiai fesztiválok. Egész évben sok jelentős rendezvény
szól a gasztronómiai turizmushoz kapcsolódóan.
Sajt- és Túrófesztivál:
ami kétnapos gasztronómiai kiállítás és vásár. A város egyik tavaszt nyitó programja.
A rendezvény lehetőséget ad gasztronómiai termékek /sajt, bor, pékáru/ népszerűsítésére, megmérettetésére. A kézművesek, iparművészek is elhozzák termékeiket az ország minden részéről, még külföldről is / Szlovákia, Románia, Franciaország, Német-
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ország / érkeznek kiállítók. A rendezvény különlegessége, hogy belépőjegy nincs. A
kiállítás mindkét napján színvonalas műsor szórakoztatja a látogatókat. A fellépők között vannak helyi amatőr művészek / zeneiskolás növendékek, táncos gyerekek / és
ismert művészek. Program: Kóstolás, vásárlás, utcabál, kirakodóvásár, zenei fellépők,
szórakoztató műsorok gyerekeknek, felnőtteknek, Majorette, fúvós zenekarok, népi
táncosok, ügyességi játékok
Nemzetközi Halfőző Verseny:
ami a Halászati Szövetkezet szakmai felügyelete alatt valósul meg, tradicionálisan az
endrődi ligetben. A 2006-os évben 70 bográcsban készítettek különböző halételeket
Tourinform szervezésében.
A bogrács napja: paprikáskrumpli főzőverseny
3.3.3.2.7. Borturizmus
A dél-alföldi régióban három borvidék található: A Hajós - bajai borvidék, a Kunsági borvidék és a Csongrádi borvidék. Gyomaendrőd város egyik borvidékhez sem sorolható be.
A városnak borturizmusa nincs.
3.3.3.2.8. Szabadidő-, sport- és hobby turizmus
A város rendelkezik sportcsarnokkal, amelyben sok igényt kielégítő rendezvény szervezhető.
A városnak van saját uszodája, ami rendezvények szervezésére nem alkalmas. Az uszoda lehetőséget nyújt a lakosságnak az úszás megfelelő elsajátításához, és rendszeres sportként való
műveléséhez.
A városban egyik érdekesség a motoros turizmus. Jó időben sátorhely biztosítása és olcsó büfé szükségeltetik az igények kielégítéséhez.
Rendezvények: Viharsarok Kupa Kajak-Kenu Verseny, Nemzetközi és Országos Motocross
Bajnoki Futam
A város rendelkezik a Gyomaendrődi Ifjúsági-és Sporttáborral, mely igény szerint alkalmas
tavaszi/nyári/őszi kirándulásokra helyszíne lehet pár napos osztálykirándulásnak, vagy akár
több hetes pihenésnek, kikapcsolódásnak.
Az akadály-mentesített szálláshely a város szélén a Liget Fürdő és a Hármas-Körös között
félúton (3-3 percnyi séta) árnyas akácerdőben található, megfelelő infrastruktúrával ellátottan.
(130 m2-es közös helység, Tv-vel, videóval felszerelt ill. a közös tisztálkodási helység stb.)
A tábor saját étteremmel rendelkezik, de hangulatos szalonnasütésekre és bográcsolásra is van
lehetőség. A tábor területén épített kemence is található.
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky u. 11.
Nyitva: áprilistól novemberig
Megközelítés: vonattal (IC), helyi járatos busszal a táborig
Távolság Budapesttől: 160 km
Szállás típusa: faház,
Férőhely: 88
Elhelyezés: 8 ágyas faházakban
Fürdőszoba: lány-fiú-tanári
Közös helység: 130 m2-es felszerelt faház
Étkezés: a táborban, igény szerint félpanzió ill. teljes panzió
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Szabadidő: sportpálya, sportcsarnok, strand, túra, horgászat
Program: programszervezés megoldott, egyeztetés után programok összeállítása
ÚJDONSÁG: KERÉKPÁR ÉS ROBOGÓ KÖLCSÖNZÉS!
A Hármas-Körösön a horgászhelyek nem, vagy csak nehezen közelíthetők meg, mivel a hullámtéren nagyon kevés a közlekedésre alkalmas út. Kevés a kialakított horgászhely, a Nemzeti Park pedig tiltja a fás növények kivágását, csonkítását helykialakítás céljából. Az üdülőtelkekkel övezett holtágakon nehezen lehet a horgászhelyet megközelíteni. Nincs bérhorgásztatás. A holtági egyesületek zártak, idegenek csak „összeköttetés” útján tudnak horgászni. Előre
nem jelzet tilalmi idők vannak.
Horgász egyesületek:
1. Gyomai Horgászok Egyesülete
2. Bónom-zug Vizéért Egyesület
3. Kecsegészug Tájvédelmi Egyesület
4. Körösi Halászati Szövetkezet
5. Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
6. Soczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
7. Templom-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
A város a gyomai részen a ligetben rendelkezik 2 futballpályával és egy salakos kispályával.
Az endrődi részen is üzemel egy futballpálya, két nagyméretű pályával.
3.3.3.2.9. Falusi és tanyasi turizmus
Júlia-Lak: Cím: Gyomaendrőd , 5500 Gyomaendrőd, Kecsegés-zug,
E-mail: hirob@freemail.hu. Négy napraforgós falusi szálláshely. Egész évben fogad vendégeket. 2 szoba/ 6 férőhely.
Neubort Lovastanya: Cím: Gyomaendrőd , 5502 Gyomaendrőd Fő út 52. E-mail:
info@mokasszin.hu
Egész évben szeretettel várják a Körösök völgyében Gyomaendrődtől 4km-re elhelyezkedő
Neubort Lovastanyára, ahol két bútorozott szoba, kandalló, felszerelt konyha, külön fürdőszoba, WC szolgálja a vendégek kényelmét. A hagyományos paraszti tanya udvarában: háziállatok, bográcsozó, szalonnasütő, grillező hely, röplabdapálya és lengőteke található. A vendégek számára változatos szabadidős programokat kínálnak: lovaglás, lovaskocsizás, sétarepülés, íjászat, vízitúra, kézműves foglalkozások, sütés-főzés kemencében, bográcsban
Hagyományos kézműves szakmák Gyomaendrődön:
Elhalt szakmák:
 csizmadia
 szíjgyártó
 bognár
 kerékgyártó
 kötélverő
 kovács
 hintókészítő
 takács
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Ma is élő szakmák:
 cipész
 szabó
 asztalos
 faesztergályos
3.3.3.2.10. Vallási- és zarándok turizmus
A városnak vallási- és zarándok turizmusa nincs.
3.3.3.2.11. Tranzit- és bevásárló turizmus
A városnak tranzit- és bevásárló turizmusa nincs.
3.3.3.2.12. Egyéb turisztikai ágak
3.3.3.2.12.1.
Erdei iskolák, ifjúsági táborok
Erdei iskoláról az információk minimálisak. Pájer Sándor szervezi, a képzés helyszíne: Központ: HU 5500 Gyomaendrőd, Templom zug. Az erdei iskola téma: mesterségek, kézművesség.
Nincsenek programok feltüntetve, komplex programcsomagok összeállítva.
Gyomaendrőd város és környéke minden adottsággal rendelkezik színvonalas erdei iskolai
programok kivitelezéséhez. Még nem sikerült kellőképpen bejáratni a programcsomagokat.
Fontos vetülete a kérdésnek, hogy kormányzati szinten pályázatokkal már nem támogatják az
erdei iskolai programokat, így igen az ez iránti kereslet egyre kevesebb.
Az ifjúsági tábor önkormányzati tulajdonban van, üzemeltetésre kiadott intézmény. 11 db faházban 86 férőhellyel rendelkezik.
Májustól megjelennek az osztálykirándulások. Gyomaendrőd város kedvelt célpontja a rövid
iskolai kirándulásoknak, főleg a nyomdaipari múzeum miatt. Elmondható, hogy 100 km-es
körzeten belül lehet csak iskolai csoportokra számítani.
3.3.3.2.12.2.

Vadász turizmus

Gazdag vadállomány található Gyomaendrőd és vonzáskörzetében: az erdőségek, árterek galéria-erdői őz, vaddisznó, a szántóföldek vadjai: nyúl, fogoly, fácán, a folyók, állóvizek vízi
madarai: récék, szárcsák, stb. jelentik a fő vonzerőt, amely miatt Európa országaiból (Németország, Olaszország,) számottevő érdeklődés tapasztalható.
A vadászat, illetve a vadgazdálkodás elsődleges célja a vadállomány számának optimalizálása, a természetes kiválasztódás segítése. A vadásztársaságok számára jelentős bevételi forrás,
ha e munkában vendég (külföldi) vadászok is közreműködhetnek.
A városban a vadászatnak nagy hagyományai vannak. Kitűnő, komplex vadászprogramokkal
rendelkeznek az alábbiak szerint:
Nagyterítékű vadászatok:
Fácán és nyúl kilövése 500-1000 db/ teríték. Hagyományos hajtással, a lakosság bevonásával,
hajtóként. Nagy területről összeterelik a nevelt fácánt. Vadászcsoportok fogadása 10-20 fő, 13 napos vadászat és itt tartózkodás.
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Nevelt vadkacsa vadászata:
Vadásztatás 5-25 fős csoportok részére. Minimális lakossági bevonással, mindent a Csejti Vadásztársaság old meg. A vadkacsákat a nevelő és a kubik gödrök körül lövik ki, ez kb. 5-10
helyszínen történik. A vadászat kb. 4-5 órás, főleg hajnalban vagy a késő esti órákban zajlik.
Őzbak kilövése:
A vadásztatás 1-2 vadászvendéggel történik. Gépkocsiról vadőr vezetésével vadásznak. Nagy
területet járnak be, több helyszínen vadásznak. A vadászat 1-2 napos.
Kereső vadászat:
Vadászat 5-10 fős vadászvendégek számára. Kis csoportokban, kísérőkkel felhajtják a vadakat így lövik ki az apróvadakat. Nagy területeket járnak be, a kísérők a vadásztársaságok tagjai, vadőrök. Ez a vadászat 1-2 napos.
A városban jelentős számú vadásztársaság működik. A vadásztársaságok pénzes külföldi vadászokat vadásztatnak. Probléma: folyamatosan csökken a vadak száma a vadászok igényeihez képest.
3.3.3.2.12.3.

Testvérvárosok

1. Nagyenyed (Románia, 1993. október 2.)
Testvériskolák: nagyenyedi Bethlen Kollégium és a gyomaendrődi Bethlen
Gábor Szakképző iskola és Kollégium
2. Schöneck (Németország, 2003. október 23.)
3. Pilzno (Lengyelország, 2004. június 20.)
Testvériskolák: pilznoi Általános Iskola és a gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
A városi kapcsolat protokolláris, Közös rendezvények: Szaloncukor Kupa, Sajt
és Túró Fesztivál
3.3.3.3.Megközelíthetőség, általános infrastruktúra
A város Magyarország dél-keleti részén a Dél-Alföldi Régióban helyezkedik el.
Megközelíthetőség – közút
A Budapesttől 160 kilométerre fekvő város elérhető autóval a 46-os főközlekedési útvonalon
Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
Vasút
Gyomaendrődöt a Budapest-Szolnok-Békéscsaba-Lökösháza-Curtici és a KőrösnagyharsányVésztő-Gyoma vasútvonal érinti. (Békés megyén halad keresztül a IV. páneurópai közlekedési folyosó vasúti ága, melynek magyarországi szakasza a Hegyeshalom–Budapest–Szolnok–
Békéscsaba–Lökösháza vonalon halad.)
Autóbusz
A helyközi autóbusz közlekedést a Volán szervezi és végzi. A helyi személyszállítást koncessziós közlekedési társaság végzi.
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Közeli turisztikai központoktól való távolság:
Dévaványa
Gyomaendrődtől va17
ló távolság (km)
Megközelíthetőség
Vasúton,
közúton

Szarvas

Békéscsaba

Gyula

25

42

58

közúton

Vasúton,
közúton

Vasúton,
közúton

Vízi és légi közlekedés nem megoldott, a legközelebbi repülőtér Békéscsabán található.
3.3.3.4.Kereskedelmi szálláshelyek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Szállás
Batári Lajosné
Bethlen szálló
Borostyán Vendégház
Csomor Sándor
Dr. Hanyecz Károly
Fekete Sándorné
Fészek Panzió
Gál Lászlóné
Giricz Benedek
Gitta Nyaraló
Gizella ház(Bíró Károly)
Harang Szálló
Hárs Hotel
Hegedűs Géza
Hidasháti Üdülő
Hornok Ház
Hunyáné Varjú Mária
Husek Ferenc
Ifjúsági-és Sporttábor
Júlia Lak
Kner Imre Kollégium
Kolozsvári Péter
Körös Étterem és Szálloda
Kövesi Lászlóné
Liget Fürdő (szobák)
Nánásiné Ádám Judit
Nánássy László
Németh István
Neubort Lovastanya
Pájer Kemping
Pálfi Annamária
Pavilon Fogadó
Polányi Imre
Roszik Nyaraló
Simon Péter
Sörkert Fogadó
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Befogadóképessége
7
200
15
6
7
6
30
6
6
8
6
18
60
8
27
6
10
5
80
6
200
6
25
17
13
20
14
5
4
120
8
45
4
25
10
19
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Szabadság téri Apartman
Szabó Istvánné
Szendrei Lászlóné
Szilágyi Mónika
Szilvia Panzió
Török Sándorné I.
Török Sándorné II.
Török Sándorné III.
Tégla Nyaraló
Termál Panzió
Templom zugi nyaraló (Balog Károlyné)
Tímár Panzió
Varga Lajosné
Vadász Panzió
Zöld- Fehér Vendégház

4
5
4
7
20
4
4
8
8
12
8
17
4
14
8

Összesen

1179

Jelenleg a város bennlakásos konferenciához nem tud szállást biztosítani. A kereskedelmi
szálláshelyek igényes szállást nem tudnak biztosítani.
A kemping példaértékű szállásnyújtó vállalkozás a maga kategóriájában.
3.3.3.5.Vendéglátóipar, szolgáltató szektor, kereskedelem
Körös Étterem és Szálloda: férőhely 200 fő Minőség: III. osztály. Szolgáltatások: rendezvények, állófogadások, konferenciák, hidegtálak készítése házhozszállítással, Catering szolgáltatás
Krisztián Pizzéria és Grillház: férőhely 100 fő III. osztály. Szolgáltatások: rendezvények, állófogadások, konferenciák, hidegtálak készítése házhozszállítással, Catering szolgáltatás
Vendéglátó helyek: Apolló Mozi és Kávézó, Bowling Treff Étterem és Söröző, Dreher Söröző és Étterem, Faló Gyorsétkező, Harangláb Kávéház, Krisztián Pizzéria és Grillház, Körös
Hotel & Étterem, Liget Söröző és Étterem, Nagylaposi Birkacsárda, Pavilon Fogadó, Tibi
Cukrászda, Tímár Panzió és Étterem, Zöld Cukrászda.
3.3.3.6.Közbiztonság, higiénia
Távközlés: 2001 óta mind a négy rádiótelefon szolgáltató teljes lefedettséget biztosít. Koncessziós távközlési szolgáltató: Hungarotel Rt. Számos Internet szolgáltató működik a városban.
Ivóvízellátás: A thermál fúrt kút vize ivásra is alkalmas, de biztosítja a helyi fürdő vízszükségletének jelentős részét is. Az ivóvíz hálózat lefedettsége közel 100 %-os; a hálózat hossza
122,8 km.
Csatornázás: A szennyvíztisztító telep a város területén keletkező összes szennyvíz befogadására alkalmas. A szennyvíz csatorna lefedettsége eléri a 98%-ot.
Köztisztaság: 2004 tavaszán került átadásra térségi kommunális hulladék ártalmatlanító telep.
A hulladékszállítást a Gyomaszolg Kft. végzi.
Gázenergia ellátás: A gázszolgáltatást a DÉGÁZ Rt végzi. A földgázellátottság közel 100 %os, a kisnyomású elosztóvezeték hossza 143,8 km.
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Villamos energia: Az áramszolgáltatást a TITÁSZ Rt biztosítja, a területi lefedettség közel
100%-os.
Közutak: A beltéri úthálózaton a burkolt út hossza 100 km és a földutak hossza megközelíti a
45 km-t. Gyomaendrőd Város Úthálózat fejlesztési koncepció-ja alapján a teljes belterületi
úthálózat szilárd útburkolatúvá tehető.
Tájékoztatás
2006. ősz óta vannak a város rendelkezik hirdető táblákkal. Endrődön elmennek mellette az
emberek, jobban szeretik a hangos kibeszélőt. A gyomaendrődi hirdető 6000 lakásba juttatja el a kiadványt.
Mindezen információk nem szolgálják a turisták különösen a külföldi turisták tájékoztatását.
3.3.3.7.Szervezeti feltételek a humán erőforrás helyzete
Általánosan jellemző hiányosságnak az tekinthető, hogy igen kevés azon szakemberek száma,
akiknek a várossal, mint turisztikai egységgel kellene foglalkoznak. A hiány egyrészt a szakképzettség elégtelenségére, valamint a szakképzett munkaerő alacsony számára vonatkozik,
mindkét esetben különös tekintettel az önkormányzati és civil szférára.
Megállapítható, hogy:
 A turisztikai szervezettség városi szinten még nem érte el a kívánatos szintet.
 Jól szervezett turisztikai egyesülésként csak néhány említhető.
 A többi létezőként jelölhető, de nem működnek hatékonyan.
A Tourinform irodát működtető Gyomaendrőd Turizmusáért Közhasznú Alapítvány az egyetlen, amely a turizmushoz köthető civil szervezet.
Gyomaendrőd idegenforgalmához kapcsolódó intézmények, vállalatok, személyek
- önkormányzat
- Tourinform Iroda
- Liget Fürdő Kft
- Sajt- és Túrófesztivál (Bethlen szakközépiskola)
- sportegyesületek
- táncegyesületek
- Színfolt Majorette Csoport
- horgász egyesületek
- vadász egyesületek
- Endrődi Tájház
- Kner Múzeum
- Vidovszky Képtár
- Katona József Művelődési Központ
- Neubort Lovastanya
- szabad strandok
- szállodák, panziók, éttermek
- műemlékek, templomok
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3.3.4. A turizmus feltételei
3.3.4.1.Közlekedés
Gyomaendrőd városa Budapesttől 160 km távolságra található. A legközelebb eső autópálya
szakasz megépítésének várható ideje: 2015. A felfejlesztett Békéscsabai repülőtérnek köszönhetően várhatóan megnő a térségbe látogató külföldi vendégek száma.
A térséget két, az országos tervekben szereplő törzshálózati kerékpárút is érinti.
3.3.4.2.Szálláshely, vendéglátás
A célpiacnak megfelelő szálláshely és vendéglátó egységek nyitva tartása, igényessége, szolgáltatása nem megfelelő. Fejleszteni kell a szállások számát, a szolgáltatásokat, a marketing
tevékenységet. A vendéglátás kapcsán a gasztronómiai és hungarikummal kapcsolatos termékek erősítése szükséges.
3.3.4.3.Települési arculat, épített örökségek
A néprajz-múzeológia területen a legfontosabb épített örökségek:
1. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
2. Vidovszky Képtár
3. Kner Nyomdaipari Múzeum
4. Gyoma Református templom
5. Gyoma Katolikus templom
6. Gyoma Evangélikus templom
7. Endrőd Katolikus templom
8. Sós-halom
9. Gyomai téglagyár kemencéi (ipari műemlék lehetne)
A turizmus vérkeringésébe egyre jobban bekapcsolódik a városban a gyűjtemények és nem
csak muzeológiai szolgáltatásokat nyújtanak, hanem egyre több közművelődési és oktatási
programban vesznek részt. Programjai illeszkednek az erdei iskolák igényeihez, valamint a
kézműves és gasztro-turizmus elvárásaihoz.
Programok:
1. Múzeológiai szolgáltatások: tárlatvezetés, kiállítóhely bemutatása, népszokások megőrzése és átadása a helyi lakosságnak és turistáknak
2. Közművelődési szolgáltatások: művész-látogató találkozók szervezése
3. Turisztikai szolgáltatások: kézműves programok, hagyományos gasztronómiai bemutatók, az erdei iskolák munkatervébe illő néphagyományok bemutatása, oktatása
A Tájházszövetség mely ezen kisgyűjtemények összefogására jött létre szervezi a marketing
szolgáltatásaik egy részét és pályázatokkal segítik működésüket. (www.skanzen.huTájházszövetség)
Minden regionális turisztikai hivatal programjában kiemelten szerepelnek a tájházak és szolgáltatásaik. (www.turinform.szarvas, stb.)
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3.3.4.4.A turisztikai fejlesztéseket korlátozó tényezők a kistérségben, városban
A város nem volt elégedett a békési kistérségben betöltött szerepével, ezért kistérséget váltott.
Az új kistérségbe történő bekapcsolódás többletmunkát ró az önkormányzat turisztikával foglalkozó szakembereire. Feladatuk minden lehetséges csatorna feltárása a programokhoz való
kapcsolódás és a marketinganyagokban történő megjelenés érdekében.
A helyi együttműködésben konfliktusok tapasztalhatóak. Sok a civil szervezet, tevékenységük
nincs összhangban, átfogó rendezvények szervezése ritka. Szállásadók esetében is inkább nem
fogadnak nagyobb csoportot, ha saját maga nem tudja elszállásolni.
Sok esetben az önerő hiányzik a pályázatokhoz.
3.3.5. Gyomaendrőd Város Közgyűlése által a turizmus tárgykörében meghozott
érvényes döntések, rendeletek ismertetése
Gyomaendrőd Város Közgyűlése által kifejezetten a turizmus tárgykörére vonatkozó érvényes
döntése, rendelete nincs.
4. Gyomaendrőd város turizmusának SWOT analízise
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
Országos jelentőségű és védettségű építészeti érté- A térség kedvezőtlen közúti megközelíthetőkek találhatók Gyomaendrőd területén.
sége hátráltatja a turizmus fejlődését.
Gyomaendrőd jelentős termálvíz vagyonnal ren- A holtágak és környezetük nem megfelelően
delkezik, és ez minősített gyógyvíz.
rendezett állapota korlátozza azok turisztikai
A termál- és gyógyvíz gyógyászati és turisztikai hasznosíthatóságát.
hasznosítása megindult, infrastruktúrája fejlesztés A turisták átlagos tartózkodási ideje és fajlagos
alatt áll.
költése alacsony
A Körös és holtágai a vízi-, a horgász- és az Gyomaendrőd turisztikai kínálatából hiányozökoturizmus számára is kedvező feltételeket kínál- nak a komplex turisztikai programok.
nak.
A turisztikai szolgáltatók között nem megfeleA
térségben
a
Körösök
vízszintje
a lő mértékű az együttműködés.
Békésszentandrási duzzasztónak köszönhetően A kapacitások kihasználtsága a nyári szezonra
nyáron nem ingadozik szélsőségesen.
koncentrálódik.
A térségben értékes az apróvadállomány, jelentő- A helyi turizmus fejlesztése forráshiánnyal
sek a vadászati hagyományok.
küszködik.
Gazdag természeti örökség.
A meglévő és potenciális turisztikai vonzerők
A térségben értékes ipari műemlékek találhatók.

infrastruktúrája és kapcsolódó szolgáltatások
Gyomaendrődön néhány országos hírű autós- további fejlesztéseket igényelnek.
motoros és gasztronómiai rendezvény van.
A szálláshely-kínálat a felső és közép kategóJó a regionális turisztikai központok (Békéscsaba, riákban hiányos.
Gyula, Szarvas) elérhetősége.

Gyomaendrőd turisztikai menedzsmentjének
A melegkonyhás vendéglátóhely-kínálat széles kö- szervezeti feltételei hiányosak.
rű.
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A fürdőfejlesztés komoly fejlesztési potenciált A turisztikai vonzerők és szolgáltatások marképvisel.
ketingje fejlesztést igényel.
A holt-ág szabad strand jó adottságú.

Egyes turisztikai vonzerők megközelíthetősége
rossz.
Kihasználatlan az élőfolyó szabad strand.

LEHETŐSÉGEK
A belföldi turizmus növekszik.

VESZÉLYEK
Az M44-es gyorsforgalmi út kiépülésének kéAz európai integráció előrehaladtával a határok sése esetén a térség elérhetősége a továbbiakformálissá válnak, a nemzetközi turizmus és ban is kedvezőtlenül alakul.
együttműködés feltételei javulnak.
Magyarország mint turisztikai desztináció
Az egészségturisztikai, illetve az aktív és alternatív vonzereje csökken az ár/érték arány romlása
turisztikai termékek iránt a nemzetközi és hazai ke- miatt.
reslet növekszik.

A nemzetközi turizmus célállomásai között
Nagy turisztikai befektetők felkutatása, letelepülé- tovább növekszik a verseny.
se.
Gyomaendrőd turisztikai kínálatának kapcsolódása A főnyaralások helyszíne egyre inkább a
távoli desztinációk irányába tolódik el.
a környező térség turisztikai kínálatához.
Folyamatosan nő a Romániából a fürdőbe érkező A mellékutak romló állapota és a rendszeres
betegek száma.
karbantartás hiánya miatt csökken a látogatók
száma.
A versenyszellem további erősödése miatt
nem alakul ki partnerség, illetve annak
szükségességét nem ismerik fel a kistérségben
és a városban.
5. Turizmusfejlesztési koncepció
5.1. Célok megfogalmazása
Alapcél I: A fenntartható fejlődés elve alapján az egyedi vonzerők kihasználásával, a társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatások nyújtásával versenyképes komplex turisztikai
termékek kialakítása, hatékony marketingmunkával azok megfelelő piacokra juttatása,
mindezek eredményeként a tartózkodási idő és a bevételek növelése, és az ismétlődő viszszatérések számának növelése.
Alapcél II: Gyomaendrőd lakosságmegtartó erejének növelése.
5.2. Célok mérése érdekében indikátorok meghatározása
Részcélok:
1. Az idegenforgalmi (turisztikai) koncepcióban meghatározott prioritás szerinti koordinált, tudatos termékfejlesztés megvalósítása, ehhez kapcsolódóan hatékony,
szegmens-specifikus marketingtevékenység folytatása.
Indikátor:
 bevezetési ütemterv megléte a prioritások figyelembevételével
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 termékfejlesztési lehetőségek listázásának megléte
 marketing ütemterv megléte
2. Speciális célcsoportok számára elérhető, igénybe vehető, testre szabott szolgáltatások kínálatának kialakítása.
Indikátor:
 célcsoport-szolgáltatás mátrix megléte
3.

Gyomaendrőd felvitele a potenciális turisták turisztikai mentális térképére.
Indikátor:
 célcsoport-marketing mátrix megléte

4.

Hatékonyan és koordináltan működő helyi intézményrendszer kialakítása.
Indikátor:
 Döntéselőkészítő tanulmány megléte a tervezett helyi turisztikai intézményrendszerre vonatkozóan, figyelembe véve a koncepció ajánlásait
 Képviselőtestületi ülés döntésének megléte
 Új intézményrendszer felállítása, működtetése

5.

Tudatos, a városmarketing célkitűzéseivel harmonizáló turisztikai arculatépítés.
Indikátor:
 A helyi rendezési tervbe a turisztikai arculatépítés tervezése
 A helyi rendezési tervben és minden arculati elemépítés során a turisztikai
szempontok horizontális érvényesülése megvalósul

6.

A városba érkező turisták számának tartós növelése átlagos tartózkodási idejük
meghosszabbítása és a visszatérések számának növelése mellett.
Indikátor:
 Kimutatás a városba érkező turisták számáról
 Kimutatás a városba érkező turisták átlagos tartózkodási idejéről
 Kimutatás a visszatérések számáról
 A kimutatáshoz szükséges alapadatbázis meghatározása
 A kimutatáshoz szükséges adatszolgáltatói kör és gyakoriság meghatározása
 A kimutatást készítő feladatkijelölése
 A kimutatások nyilvánosságra hozatala (mindig külön döntés szerint)

7.

A város fenntartható turizmusfejlődésének biztosítása a veszélyeztető, de befolyásolható tényezők tudatos minimalizálásával.
Indikátor:
 Megközelíthetőség és az útvonal minőségének javítása
 Lobby tevékenység végzése
 A város tisztaságképének javítása
 Intézkedések, helyi rendeletek megléte a tisztaságra vonatkozóan

8.

A lakosság életminőségének javítása a turisztikai szektor által.
Indikátor:
 Kimutatás a turizmusból élő munkavállalók számáról
 Kimutatás a turizmusból származó keresetkiegészítők számáról
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9.

Országos viszonylatban is kiemelkedő számú és jelentőséggel bíró, többségében
szezonalitástól mentes természeti és kulturális vonzerőben rejlő lehetőségek maximális kihasználása.
Indikátor:
 Szezonalitástól mentes természeti és kulturális vonzerők listázása
 Országos jelentőségű vonzerők listázása
 Realizálási programban megjelenő szezonalitástól mentes programok jelenléte

10. Az idegenforgalmi potenciál felhasználásával, a város országos és nemzetközi
imázsának pozitív irányba terelése.
Indikátor:
 Város ismertségének növelése érdekében programok jelenléte a realizálás során.
11. A turizmus a város gazdaságának valódi húzóágazata, kitörési pontja legyen.
Indikátor:
 Kimutatás iparáganként a dolgozói létszámról
 Kimutatás iparáganként az árbevételekről
 A turizmus elhelyezkedésének értékelése
 Program a húzóágazattá történő előretörésre
12. A városi vonzerők mellett a vonzáskörzetben lévő adottságokból adódó előnyök
feltérképezése és kihasználása a kínálat kiszélesítése, a turizmus egyéb formáinak
megjelenése érdekében.
Indikátor:
 Adottságokból származtatható előnyök feltérképezése
 A kínálat szélesítése, komplex programok megléte
 Új turisztikai kínálat számossága
13. Komplex turisztikai termékkínálat kialakítása a tartózkodási idő és a fajlagos költés növelésének irányába.
Indikátor:
 Komplex turisztikai termékkínálat megléte
 Kimutatás a tartózkodási időkről
 Kimutatás a fajlagos költésről
14. Az idegenforgalmi jellegű vállalkozások számára az ösztönző rendszer kidolgozása és a turizmusban képződő bevételek közvetlen visszaforgatása.
Indikátor:
 Ösztönző rendszer kidolgozása kész
 Közvetlen visszaforgatás összegéről kimutatás készítése
15. Az infrastrukturális fejlesztéseknél a kiemelt vonzerővel bíró területek elsőbbségének biztosítása.
Indikátor:
 Infrastrukturális fejlesztések esetében indokolni kell a nem kiemelt vonzerővel
bíró terület elsőbbségi döntését
 Minden esetben a kiemelt vonzerővel bíró terület megjelölésre kerül.
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16. A rendezési tervek elkészítésekor a turizmus speciális igényeinek komplex módon
történő figyelembevétele is.
Indikátor:
 A rendezési terv készítésekor minden esetben meg kell jelölni annak a komplex turisztikai hatását, szükségességét, esetleg a felmerülő turisztikai hátrányosságokat.
17. Alapos helyzetelemzés segítségével a turizmus fejlődésének megalapozása.
Indikátor:
 Alapos helyzetelemezés megléte
 A helyzetelemzésből meglévő turisztikai lista népszerűsítése, ismertté tétele.
18. Szakmai iránymutatás nyújtása. Szakmai képzések, előadások. Kitekintés a világra, okulás mások sikereiből.
Indikátor:
 Szakmai képzési program létrehozása
 Szakmai képzési program megvalósítása
 Gyakorlati sikerek bemutatása
19. Versenyképessé tétel. A versenyképesség jelentős javítása a fenntartható fejlődés
érdekében.
Indikátor:
 A fenntartható fejlődés lényege, hogy jelen igényeinket a rendelkezésünkre álló erőforrások olyan mértékű és minőségű felhasználásával elégítsük ki, hogy a
következő generációk legalább ilyen szintű igényei is kielégíthetők legyenek.
A fenntartható turizmus tehát olyan turizmusformát takar, ahol az attrakciókat,
látnivalókat utódaink számára is elérhetővé tesszük. Az ökoturizmus ehhez
nyújthat segítséget, hiszen fő elemei a természeti és a kulturális erőforrások,
valamint az attrakciók védelme, megőrzése és bemutatása.
20. A város igyekezzen minél jobban illeszkedni a Turizmusfejlesztési Stratégiákban
megfogalmazott célokhoz és az egyéb fejlesztési programokhoz.
Indikátor:
 Kistérségi programok száma
 Azon kistérségi programok száma, ahol Gyomaendrőd is szerepel
 Regionális programok száma
 Azon regionális programok száma, ahol Gyomaendrőd is szerepel
 Mutatók képzése
21. Gyomaendrőd turisztikai termékeinek pozicionálása és versenyképességének biztosítása az Európai Unión belül és azon túl (Oroszország, Románia).
Indikátor:
 Turisztikai felmérések tanulmányozása, igények megismerése
 Igényhez igazított marketing programok elindítása
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5.3. A jövő turisztikai kínálatának leírása
5.3.1. A kínálat tételes ismertetése, indoklása
F0 Idegenforgalmi ágazatot működtet
Az idegenforgalmi ágazat működtetése biztosítja a kínálatból adódó lehetséges előnyök kihasználását.
F1

Kínálati palettát működtet
F11 Működési feltételrendszert biztosít
F111 Idegenforgalmi koordinátor szerepet betölt
Turizmus támogatása történjen alapítvány megléte esetén az SZJA 1 %-ból, és
a helyi adóból. A létrehozandó Turisztikai Alap a képviselőtestület döntése
alapján az útépítésekhez nyújtott lakossági befizetések mintájára a helyi adóból
valósuljon meg. Ezen pénzforrások helyi pályáztatás során turisztikai programok, attrakciók támogatása lehetséges. Várhatóan több iparűzési adót fizet be
maga a támogatott vállalkozás is (pl. a fürdő) is, valamint a megnövekedett
idegenforgalom alapján a többi vállalkozónál is többletbevétel keletkezik ( pl.
üzletek, benzinkút, fodrász, kozmetika, szállások), így több iparűzési és idegenforgalmi adó kerül befizetésre. Az alapot fel lehet használni a turisztikai pályázatok önrészéhez. Koordinálva ezzel a prioritást élvező fejlesztéseket.
A szociális segélyeket, juttatásokat, rendkívüli segélyeket, szociális lakásokat
(természetesen a gyógyíthatatlan és súlyos betegségben szenvedők kivételével)
nem vissza nem térítendő támogatásként, hanem mint kamatmentes hitelt kapnák az érintettek—választási lehetőséget biztosítva, hogy egy bizonyos türelmi
idővel törleszti, vagy a város javát szolgáló tevékenység, ill. köz-munka formájában ledolgozza. Így a segélyalap folyamatos utánpótlásából az itt igénybe
nem vett összegek átcsoportosíthatók, pl. a turisztikára.
Turisztikai
szervezetet működtet
F1111
Új turisztikai szervezet kialakítás szükséges a koncepció 5.3.3.3 pontja
szerint.
F112 Infrastruktúrával rendelkezik
F1121 Közvilágítást működtet
F1122 Közterületi ivóvíz vételi helyeket biztosít
F1123 Megközelíthetőséget biztosít
F11231 Közlekedési feltételeket javít
F112311 Utakat javít
Szükséges a Körösladányi út felújítása (18 km) Megfontolandó kerékpárút építése is.
F112312 Tömegközlekedési menetrendet szinkronizál
Tömegközlekedési menetrendek összehangolása szükséges a vasút, a
távolsági autóbusz, a helyi közlekedés és a helyi turisztikai helyek
megközelíthetősége, elérhetősége miatt működtetett helyi speciális
eszközök között.
F112313 Parkolási lehetőséget biztosít
F1123131 Parkolási rendszert kialakít
Fürdő melletti parkoló szilárd burkolattal történő ellátása, parkolási rend kialakítása, őrzés.
Városközpontban parkolási rendet meghatároz, kijelöli a helyeket.
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Turisztikai vonzerők közelében parkolási helyeket kijelöl. Nagy
rendezvényeken őrzött parkolót biztosít.
F1123132 Garázs lehetőséget biztosít
Szálló vendégek részére garázst kialakít szállodai szolgáltatások
közelében. Új szállodát csak garázs megépítésével engedélyez.
F112314 Turista útvonalakat karbantart
Karban kell tartani a kijelölt turista és kerékpár útvonalakat.
Megbízott szakembernek megfelelő időközönként végig kell
járni, összegyűjteni a hiányosságokat és pótolni. Biztosítani kell
a horgász és vadász helyekhez megfelelő, járható földutat akár
esőzések idején is.
Helyi
tömegközlekedést
biztosít
F11232
F112321 Kulturált autóbuszokat biztosít
Városnéző busz jellegű tömegközlekedési eszköz a gyalogos turisták számára. A megállók turisztikai látványossághoz igazodjanak.
Gondoskodik a tömegközlekedési eszközök tisztaságáról, karbantartásáról.
F112322 Kocsikázást lehetővé tesz
Várost és környékét bemutató körutazási lehetőség biztosítása
sétakocsival, vagy turista kisvonattal.
Gyalogos turisták részére tömegközlekedési szerepet betölt adott
menetrend szerint közlekedik.
A városban egyes turisztikai látványosságok között tömegközlekedési lehetőséget biztosít a turisták részére.
F11233 Város környéki közlekedést fejleszt
Kisvasútra program szervezése a Vésztő-Békéscsaba útvonalon. Kis piros vonat közlekedik. Javítja a tömegközlekedést, turisztikai program és
támogatja a menetrend szinkronizálást. Javasolt 2-3 vonat közlekedtetése, megfelelő marketing programmal.
Közeli turisztikai látványosságokhoz tömegközlekedést biztosít.
24
órás
alapszolgáltatást
nyújt
F1124
Elsősegélyt
nyújt
F11241
F112411 Orvosi ellátást biztosít
F112412 Gyógyszertárt elérhetővé tesz
F11242 Pénzintézeti szolgáltatást biztosít
F112421 Bankautomatát elérhetővé tesz
F11243 Autószervizt biztosít
F112431 Gumijavítást biztosít
F11244 Élelmiszer áruházat biztosít
Nagyobb boltok a nyári időszakban legalább 22:00 óráig legyenek nyitva. Legalább egy kisbolt éjjel-nappali nyitva tartású legyen (turisztikai
vonzerő közelében)
F1125 Infokommunikációs hozzáférést biztosít
F113 Idegen nyelvű tájékoztatást ad
F1131 Nyelvi fordításokat elvégez
F1132 Városi idegennyelvtudást biztosít
Városi kezdeményezésként támogatott 40 órás idegen nyelvi tanfolyam az általános turista útbaigazítás témakörében.
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F12

Vendéglátásban dolgozók körében kiszolgálás, ételek rendelése stb. témakörben.
Meglévő értékeket kihasznál
F121 Kapacitáskihasználás maximálásra törekszik
F1211 Komplex programcsomagot (terméket) ajánl
Programcsomagok készüljenek pl.:
átutazók részére
disznótorban résztvevők részére
erdei iskolások részére
gólyatáborozók részére
ifjúsági- és sporttáborozók részére
iwiw-es találkozó résztvevőinek
EFOTT résztvevőknek
átutazók részére
fürdőbe látogatók részére
sportolni vágyók részére
vadász feleségek részére
családosok hétvégi kikapcsolódására stb.
A komplex programcsomagokra a tételes kalkuláció legyen feltüntetve,
azaz hol miért mennyit kell fizetni.
A komplex programcsomagok elméleti készítésének módszertanát az 1.
számú melléklet mutatja be.
F12111 Alternatív programokat biztosít
F121111 Törvényes szexszolgáltatást biztosít
Külföldiek részéről igényként felmerülő funkció, megvalósítása
az egyéni szállást biztosítók részéről kizárólag törvényesen történhet.
Kísérők
részére programot biztosít
F121112
Külön programcsomag kerüljön összeállításra a vadász, halász
hozzátartozók részére. Ezek a programcsomagok a vadász, halász kísérőknek propagálva legyen, akár előre is, de a szálláson
mindenképpen fellelhető legyen megfelelő útbaigazítással, ajánlással.
F12112 Meglévő értékeket listáz
F121121 Helyi specialitásokat listáz
A régészetileg kiemelt helyeket listázni kell. A most induló kunhalmokat feltáró országos programba be kell kapcsolódni. Ez a munka feltárhat további látnivalókat, hírt adhat a városról, és tudósokat vonzhat a
városba.
A helyi specialitások kerüljenek listázásra, amelyeket felhasználnak a
komplex programcsomagok létrehozásakor, illetve választási lehetőséget kínál a turistának már a program és utazás tervezésekor.
F12113 Gyermekközpontúságot hordoz
F121131 Gyermekprogramot fejleszt
Őshonos állatokat bemutató fajtagyűjtemény létrehozása és üzemeltetése a tangazdaság körösladányi úti telepén / nézhető, simogatható,
etethető, stb./.
A gyermekprogramokat a különböző képességeket segítő elemek figyelembevételével kell komplex programként megvalósítani.
F121132 Ifjúsági programok körét bővít
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Erdei iskolákhoz megfelelő programkínálat, komplex, választható
programok, teljes ottartózkodási idő megszervezése.
Az egyetemek-főiskolák gólyatáborainak megfelelő helyet és komplex programot kínálni.
Kerüljenek megrendezésre ifjúsági- és sporttáborok komplex programajánlattal.
F121133 Gyermekmegőrzőt kialakít
F12114 Szálláshelyet kínál
Legyen egy portál, ahol szálláshelyet lehet választani, kalkulálni a szállások árait a tervezett tartózkodási időre.
F1212 Település marketinget végez
F12121 Városmarketing célkitűzéseket definiál
F12122 Gyomaendrődi turisztikai lehetőségeket listáz
F12123 Gyomaendrődi turisztikai lehetőségeket népszerűsít
Megfogalmazható egyediség, hogy vidéki kisváros, amelynek élővize
van. Meg kell kérdezni az embereket akik jönnek, hogy honnan tudtak
Gyomaendrődről. Ezeken a területeken kell bővíteni a marketing eszköztárat
F1213 Réspiaci rendezvényeket szervez
F12131 Országos vándor rendezvényeket listáz
Ehhez részletes kutatómunka, igényfeltárás és komplex ajánlatok készítése szükséges az új turisztikai szervezetben dolgozók részéről.
F12132 Mozgássérülteknek programot kínál
F121321 Akadálymentesített helyszíneket biztosít
F121322 Mozgáskorlátozottak részére fejleszt
F1214 Vendéglátóhelyeket bővít
F12141 Szállást biztosít
F121411 Szálláshelykeresést támogat
F1214111 Szálláshelyadókat listáz
F1214112 Vendéglátóhelyeket listáz
F1214113 Szálláshelyet listáz
F1214114 Szálláslehetőség portfoliót nyilvántart
F1214115 Környezet kellemességi elemeket listáz
F1214116 Magas szintű szolgáltatásokat listáz
Listába kell foglalni magas szinten különös szolgáltatást nyújtó
vállalkozásokat, cégeket (pl. pirotechnikus)
Szálláshely
kapacitásokat kihasznál
F121412
F1214121 Szállodát fejleszt
Gyógyszálló építése szükséges, amely komplex programokat
magas minőségi színvonalon szolgáltat. A gyógyszálló a gyógyításhoz kapcsolódóan közel legyen a fürdőhöz, esetleg annak területén is megvalósulhat. Minden gyógyszolgáltatást szálló és
bejáró betegeknek egyaránt el kell tudni érni.
A városnak a konferencia programokhoz is szüksége van legalább 40 szobás, uszodás, szaunás, szoláriumos, pezsgőfürdős
szállodára étteremmel, konferencia teremmel. A rendezvények
esetében divat lett Budapestről vidékre vinni konferenciákat.
F12141211 Szálláshelyi szolgáltatásokat bővít
A vadászok igényeinek megfelelő szálláshelyek kialakítása
szükséges.
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Törekedni kell arra a szállodai fejlesztések során, hogy különböző kategóriákban kerüljenek kialakításra a fejlesztések során a szálláshelyek. Fel kell mérni, hogy az adott intézkedési
tervben szereplő programokat milyen szállásigényű turisták
érkeznek, és a szállás minőségét, kategóriáját a turisztikai
vonzerőhöz kell igazítani.
F1214122 Testreszabott szolgáltatásokat fejleszt
F12141221 Saját étel-fogyasztást elősegít
F12141222 Vendégházakat kialakít
F12141223 Egyágyas szobát biztosít
F1214123 Közbiztonságot javít
F12142 Kulináris élményeket kínál
A tájház kemencés sütéseinek gyakoriságát igazítani az érdeklődéshez,
megfelelő marketinggel összekapcsolva.
A helyi Bethlen Gábor Szakképző Iskola falusi vendéglátó képzése kapcsán kerüljenek ételkészítési bemutatókat is megrendezésre. legyen turista
program a Bethlen Tangazdaság bemutatása (sajtüzem, sajtkóstolás)
kerüljön megnyitásra egy sajtbolt, vagy valamelyik áruházlánc készítsen
egy sajtrészleget, ahol a saját és testvérváros sajtjai közösen kerülnek értékesítésre, és a sajtboltban sajtnapokat tartanak, hogy ne csak időszakos legyen a sajt értékesítése.
A Dél-alföldi Régióban megnevezett hungarikumok sajátos gyomaendrődi
fejlesztését célszerű ösztönözni, ezeket bevezetni a piacra, és turisztikai
rendezvényeket szervezni rá.
F1214211 Vendéglátó teraszt kialakít
Legyen egy sajtterasz kialakítva, borkóstolóval egybekötve
Élőzenés szórakozóhelyek, teraszok nyitása
F1214212 Éttermeket fejleszt
Olyan speciális éttermi szolgáltatás kialakítása a szabadban,
amely megkíméli a kirándulót a csomagolástól, bevásárlástól
(különösen ha külföldi), ott a helyszínen lehessen kapni és bérelni minden hozzávalót bográcsban főzéshez, grillezéshez stb.
Igény esetén akár el is lehessen az ételt készíttetni szakáccsal.
Kiegészítendő egészséges étrend kínálat legyen a vendégeknek.
Épüljön úszó étterem egy hajón. Legyen halászcsárda
Jelentős
rendezvények
szükségleteihez illeszkedik
F12143
Disznótoros programok szervezése utazási irodákon keresztül komplex
programmal, fürdőzéssel.
Nemzetközi programok igényfelmérése, ahhoz komplex helyi programok felűzése.
Speciális, nagy látogatószámot vonzó kulturális kiállítások vagy vásárok igényeihez helyi komplex programok illesztése.
Kapcsolódás országos rendezvénysorozathoz, kistérségi programokhoz.
F12144 Egyedi rendezvényeket rendez
F121441 Rendezvényszervező szakembert alkalmaz
F1215 Magas szintű szolgáltatások körét bővíti
F12151 Igényes vendéglátóhelyeket létrehoz
F12152 Igényes szórakozóhelyeket létrehoz
F12153 Rendezvény színvonalat emel
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Ifjú művészek kapjanak lehetőséget rendezvényeken a bemutatkozásra.
Ezek emelik a rendezvények színvonalát, kultúrát közvetítenek. testvérvárosi kapcsolaton belül is lehet működtetni. (festészet, szobrászat,
népművészet, iparművészet) Szereplési, bemutatkozási, bizonyítási lehetőséget adna az ifjú művészeknek.
A rendezvényeken adjanak műsort a táncosok, színjátszókörösök.
F1216 Hagyomány alapú rendezvényeket rendez
F12161 Helyi specialitásokat kínál
A rendszeresen szervezett bridzs versenyeket, party-kat ki kell egészíteni további hagyományokat hordozó elemekkel: pl. pókerrel, sakkal.
F12162 Cigánykultúrát fejleszt
F12163 Cigány turisztikai elemeket fejleszt
F12164 Falusi turizmus jelleget erősít
A falusi turizmus a helyi, sok esetben kihasználatlan, értéktelennek
vagy eladhatatlannak tűnő erőforrások feltárását, piacképessé tételét,
piacra vitelét is jelenti. Összetett tevékenység: jó levegő, természeti látványok, hagyományalapú szabadidős programok, gasztronómiai élvezetek komplex csomagja. A falusi turizmus alapvető célja a vidéki lakosság kiegészítő jövedelemhez juttatása, ezáltal megélhetési gondjaik
mérséklése, életszínvonaluk növelése, s nem utolsó sorban a helyben
tartás, az elvándorlás megakadályozása. Mivel mindez fontos cél
Gyomaendrőd városában, ezért szükséges a képzés hozzárendelése a turizmus ezen szeletének erősítéséhez. A vonzerő adott.
Tervezett
programokat előre kommunikál
F1217
Prospektusokat
készít
F12171
F121711 Bemutató anyagot karbantart
F121712 Bemutató anyagot fejleszt
F12172 Többnyelvű prospektust alkalmaz
F12173 Prospektusterjesztési helyet bővít
F1218 Egészségturizmust működtet
F12181 Gyógyászati szolgáltatást nyújt
Egészséget támogató programcsomagokkal szélesíteni lehet a fürdőt
igénybe vevők célpiacát. Egyre nagyobb hangsúlyt kell kapjon a Liget
fürdő által rendezett Egészségnap nagyobb propagálása, jóga gyermekeknek és felnőtteknek, a masszázs mindenféle formája, különböző
természetgyógyászati és fizikoterápiás módszerek, vízi aerobik és vízi
torna, gyógytorna, csoportos gyógyúszás, vízalatti sugármasszázs.
F12182 Orvosi körökkel kommunikál
F121821 Orvosi köröket nyilvántart
Fontos szerep jut az orvosi körök folyamatos tájékoztatásának,
elért eredmények közlésének, minél több kezelés és betegségtípus OEP támogatásához lobbi tevékenység folytatása.
F12183 A fürdő gyógyászati részleget orvosi körökben népszerűsít
F12184 Wellness szolgáltatást nyújt
A wellness tudatos törekvés az egészség megőrzésére, az életminőség
javítására. A wellness magában foglalja a fittséget, a szépséget, a helyes
táplálkozást, a külső és belső harmóniát, és az egészséges életformát.
Vagyis mindazon eljárások, kezelések, készítmények és érzések összefoglaló megjelölése, amelyek hozzájárulnak testi - lelki - szellemi harmóniánkhoz egyaránt. Javasolt szolgáltatások: szauna, gőzfürdő, él-
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ményzuhany, hagyományos és alternatív masszázsok, gyógytorna, terápiák, szépségszalon, étkezési tanácsok, készítmények árusítása stb.
Szabadidős
tevékenységet támogat
F1219
Sportolási
lehetőségeket biztosít
F12191
F121911 Sportolási helyeket kialakít
Teniszpálya szélesebb körű használata.
Fallabda meghonosítása, hely biztosítása, hogy a helyiek ne járjanak
át szomszéd faluba.
Épüljön hitelesített kajak-kenu pálya.
Moto-cross és quad pályák létrehozása. Egyre népszerűbb sportok,
pályák nincsenek, egyre kevésbé találnak helyet a sportolók.
Jet-ski pálya kiépítése.
Modellrepülők részére megfelelően füves sík terület kialakítása, versenyek rendezése. Ez tömegeket vonzó, látványos sport. Ugyanezen
területen lehet hőlégballon versenyt vagy bemutatót szervezni.
Sportcsarnok-fürdő közötti gyalogutat meg kell építeni.
F1219111 Műjégpályát létrehoz
F1219112 Lovaglást lehetővé tesz
Lovaglás biztosítása, lovagláshoz útvonalak kijelölése, megfelelő tájékoztatás nyújtása. Lovaskocsi túraútvonal kialakítása, idegenvezető biztosítása.
3 napos tavaszi és őszi fogathajtó- verseny (póni) kerüljön megrendezésre. Amatőr fogathajtó pályát kell kialakítani, a szarvasi
lovasokat meghívni parádézni.
Szabadidő
központot működtet
F1219113
A sportpálya mögötti területre lelátó építése, programok szervezése, működtetés.
Sportrendezvényt
szervez
F121912
Kézilabda sporttáborok szervezése.
Autós, kerékpáros, mountainbike verseny megrendezése.
Sportbemutatók szervezése, találkozók, versenyek lebonyolítása (akár
csak általános iskolások körében)
Technikai
sport rendezvényt szervez
F121913
F121914 Téli rendezvényt fejleszt
F121915 Kölcsönzőket működtet
Sporteszközök: kerékpár, kajak, kenu, csónak, vízibicikli, korcsolya, fakutya, szánkó
Gasztronómiai eszközök: szabadban történő sütéshez-főzéshez
eszközök és hozzávalók.
F12192 Szabadidős programokat biztosít
F121921 Kulturális látnivalókat működtet
Kulturális hét szervezése. Kerüljön sor nosztalgia táncestre. Legyen
lehetőség templomi orgona koncert meghallgatásra, orgonák kipróbálására.
Zeneiskolások koncertjei szabad téren, rendezvényeken, nyári térzenék biztosítása a turista központokban.
Bekapcsolódás az országosan induló „Regionális kiállítóhelyek szerepe a turizmusban” programba.
F1219211 Szabadtéri színházat működtet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata – FÓKUSZ-2 Kft

44/61. oldal

Koncepció 2007.

Vízi színpad létrehozása és működtetése. A színpadi programok
minden esetben részei legyenek komplex
programoknak.
F1219212 Képzőművészeti kiállításokat rendez
Fiatal művészek kiállításai rendezvényeken.
Olyan egyedi kiállítások városba hozatala, amely nagy érdeklődésre tart számot.
F1219213 Szabadtéri mozit működtet
Art filmek kerüljenek vetítésre.
Legyen premierfilmek hete, és a kistérségben először mutassanak be új vagy különlegesen híres/elhíresült filmeket. Magyar
filmek esetében kerüljön sor találkozóra a filmkészítőkkel, szereplőkkel.
F1219214 Könnyűzenei találkozót szervez
Modern táncok tanítására kerüljön sor.
Gyomaendrődön
volt
korábban
egy
Banckárock,
„Proletárock” és korábban pedig „Disznótorock” rendezvény,
amely zenei és koncertfesztivál. Oda kell figyelni a mindinkább
szaporodó fesztiváligényekre, amelyeknek még eddig nem alakult ki fóruma. Fel kell eleveníteni a rendezvényeket, jobban a
fiatalok igényeit kielégíteni a meghívottak esetében.
Vizi-disco rendszeres működtetése nyáron.
F12192141 Zenei roadshow-khoz kapcsolódik
Tv-k, rádiók zenei roadshow-jához kapcsolódni kell, az
mind országos rendezvényként népszerűsíti a várost. Fel
kell kutatni ezen rendezvényeket már az előkészítés fázisában. Lobbi tevékenységet kell folytatni.
Családi
programokat
kifejleszt
F121922
Gyermekprogramot
biztosít
F1219221
F1219222 Nagycsaládosoknak programot kínál
F121923 Turista pihenőhelyeket fejleszt
F1219231 Árnyékos helyeket kialakít
F1219232 Ligetet kihasznál
F1219233 Városrészek közötti területet kihasznál
F121924 Nagylátogatottságú rendezvényt megvalósít
Bogártalálkozó szervezése újra.
Motoros találkozók szervezése, megújítva a motormúzeumot.
iwiw-es találkozó kezdeményezése, országos szintűvé fejlesztése
megfelelő komplex programkínálattal.
F1219241 GUINESS bekerülést szorgalmaz
F1219242 Országos rendezvényt rendez
EFOTT meghívása, komplex programváltozatok biztosítása.
F121925 Nyugdíjas rendezvényt megvalósít
Nyugdíjas klubok megkeresése, igényfelmérés, rövid kirándulások
szervezése fürdőbelépéssel együtt. Nosztalgia táncest.
F12193 Vadászturizmust kínál
F121931 Vadászturizmus feltételrendszert biztosít
F1219311 Vadászkutya elhelyezést biztosít
F1219312 Vadászhely közeli apartmant biztosít
F1219313 Fegyvertárolást megold
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Csizmamosást biztosít
Hűtőkapacitást biztosít
Hobbyállat
elhelyezést biztosít
F1219316
Apróvadat
szaporít
F121932
A vadásztatás adottságai megfelelőek, jobban ki kell használni. Jelenleg hiányzik 25-30000 db fácán. Mivel a kereslet adott, célszerű a fácán utánpótlással foglalkozni.
Érdemes a solymászokat is előtérbe hozni az ajánlatok során, mivel a
galamb populáció megfelelő nagyságú.
F121933 Vadász igényeket listáz
F121934 Földúton való járhatóságot biztosít
F12194 Rendezvények utóéletét támogatja
F121941 Korábbi rendezvények adatait közli
F121942 Vélemény paramétereket meghatároz
F12195 Kedvezményrendszert alkalmaz
F121951 Kedvezményrendszert megtervez
Üdülési csekket igényelni, beváltani, propagálni programmal
F121952 Törzsvendég rendszert kialakít
Az Önkormányzat által pályázat útján támogatott szolgáltatások
díjához törzsvendég rendszer kialakítása. pl. kedvezményes fürdőbelépő, lovagolási, csónakázási díj kedvezménye, olcsóbb
horgászjegy stb.
F121953 Kedvezményt biztosít
A Fürdőnek is fontos kedvezményes csomagok kialakítása, nyaralóknak bérletkedvezmény stb.
F122 Természet adta lehetőségeket kihasznál
F1221 Ökoturizmust kínál
Ökoturizmus: A turizmus minden azon, természeti erőforrásokon alapuló formája, ahol a turisták fő motivációja a természet, illetve a
természetközeli kultúrák megfigyelése és megóvása.
A napfényes Gyomaendrőd bővelkedik a természet nyújtotta látnivalókban. A nemzeti parkok adta lehetőségeket ki kell használni: szabadidőparkot, természetes folyó- és állóvizek adta vonzerők kialakítása,
természettudományos gyűjtemények, emlékhelyek, kiállítóhelyek, létrehozása, őshonos állattartó telepek kialakítása, vadállatok élőhelyeinek
megismertetése.
Körös
holtágakat kihasznál
F12211
Legyen kijelölt korcsolya és hokipálya a befagyott holtágak jegén.
F122111 Horgászturizmust fejleszt
F1221111 Sporthorgászat feltételrendszert javít
Kerüljön kialakításra a holtágból horgásztó. Kerüljön beindításra
a bérhorgásztatás. Sétányok, horgászstégek kerüljenek kialakításra. Kerüljön kialakításra gyermekhorgász oktatásra megfelelő
hely, és gyermekhorgásztatásra is kerüljön sor.
A horgászegyesületek rendezzenek horgászversenyt, a horgászjegyek több helyen is kaphatóak legyenek. A horgászemlékverseny, nemzetközi horgász emlékverseny legyen, kimondottan
élő vízen megrendezve, ehhez versenypálya építse szükséges.
Szabadtéri
strandot működtet
F122112
F1219314
F1219315
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Kerüljön kialakításra megfelelő minőség mellett szabadstrand. A
szolgáltatásokat vállalkozók oldják meg helyhasználati pénzfizetés
mellett (pl. étkezési lehetőség, WC működtetése, vízibicikli kölcsönző stb.)
Legyen Honolulu kialakítva kihasználva a holtágakat.
F1221121 Élőműsort kínál
A holtágra vízen lévő színpad kerüljön felállításra, ahol programok futnak. (kulturális, sport, horgász stb.)
Halász - madarász – vadász nap szervezése, rendezése
F12212 Nemzeti Parkot és Hármas-Köröst kihasznál
Körös-Maros Nemzeti Park oly irányú befolyásolása, hogy tevékenységével ne csak a park növény- és állatvilágát szolgálja, hanem lehetőséget
biztosítson, a társadalom számára a park szabályozott használatára.
Fűzfázó meghagyása természeti körülmények között.
Külföldi tv-csoportok figyelemfelkeltése a rovarvilág ismertetésére stb.
F122121 Túraútvonalat kijelöl
Végigjárható, élményekben bővelkedő túra utat kell kijelölni. Nem
elég kijelölni, egy útvonal tájékoztatóban meg is kell írni, hogy hol,
mi látható. Lehet feladatokat meghatározni, amire akár jutalom is adható (egy étteremben egy üdítő, vagy cukrászdában vendéglátás, vagy
ingyenes strandbelépő stb. nem helyi lakosok számára.
Kapcsolódni kell a „Zöld út 2007” országos turisztikai programhoz,
amely a zöldturizmus évében zajlik. Fel kell kerülni a
www.zoldut.itthon.hu lapra programokkal. Ez a program a legjobb
lehetőség országos szinten ismertté tenni a Gyomaendrődhöz kötődő
nemzeti park értékeit. A Magyar Nemzeti Parkok Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódni kell, ahol a 10 hazai nemzeti park 2007. június
18-24. között minden nap ingyenes, garantált programokkal várja a
természeti értékek iránt érdeklődőket. Ehhez az országos programhoz
kell fizetős turisztikai csomagot ajánlani. A Magyar Nemzeti Parkok
Hete részletes programjai, a csatlakozó szállások listája, a vendégváró
nemzeti parkok színes kínálata és a Zöldturizmus Éve izgalmas programjai
megtalálhatók
a
http://zoldut.itthon.hu/
és
a
http://www.nemzetipark.gov.hu/ oldalakon, valamint a Tourinform
irodákban!
Tanösvényt
kialakít
F122122
Természetmegismerő túrák legyenek idegenvezetővel: madárvárta,
növényismeret
Tanösvényt kell létrehozni feladatok megoldásával.
F122123 Körös-menti turista útvonalak járhatóságát biztosítja
Rendszeresen végigjárni az útvonalakat, listázni a hiányosságokat és
biztosítani a járhatóságot.
F122124 Vízi turizmust kínál
F1221241 Hajózási lehetőséget biztosít
Sétahajózás, kajak, kenu csónak túrákhoz útvonalak, eszközök
biztosítása. Megfelelő kikötő létrehozása, kölcsönző biztosítása,
kikötőhöz infrastruktúra (út, szociális helyiségek, várakozó helyiségek, szórakoztató játékok, ismeretterjesztő kiállítások, műsorok stb.).
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F13

Tutajozás a Hármas-Körösön, amelyen az összefolyástól
Gyomaendrődig tart, és a kiépülő szabadstrandon igénybe lehessen venni a szolgáltatásokat.
Vízpartot
karbantart
F1221242
A holtágak és környezetük nem megfelelően rendezett állapota
korlátozza azok turisztikai hasznosíthatóságát, ezért elengedhetetlen azok folyamatos karbantartása. Holtágakon rendeletek betartatása, fenntartási sáv szabadon hagyása szükséges. Falualjai
holtág teljes rehabilitálása (hatékony vízcsere lehetőség, iszaposodás, meder és partrendezés) áteresztő műtárgyak építését kell
megvalósítani. Minden holtágnál minimálisra kell csökkenteni a
kommunális szennyezést A holtágak gazda szerepe legyen meghatározva, ami az önkormányzati turizmust szolgálja. Biztosítani
kell a hajózást (fák a mederben), tisztítani kell a holtágat, hogy a
vízminőség és az esztétikai hatás megfelelő legyen. Meg kell
szüntetni a hínárosodást, és műszakilag biztosítani kell a gyorsabb vízcserélődést.
F122125 Útvonalat ajánl
Körös-túra megvalósítása.
Kerüljenek kiajánlásra olyan túrák, amely a jelentős természeti
értékeket mutatja be, akár idegenvezető szakember biztosításával. Az idegenvezetés történhet kölcsönözhető magnó és többnyelvű szalagon lévő tájékoztató segítségével is, megfelelő táblák és tájékozódási pontok biztosításával.
Vadkempingezési
lehetőséget biztosít
F122126
F1222 Túrázást támogat
Kilátó, magasles építése, pihenő- és tűzgyújtó helyek kiépítése szükséges, azaz
a túrázáshoz szükséges infrastruktúra megteremtése. Esőbeálló helyek, pihenőhelyek, piknikhelyek létrehozása.
F12221 Túraszervezést végez
Túraszervezés történjen egyedi, speciális helyek bemutatására. Pl. kerüljön kihasználásra a Körös-Virág (Kérész) 2-3 napos virágzását bemutató program, legyen szervezve a legtisztább folyó megtekintése stb.
F12222 Túravezetést biztosít
F12223 Kiránduló útvonalat fenntart
Rendezni kell a partszakaszokat, ahol szükséges ott megközelíthető legyen.
Összefogást támogat
F131 Közös programkínálati modellekben gondolkodik
Vonzáskörzetben lévő adottságokból adódó előnyök feltérképezése és kihasználása a kínálat kiszélesítése céljából (20 km-en belül Szarvasi Arborétum,
Kondorosi Csárda, Réhelyi Látogatóközpont (Túzokrezervátum), újkori lelet
Vésztőmágor, Csejti puszta)
Van egy köröstarcsai „MAMSZ”- rendezvény, amelynek a kapcsán jelentős
mértékű gyomaendrődi szálláshely is lekötésre kerül azokon a napokon egy
évben egyszer, emiatt oda kell figyelni arra, hogy más településeken lévő rendezvényekhez is lehet kapcsolódni a saját kapacitásokkal
F1311 Érdeket harmonizál
Az érdekharmonizálásnak ki kell terjednie a családi programokon keresztül a lakosságra. Meg kell ismertetni a turisztikai koncepciót, ki kell emelni, hogy ebből
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a város lakosságának milyen előnye származik. Éreztetni kell, hogy mindenki
fontos, mindenkire számítanak. Ehhez lakossági programokat kell szervezni, és
jutalmazni szükséges.
Szükséges a sok horgász egyesület tevékenységének összehangolása
F1312 Közösen megvalósítható marketingeszközöket alkalmaz
Nagyon fontos, hogy valamennyi szálláshelyen ki legyenek függesztve
az egyes műsorok, bemutatók, ill. lehessen vásárolni azokra és a fürdő
szolgáltatásaira jegyet, a szállásokon is — így tudnának igazán a szállásadók is „ csomagokat”, „akciókat” kialakítani, amivel tudnák a vendégeket idecsalogatni.
Ugyanakkor a rendezvények színhelyén is ki kellene függeszteni a városban levő valamennyi szálláshely címét, elérhetőségét. Ezáltal nem
kellene a városnak szállóvendégeket veszíteni.
Ezen a helyen nagyon jelentős lenne a Tourinform iroda összehangoló
szerepe és a Nyomda segítsége.
Intézményi
kapcsolatokat
fenntart
F132
Környező településekkel való együttműködést támogat
F133 Vadásztársasági tevékenységet befolyásol
F1331 Vadásztársasági együttműködést fejleszt
Turisztikai
vonzerőt fejleszt
F2
Idegenforgalmi
koncepcióval rendelkezik
F21
F211 Kiemelt vonzerőt definiál
F212 Intézkedési terv kialakításhoz iránymutatást ad
F2121 Felelősök meghatározását előírja
F213 Turizmus orientált rendezési terv alkotáshoz iránymutatást ad
F214 Településfejlesztési koncepciót befolyásol
F2141 Települési koncepciót turisztikai szempontból illeszt
F2142 Turizmusfejlesztési elemeket egyéb stratégiákhoz illeszt
F2143 Fejlesztési irányokat megmutat
F21431 Vonatkozó egyéb turizmusfejlesztési stratégiákat analizál
F21432 Lakossági véleményeket feltár
Folyamatos kommunikáció biztosítása a lakossággal és a turizmusban
résztvevők körével. Nyilvános testületi ülések, pályázati témák,
Enternet működtetése, folyamatos monitoring tevékenység végzése.
Legyenek véleménygyűjtő ládák, ötletládák. legyen ötletverseny 1-1
témára nyereménnyel.
Adottság
megtérülési
mutatókat alkot
F22
F221 Adottságok élettartam költségével kalkulál
F23 Magántőkét bevon
F231 Üzleti terv-modellt kínál
A város 25 éves fennállásának ünnepsége kerüljön összekötésre egy
gyomaendrődi világ- és üzleti találkozóval.
F2311 Speciális adottságokat listáz
F2312 Befektetési lehetőséget kommunikál
Olyan gyógyszer, illetve kozmetikai cég részére befektetés kommunikálása, aki
termálvizet árusít pl. arclemosáshoz. Igazolható, hogy a gyomaendrődi víz bőrgyógyászati, illetve reumatológiai problémákban hatásos készítmény. A most
szabadon elfolyó termálvíz hasznosítása palackokban, termálvizes spray-s arctisztító teljesen bőrbarát formában, stb.
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F24

Megújuló primer és átalakítással nyerhető szekunder energiaformák kiaknázása
és többcélú hasznosítása, ehhez kapcsolódóan Gyomaendrőd Ipari parkjában
célszerű egy biomassza bázisú, középteljesítményű erőmű létesítése
Termálvíz felhasználási célra (egyének, ill. vállalkozók számára) pályázatok jelennek meg folyamatosan, ill. az önkormányzat is bekapcsolhatná egy esetleges
cél-támogatási projekt keretébe. Ezzel a beruházással számos munkásra lenne
szükség, így munkahelyteremtő beruházásként is fontos lehetne (itt a munkaügyi központ támogatása is igénybe vehető lehetne).
F2313 Turisztikai réspiacokat kommunikál
F232 Bekapcsolódási lehetőséget kínál
F2321 Vállalkozóbarát önkormányzati megoldásokban gondolkodik
Az Ipari Park szolgáltatásainak bővítése szükséges: területőrzési, banki, postai,
irodai, közlekedési, műszaki, logisztikai és innovációs szolgáltatások bevezetése és biztosítása, inkubátorház létesítése a parkba betelepülő vállalkozások működésének elősegítésére.
F23211 Önkormányzati szerepvállalást erősít
F2322 Egyéni kezdeményezést támogat
F23221 Pályázati rendszert kialakít
F23222 Egyéni kezdeményezés feltételrendszerét kialakít
F2323 Turisztikai attrakciótulajdonosokat fejlesztésben érdekeltté tesz
F2324 Turisztikai attrakciókezelőket fejlesztésben érdekeltté tesz
F2325 Orvosi körök belépését elősegít
F233 Helyi potentátokat bevon
F234 Külső befektetőt keres
Gazdaság szereplőinek megismertetése egymással, pl. a város 25 éves ünnepségén, gazdasági partnerség lehetőségének megteremtése a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül. Üzletember találkozók és termékbemutatók szervezése,
testvérváros sajtjait közösen boltban árulni, befektetési lehetőségek ismertetése. Az ipari park és a befektetési témák megfelelő előkészítését követően a témák kiajánlása országos rendezvényeken, külföldi kiállításokon, nagykövetségeken keresztül, továbbá Internetes oldal készítése javasolt projektleírásokkal.
Potenciális 1 ha területű ingatlan van a belvárosban, saját gyógyvízzel. Ennek
hasznosítása is fontos feladat.
F235 Kínálati palettán helyet biztosít
F236 Adottság kezelőt, tulajdonost bevon
F2361 Adottság kezelőt, tulajdonost tájékoztat
Kerüljön meghatározásra a holtágak gazdáinak szerepe, feladatköre, azok részletes, megfelelő időközönkénti beszámoltatása történjen meg. Az adottságkezelőnek úgy kell működtetnie az adottságot, hogy Gyomaendrőd város turisztikai érdekeit szolgálja.
Egyes konkrét adottságokat fejleszt
F241 Gyógyturizmust fejleszt
A meglévő lehetőségekre építve szervezni kell különböző táborokat gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt (pl. fogyókúrás, asztmás tábor), ill. kúrákat szervezni, amelyhez ápolónői, orvosi felügyelet is biztosítható. Ehhez kapcsolódóan fitness programokat is biztosítani kell.
F242 Katasztrófa turizmust fejleszt
F243 Oktatásturizmust fejleszt
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F244 Fürdőt

fejleszt
Fürdőkomplexumot létrehoz
A fürdőkomplexum fejlesztése során törekedni kell a wellness funkciók megvalósítására, kiépítésére. A fürdőnek csomagokat kell kialakítani (kedvezményes):
fitness, wellness csomagok (fürdő, konditerem, bowling, sportcsarnok stb.)
Korszerűsíteni és építeni kell új élményelemeket (csúszdák, pezsgőfürdők, maszszázszuhanyok, külső élménymedencék stb.)
A szezonhoz igazodóan további szolgáltatásokat kell nyújtani.
A fürdő területén létre kell hozni a szórakozásra alkalmas elemeket, pl. minigolf
pályát, nagy bábukkal sakktáblát, lengőtekét megépíteni, több gyermekjáték a
parkokba.
A fürdő területén lévő károsodott, illetve elöregedett fáinak pótlására fásítási
programot kellene indítani.
A fürdő területe alkalmas bizonyos rendezvények megvalósítására. Törekedni
kell elsősorban a hagyományközpontú rendezvények, versenyek felvállalására.
F245 Piknikterületet fejleszt
Pihenő-és tűzgyújtó helyek építése a romantikus kirándulásokhoz fiataloknak
és családoknak egyaránt.
F246 Romantikus helyeket fejleszt
Kilátó, magasles építése lehetséges jól megközelíthető romantikus helyen.
Csónakázó tó is kialakításra kerülhet holtágakon, ahol vízibiciklizni is lehet.
F2461 Fahidat épít
F3 Turisztikai forgalomnövekedést támogat
F31 Gazdasági célkitűzéseket megfogalmaz
F311 Célpiaci igény-trendeket nyomon követ
F3111 Monitoring tevékenységet folytat
F3112 Csoportigényeket listáz
F31121 Idegen nyelvi kört meghatároz
F3113 Ifjúsági trendeket nyomon követ
F3114 Külföldi elvárásokat figyelembe vesz
F31141 Német turisztikai érdeklődést elemez
F31142 Román turisztikai érdeklődést elemez
F31143 Holland turisztikai érdeklődést elemez
F31144 Orosz turisztikai érdeklődést elemez
F312 Adatbázissal rendelkezik
F32 Turisztikai foglalkoztatás bővítést támogat
F321 Munkalehetőséget listáz
F3211 Munkavállalói portfoliót nyilvántart
Közmunkások részére feladatként turista útvonalak tisztántartása, padok, stégek készítése
Munkahelyteremtést
elősegít
F322
A termálvíz mivel a Falualjai holtágba engedve károsítja a liget növényzetét.
Javaslat: a víz melegével fűteni lehetne pl. kertészetet, melegházat, ahol termeszteni lehetne „bionövényeket”, gyümölcsöket. A helyszínen, ill. amennyiben tovább fejlődik, a város több pontján, akár a piacon is lehetne forgalmazni
a termékeket. A termálvízzel fűteni lehetne a fürdő környékén levő nyaralókat,
intézményeket, szállásokat. Ezekre a korszerű fűtési rendszerekre pályázati
pénzek is rendelkezésre állnak.
Célszerű egy-egy animátort foglalkoztatni csoportok fogadására, kisérésére
(mellékfoglalkozás)
F2441
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F323 Szezont

kibővít
Szezonbővítő programokat támogat
A szezonalitástól mentes természeti és kulturális vonzerőket listázni kell. Ennek
alapján szezonbővítő programokat kell kialakítani.
Téli szezont is meg kell teremteni. Szervezni kell programot szánkózás a gátakon, korcsolyázás a holt ágakon. Ehhez kijelölt és karbantartott sprotolási helyek
kellenek. Lehet kölcsönzőt működtetni, régi idők eszközeit kikölcsönözni és kipróbálni (fakutya, régi fa korcsolya stb.)
F33 Folyamatos útkeresést végez
F331 Turisztikai réspiacokat feltár
F3311 Kreatív teamet működtet
F3312 Sikeres modellekre betekinthetőséget biztosít
F332 Versenyképességi faktorokat definiál
F4 Turisztikai marketing tevékenységet folytat
F41 Kommunikációt folytat
F411 Arculati elemeket kommunikál
F4111 Kommunikációs csatornák folyamatos információkkal való ellátási rendszert kialakít
F4112 Videoklipet készít
F412 Városreklám tevékenységet folytat
F4121 Turistainformációkat biztosít
F41211 Idegen nyelvű telefonos ügyfélszolgálatot működtet
F41212 Idegenvezetést működtet
Alkalmi idegenvezetést kell biztosítani. Előre lehessen megrendelni.
Lehet foglalkoztatni nyugdíjasokat, azonban az idegenvezetéshez tanfolyami felkészítőt kell tartani.
F41213 Telefonos ügyfélszolgálatot működtet
F41214 Információs irodát működtet
Minden programhoz kötődően széleskörű tájékoztatás nyújtása biztosított legyen a helyszínről, programról és az árakról.
F41215 Utcatáblákat kihelyez
Utcatáblák és információs táblák kihelyezésére van szükség. Az információs táblák megjelenhetnek fürdőnél, vendéglátó egységeknél, városközpontban stb.
Útbaigazító táblákat a városban elhelyez (látnivaló megnevezése, iránya, távolsága feltüntetéssel)
Térképet
biztosít
F41216
A turistáknak térképet kell biztosítani. Legyen lehetőség minden fontos
helyen annak beszerzésére (pl. benzinkút, élelmiszer áruházak, éttermek, posta, bankok stb.)
A térképen kerüljön feltüntetésre az épített örökségek helyszínei és javasolt túraútvonalai különböző hosszúságban és időben.
F41217 Városismertető programokat létrehoz
F4122 Jelentőséget kommunikál
F41221 Adottságokat monitoroz
F41222 Paraméterjavulást kommunikál
F4123 Helyi médiákat működtet
F41231 Városi rádió stúdiót működtet
F41232 Városi TV-t működtet
F41233 Városi újságot működtet
F3231
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Kiemelten figyelni kell, hogy a Gyomaendrőddel kapcsolatos hírértékek
megfelelően jussanak el a helyi újsághoz, és az MTI-hez. A helyi újság
vállalja fel a sajtófigyelést, sajtókapcsolatot, érezze helyi lapként
Gyomaendrőd kommunikálásának fontosságát.
F4124 Helyi reklámtevékenységet folytat
F413 Kommunikációs lobbit működtet
A Hármas-Körös vízállása Gyomaendrődnél legyen mérve és jelentve a médiában. A változás indoklását jól előkészíteni és megkeresni a potens embereket
magas szinten. Mindvégig titokban tartani a lobbi tárgyát.
Zenei roadshow-hoz média megjelenéshez lobbi.
A térség kedvezőtlen közúti megközelíthetősége hátráltatja a turizmus fejlődését,
ezért a közlekedés és megközelíthetőség javítása érdekében lobbi tevékenységet
kell folytatni szisztematikusan több irányban.
F4131 Kommunikációs csatornákkal kapcsolatot tart
A város 25 éves évfordulója alkalmából hírértékek létrehozása, kommunikálása
országos szinten.
Internetes keresőkbe regisztráltatni kell a várost. Ehhez megfelelő turisztikai
adatbázissal és szolgáltatással kell, hogy a honlap rendelkezésre álljon.
F4132 Médiákkal kapcsolatot tart
Komplex programokkal túraajánló műsorokba be kell kerülni. A
www.itthon.hu megfelelő teret kell biztosítson.
F5 Tudásbázist biztosít
F51 Szakértői hátteret biztosít
F511 Városképtervező szakembert foglalkoztat
F512 Rendezvényszervező szakembert foglalkoztat
F5121 Eredményérdekelt rendezvényszervezőt alkalmaz
F52 Szakmai továbbképzést szervez
Turisztikával kapcsolatos szakmai képzéseket kell megvalósítani irányítók, résztvevők és lakossági körben. Legyenek szakmai meghívottak, és sikereket elért turisztikai vállalkozások, önkormányzatok saját példákkal.
F521 Nyelvtanfolyamokat szervez
A város indítson nyelvtanfolyamokat, amelyek kifejezetten a turista útbaigazításával kapcsolatos alapszókincset és kifejezéseket oktatnak.
F522 Szakmai előadókat meghív
F53 Szakmai iránymutatást nyújt
F6 Arculatot hordoz
F61 Egyedi város fogadóképpel rendelkezik
F611 Városképet fejleszt
F6111 Városképet vonzóbbá tesz
F61111 Játszóteret fejleszt
F61112 Esti turisztikai attrakciókhoz megvilágítást biztosít
F61113 Közterületet szépít
F611131 Települést virágosít
F611132 Települést parkosít
F61114 Szökőkutakat üzemeltet
F61115 Fásítást támogat
F611151 Faültetési akciókat szervez
F611152 Faültetést előír
F6111521 Faültetési rendeletet alkot
F612 Város bejárati arculatot fejleszt
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F62

F63

F64

Egyedi bejárati képet kell létrehozni. Már a bejáratnál legyen elhelyezve tájékoztató tábla. Füvesítés, csatornázás rendbetétele elengedhetetlen.
Bejárati látványtervet kell készíteni, ami még az átutazó figyelmét is felkelti, és
szétnéz a városban.
F613 Arculati elemeket minősít
F6131 Városszépség elemeket listáz
F6132 Városi igényesség elemeket listáz
F6133 Arculati elemeket listáz
Városfejlesztést priorál
Épített örökségeket új igényekhez igazítani. Vízimalom építése megfelelő
vonzerővel bír. Csizmadia, cipész mesterségek bemutatása akár fényképezős
helyeken, akár manufaktúra szerűen egy nagy csizma épületben stb.
Meg kell valósítani a gyomai városközpont-fejlesztést, amelyiknek az elemei a
következők: Szabad kikötőtől a Hősök útját fejleszteni, sétáló utca a központban, központi parkoló (belváros rehabilitáció), a Bajcsy- Zsilinszky utcán díszburkolat, endrődi szálláshely és szórakozóhely fejlesztés stb.
Szimbólumokban gondolkodik
Szlogenek: NYITNIKÉK, majd BERENDEZZÜK ÉKSZERDOBOZUNKAT!
F631 Útbaigazító jelrendszert fejleszt
F632 Gyomaendrődi termékeket fejleszt
F6321 Gyomaendrődi termékek boltját létrehoz
F6322 Gyomaendrődi ajándéktárgyat fejleszt (bögre)
Gyomaendrődi emléktárgyakat fejleszt és forgalmaz turisták által jól elérhető helyeken: bögre, hűtőmágnes, gyűszű, képeslap, fotóleporelló, sörnyitó, dugóhúzó
stb.
Városi igényességet tudatosít
F641 Tisztaságtudatot fejleszt
Konkrét terv kialakítás szükséges. Elsősorban a gyerekekre és velük együtt a
szülőkre ható programok szervezése szükséges. Pl. fásítási akció, szemétszedési
akció, táblák kihelyezése, virágültetés, stb.
F6411 Turisztikai attrakció területeket rendben tart
F64111 Gyepmestert alkalmaz
Parkokat tisztán tartja.
F642 Településtisztaságot fejleszt
F6421 Hulladékgyűjtést fejleszt
F64211 Hulladékpolitikát kialakít
F6422 Külterületi településtisztaságot fenntart
F64221 Állattartási higiéniát szabályoz
A kutyatartás szabályozása szükséges az esetleges turista támadások
megelőzésére. Nyáron ezen szabályok betartásának fokozott ellenőrzése.
F64222 Trágyatartást ellenőriz
Szükséges a szagcsökkentés és az egészséges körülmények megteremtése, hogy vonzó legyen a város.
Rovar
elszaporodást
gátol
F6423
Rendszeresen, kellő időben kell a szúnyogokat gyéríteni.
F6424 Szemetet megszüntet
F64241 Közterületi szemetet eltakarít
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Turisták által kedvelt helyeken és a város főbb pontjain megfelelő szemétgyűjtésre alkalmas szemétgyűjtő konténerek felállítása, megfelelő
ürítése szükséges
Illegális
szemétlerakókat megszüntet
F64242
F64243 Lakossági porta előtti tisztaságot számon kér
Városi rendelet megalkotása a porta előtti tisztántartásra és virágosításra
vonatkozóan. Ezen rendelet betartatása különös tekintettel a turista szezonra. Ellenőrzés megszervezése.
F6425 Városi pormentesítést szorgalmaz
F6426 Városi sármentesítést szorgalmaz
F6427 Vizeket tisztántart
F6428 Bűzforrásokat megszüntet
A holtágak kommunális szennyezésének minimálisra csökkentése.
Trágya- és állattartások szabályozása, ellenőrzése.
F643 Nyilvános WC-t biztosít
Látogatottabb helyeken nyilvános WC-t kell biztosítani. Szükséges a városközpontban és kiránduló, pihenő helyeken felállítani. A városi térképen fel kell
tüntetni a nyilvános WC-ket, és azoknak üzemelnie kell (pl. benzinkút, vendéglátóhely, aki beengedi a turistát, konténer stb.)
F644 Városi csendrendeletet foganatosít
Zajterhelés csökkentése, csendrendelet meghozatala, betartatása.
5.3.2. A kínálat célcsoportjainak meghatározása
A Gyomaendrőd város területén kialakult turisztikai kínálat alapján az alábbi célcsoportokat
célszerű megkülönböztetni operatív terv szinten:
1. A régióba érkező látogatók
akik kifejezetten a nem-nagyvárosokban található szolgáltatások (pl. természet közeliség, vadászat, horgászat, népi hagyományok) miatt látogatnak el a városba,
2. A gyógyulni vágyó látogatók
akik a fürdő szolgáltatásait, gyógyvizét veszik igénybe, és mellette kellemes időtöltést
terveznek komplex programokkal együtt,
3. A nemzetközi és országos rendezvényekre érkező látogatók,
akik tipikusan a szórakozást, a kulturális események látogatását részesítik előnyben,
4. A szabadidő hasznos eltöltésére érkező látogatók
akik előnyben részesítik a halászatot, vadászatot és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat
5. A határon túlról érkező látogatók,
akik igénybe veszik a fürdő szolgáltatásait, és üzleti tevékenységet is folytatnak (piacoznak)
6. A diákok,
akik megfelelő sport- és szabadidő rendezvényeket részesítenek előnyben, kellemes
környezetben fürdési lehetőséggel, erdei iskolát vesznek igénybe.
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Feladat: Célcsoportok szerinti termékfejlesztés, komplex turisztikai programok létrehozása.
Stratégiai célcsoportok legyenek:
1.
2.
3.

A városba gyógy- és wellness szolgáltatásra érkező, magas szállás- és szolgáltatásminőségez igénylő hazai és külföldi turisták
Egyesületek országos rendezvényein résztvevők
Tranzit- és átutazó turisták
5.3.3. A kínálat feltételrendszere
5.3.3.1.Költségterv

Operatív tervszinten:
- Szennyvíz bekötések
- 9 db belterületi út építése
- Révzugi szivattyú
- Hulladéklerakó rekultiváció
- Játszóterek építése
- Hősök úti hársfasor fennt.
- Holtágak rehabilitációs terve
- Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Endrődi városrész rehabilitációs terve
- Bánomkerti szennyvíz hálózat ép.
- Selyem út építése III. ütem
- Kerékpárút tervezés építés
- Liget Fürdő termálkút bekötés
- Liget Fürdő csúszda építés
- Liget Fürdő parkoló építés

8 000
70 000
11 825
4 162
2 000
600
7 000
500
25 000
9 000
12 000
38 905
27 000
7 500
7 500

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

20 % pályázat
40 % pályázat
50 % pályázat
20 % pályázat
30 % pályázat
50 % pályázat

80 % saját erő
60 % saját erő
50 % saját erő
80 % saját erő
70 % saját erő
50 % saját erő

Stratégiai tervszinten:
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy részletes költségtervet a stratégia tervvé alakítása során van
lehetőség készíteni!!
- Gyógyszálló és wellness központ építése
- Humán erőforrás fejlesztés
- Tematikus turista útvonalak kiépítése pihenőkkel
- Országos szintű rendezvények
- Város rehabilitáció
- Úthálózat korszerűsítés
- Természeti értékek turizmusba történő bevonása
- Gyógyturizmus és fürdő fejlesztése
- Marketing tevékenység

4 000 000 eFt
2 000 eFt
7 000 eFt
1 000 eFt
120 000 eFt
700 000 eFt
10 000 eFt
1 000 000 eFt
20 000 eFt

5.3.3.2.Humán erőforrás terv
Olyan városi turizmust kell felépíteni, amelyek a település és a kistérség turisztikai szolgáltatóinak, a kistérségi települések önkormányzatainak szövetségéből nőnek ki és működésükben
képesek egymás tevékenységét támogatni, a turista/látogató minden igényét kielégíteni, a
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termékek fejlesztését nagymértékben befolyásolni és a működést-fejlesztést ellenőrzés alatt
tartani.
A fentiek figyelembe vételével a humán erőforrás mértékét nem kell túlzottan növelni.
Szükséges azonban 1 fő marketing, 1 fő turisztikai és 1 fő rendezvényszervező szakember
foglalkoztatása.
A meglévő kollegákat részterületeken kell foglalkoztatni, míg másokat, akik már most birtokában vannak nyelvnek, ismereteknek, azokat be lehet vonni mellékállásban azokba az egyes
attrakciókba, mint pl. idegenvezetés, tolmácsolás, fordítási stb.
5.3.3.3.A kínálathoz igazodó szervezet
A jelenlegi szervezet sok áttétellel működik és egyáltalán nem felel meg a turizmus jellegéből
fakadó igényeknek.
Javaslat: Alakuljon az Önkormányzatnál turisztikai bizottság, amely az összehangolást, az
együttműködési készséget fejleszti, meghatározza a stratégiai irányokat és monitorozza a tevékenységeket.
Az Önkormányzat működtessen egy turisztikai szervezeti egységet, amelyhez tartozik a marketing, a rendezvényszervező és turisztikai ismeretekkel rendelkező munkatársak, akik megvalósítják az operatív intézkedési tervben rögzítetteket szoros együttműködésben a turisztikában érdekeltek széles csoportjával. Összehangolják és irányítják a város turisztikai tevékenységét. Elvégzik a célokhoz meghatározott indikátorokhoz szükséges adatgyűjtést és elemzést.
Az önkormányzat aktív részvételével turisztikai egyesületek megalakulását kell ösztönözni és
támogatni, biztosítva a működéshez és akciókhoz szükséges pénzügyi forrásokat, amelyeket
az egyesület közös érdekek mentén együtt dolgozó tagjai állnak. Ezen egyesületek megalakulása és működése az első szükséges lépés a magasabb szervezettségi fokot jelentő, célterületet
működtető szervezeti rendszerek kialakulásához, különösen, ha mindez kistérségi rendszerben
működik.
5.3.3.4.A kínálat marketingterve
A koncepció alapján elkészített intézkedési tervhez szükséges operatív és stratégiai marketing
tervet készíteni az alábbi tartalommal:
1. jövőkép meghatározása
2. környezet és piacelemzés
3. konkurencia analízis
4. piaci részesedés meghatározása
5. piaci szegmensek, célcsoportok meghatározása
6. SWOT analízis célcsoportonként
7. stratégiai célok definiálása
8. stratégiai partnerek és feladataik meghatározása
9. turisztikai arculat tervezése
10. a stratégiai célok eléréséhez szükséges marketing-mix meghatározása
(termékpolitika, árpolitika, értékesítési csatorna, PR tevékenység megtervezése)
11. operatív kommunikációs terv kidolgozása célcsoportok szerint,
12. marketing költségterv
13. megvalósítási terv készítése, végig vitele
14. marketing kontrolling

Gyomaendrőd Város Önkormányzata – FÓKUSZ-2 Kft

57/61. oldal

Koncepció 2007.

5.4. A turizmus feltételei
5.4.1. Közlekedés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turisztikai látványosságok megközelíthetőségének biztosítása
Vasúti közlekedés fejlesztése, csatlakozások összehangolása
Közúti közlekedés fejlesztése (utak minőségének javítása, gyorsforgalmú út építése)
Parkolási rendszerek fejlesztése (vonzerők megközelíthetőségének javítása)
Helyi és távolsági tömegközlekedés javítása és korszerűsítése
Vízi közlekedés fejlesztése (pl. hajóállomás kialakítása)
5.4.2. Szálláshely, vendéglátás

1. Gyomaendrődi szállodapiac fejlesztése (elsősorban igényes szállodák, wellness központok építése)
2. Szálláshelyek bővítése
3. A magyar konyhának megfelelő vendéglátó helyek kialakítása (pl. halászcsárda)
4. A Dél-magyarországi Régió hungarikumainak bemutatása, ápolása
5. Gasztronómiai termékek árusítása (sajtok)
5.4.3. Települési arculat, épített örökségek
Gyomaendrőd városában kiemelt szerepet kapjanak a Körös-Maros Nemzeti Park értékeinek
bemutatása, védelme, a látogatók által felkeresett épített örökségek (templomok, tájház stb)
megóvása, fejlesztése és turisztikai kommunikációja.
Kiemelten fontos a tematikus útvonalak kijelölése az épített örökségek megtalálására és elérhetőségére.
A kistérségi önkormányzatok turisztikai együttműködésének javítása érdekében kistérségi
épített örökség túra megtervezése.
Ökoturisztikai szerep elérése és fenntartása a természeti kincsekre alapozva.
5.5. A turizmus gazdasági-pénzügyi szabályozó közege
A turizmus szabályozó közege: a turizmus szereplőinek (állam, önkormányzatok, vállalkozások) szerepvállalása és feladatmegosztása, a turizmusban működő vállalkozásokat terhelő
adórendszer felépítése, a támogatási rendszer, a befizetett elvonások visszaforgatása.
5.5.1. Az önkormányzat pénzügyi helyzete és elhatározásai a turizmus szempontjából
Az Önkormányzat turisztikai pénzügyi helyzetét meghatározza, hogy a pénzügyek hány %-át
fordítják turizmusra, a ráfordítások és árbevételek aránya tendenciózusan hogyan változik,
milyen turisztikával kapcsolatos adóbevétel és adóforma van, az üzleti élet szereplői mennyire
támogatják az Önkormányzat turisztikai programjait, mekkora reklám stb. lehetőséget látnak
benne. Eddig az Önkormányzati döntésekből hiányzott az átfogó turisztikai szemlélet, a koncepció hiányában a koncepciónak megfelelő tudatos döntés.
Döntést kell hozni a helyi idegenforgalmi adó mértékéről. Vizsgálni kell az abból származó
bevételeket, és annak hasznosítását. Legyen cél, hogy az idegenforgalmi adóból származó bevételből minden évben megvalósul a koncepcióban rögzített egy elem.
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Az Önkormányzatnak kiemelten támogatnia kell a gyomaendrődi turisztikai kínálat eladhatóságát támogató fejlesztéseket, kiadványokat, rendezvényeken való részvételt.
A nagyobb foglalkoztatás és turisztikai vonzerő megteremtése érdekében befektetői programcsomagokat kell készíteni a koncepcióval összhangban, a hasznosítható ingatlanok és földterületek kedvezményes vagy térítésmentes bérbeadása, a város fejlesztési elképzeléseinek turisztikai szempontok szerinti kiigazítása szükséges.
A kiigazítás az alábbi súlyszámok figyelembevételével történjen:

Funkció vizsgálati szint

Funkcióelemzési szint rangsor - Gyomaendrőd 2007.

F63 Szimbólumokban gondolkodik
F5 Tudásbázist biztosít
F62 Városfejlesztést priorál
F13 Összefogást támogat
F3 Turisztikai forgalomnövekedést
támogat
F64 Városi igényességet tudatosít
F61 Egyedi város fogadóképpel
rendelkezik

F4 Turisztikai marketing tevékenységet
folytat
F11 Működési feltételrendszert biztosít
F2 Turisztikai vonzerőt fejleszt
F12 Meglévő értékeket kihasznál

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Súlyszám

5.5.2. A fejlesztésbe bevonható lehetséges egyéb források
A turizmus fejlesztése jelentős anyagi ráfordításokat igényel. Az Önkormányzatok mai pénzügyi lehetőségei szűkösek, ezért szükséges különféle támogatási források igénybevétele.
Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007–2013 az alábbiak határozzák meg:
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Fontos feladat a természeti és táji sajátosságokra alapozott, környezetbarát és minőségi turizmus fejlesztése, a fogadó-, látogató- és oktatóközpontok, bemutatóhelyek, tanösvények kialakítása, natúrparkok, szabadidő parkok fejlesztése.
A turizmus kiemelt térségfejlesztő hatása miatt a területi felzárkózást is szolgálja. A helyi
erőforrások felhasználása, munkahelymegtartó és – teremtő hatásai révén kedvező folyamatokat indíthat el térségi szinten. A fejlesztésekkel összehangolhatók a gazdasági és társadalmi
érdekek (termál és gyógyvízre alapuló, kulturális fejlesztések, világörökségek, nemzeti parkok megélénkítése, szervezet és emberi erőforrás fejlesztés, információs infrastruktúra kialakítása).
A turisztikai fejlesztések elsősorban régióspecifikusan valósulnak meg, de a gazdaságfejlesztés programjai, így közvetve más operatív programok is kedvező hatásokat gyakorolnak rájuk
(pl. közlekedési fejlesztések).”
„A dél-alföldi régióban a helyi adottságokra épülő gazdaságfejlesztés részeként a fő cél a tudásipar, az agrárium és a hozzá kapcsolódó élelmiszeripar, a gépipar, az üveg-, a kerámia- és
a vegyipar erősítése, valamint ezekre fókuszálva a gazdasági szerkezetváltás elindítása. A turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjában a termál-, egészség- és aktív turizmus áll. A
megújuló energiaforrások közül fejlesztjük a geotermikus, a szél- és a napenergia, valamint a
biomassza hasznosítását. Az Európai Unió délkeleti kapujában fekvő régió nemzetközi és logisztikai szerepkörének kiépítésére törekszik.
A Dél-Alföld kitörési pontjai: tudásipar, agrárium, turisztika. A régió kiemelt területi és településfejlesztési célja Szeged, mint fejlesztési pólus, valamint a városhálózat többi eleme és a
mezővárosi hálózat policentrikus fejlesztése áll. Kiemelt figyelmet kell fordítani a ma még perifériát jelentő román és szerb határ menti területekre, a tanyás településszerkezetű Homokhátságra és a Körösök völgyére. A régió szerepet vállal a Tisza és Duna térségében regionális
és ágazatok közötti koordinációban megvalósuló, országosan kiemelt fejlesztésekben is.”
A turizmusra fordítható nemzeti és EU támogatás 2007-2013 időszakban 140 987 007 EUR.
6. Összefoglalás
6.1. A fejlesztési stratégia várható összegzett hatása















Meglévő természeti értékek kihasználása
Meglévő épített értékek hasznosítása
Hagyományok megőrzése, hasznosítása
Szezonalitás széthúzása térben és időben
Új célpiac megnyerése
Befektetések előkészítése
Turisták számának növelése
Pozitív város kommunikáció
A forrásfelhasználás hatékonyságának javulása
Ki nem használt vonzerők turizmusba való bevonása
Munkaerő megtartó-képesség növekedése
Együttműködési hajlandóság és képesség bővülése
Új területek bevonása a turizmusba
Eddig különálló vonzerők/szolgáltatók közös megjelenése
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6.2. A megvalósítás folyamata
Az idegenforgalmi (turisztikai) koncepció megvalósítási folyamatábrája

Koncepció elkészítése

Turisztikai szervezet
létrehozása

Városrendezési terv
felülvizsgálata

Képzések lebonyolítása

Vonzerõk fejlesztési körének
kijelölése súlyszámok szerint

nem

Fõ irányok
kijelölve?

igen

Stratégiai Intézkedési Terv
meghatározása

Operatív Intézkedési Terv
meghatározása

MEGVALÓSÍTÁS

MONITORING

A FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft részéről az alábbi kapcsolódási pontokat látjuk
az idegenforgalmi (turisztikai) koncepció megvalósításához illeszkedően:
- Közreműködés a realizálási ütemterv monitoringja során.
- Közreműködés a komplex programok és azok alternatív változatainak összeállításában.
- Közreműködés projekttervek készítésében különféle befektetések kiajánlására.
- PPP megoldási projektjavaslatok kialakítása; bekapcsolódási lehetőség kínálata a magántőke részére.
- Városközpont kialakítás előzetes terveinek értékelemzéses felülvizsgálata.
A team és a külső szakértők véleménye szerint a feltárt változtatási lehetőségek nagymértékben hozzá tudnak járulni Gyomaendrőd Város fejlődéséhez, jövőbeni turisztikai pozícióinak
megerősítéséhez.
Gyomaendrőd – Budapest, 2007. május hó

___________________________________
Tarjániné Illés Marianna Tünde CMC, CVS
ügyvezető igazgató
hites vezetési tanácsadó,
minősített értékelemző szakértő
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Tarjáni István CMC, CVS
ügyvezető igazgató
hites vezetési tanácsadó,
minősített értékelemző szakértő
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