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Azt tapasztalhatjuk, hogy a mai világgazdasági változások hatására sem mér-
séklődött lényegesen az utazási kedv. Ugyanakkor az új helyzet takarékosabbá
tette az utasokat, befolyásolta a turisták ossz kiadását, jelentősen megnőtt a
közelebbi úticélok aránya a távolabbiak rovására. Ilyen körülmények között
megnőtt a szomszédos országokat felkeresők aránya, s ez az időszak kedvez az
amúgy is túlsúlyban levő belföldi turizmus fejlődésének. Hazánkban tehát a
növekvő külföldi idegenforgalmi kereslet jobb színvonalú kielégítése mellett
nagy figyelmet kell fordítani a belföldi turizmus feltételeinek fejlesztésére is.

Magyarországon a szabadidő növekedése az elmúlt években jelentős volt.
Azzal számolhatunk, hogy 2000-re 130 napra emelkedik az egy keresőre jutó
évi szabadnapok száma. A szabadidő idegenforgalmi felhasználása előzetes
becslések szerint 1980—2000 között várhatóan 2,5-szeresére nő. Ez azt jelenti,
hogy a lakosság teljes szabadidő-alapjának közel 30%-át a turizmus keretében
használja majd fel.

Ha idegenforgalmunk fejlesztésében az 1979-ben megkezdett új úton kívá-
nunk továbbhaladni — vagyis: a túlzott mennyiségi növekedése helyett, annak
tervszerű keretek között tartásával a gazdasági eredményeket akarjuk növelni
— ahhoz kiemelt figyelmet kell fordítani belföldi idegenforgalom tudatos, cél-
irányos alakítására. Vannak az országnak olyan régiói, amelyek nemzetközi
idegenforgalmi vonzása nem számottevő, de belföldi turizmusban döntő súlyuk
van, vagy lehet. Ezek fejlesztésére a jövőben az eddigieknél sokkal nagyobb
figyelmet kell fordítani.

Mind a kül-, mind a belföldi növekvő idegenforgalmi kereslet színvonala-
sabb kielégítése és a népgazdasági érdek is azt követeli, hogy tervszerűbbé,
sokkal decentralizáltabbá váljék fejlesztési politikánk. Jelenleg a négy kiemelt
üdülőkörzetben található hazánk kereskedelmi szállásférőhelyeinek 55%-a, a
SZOT és vállalati üdülők 75%-a, és a magán hétvégi házak 60%-a. Az utóbbi
években különösen kritikussá vált a tartós balatoni zsúfoltság. Az optimálisnak
tartott 510 ezres idegenforgalmi csúcsnépesség a 80-as évekre 750 ezerre nőtt.
A kialakult helyzet szükségessé teszi hazánk azon területeinek fejlesztését,
melyek alkalmasak a „vizes" igények kielégítésére. Egy felmérés szerint ugyan-
is a potenciális utazók 63%-a a belföldi üdülés elképzelt helyének a Balatont,
v a gy gyógyfürdőhöz kötődő üdülési célt jelölt meg. Tehát a belföldi idegenfor-
galomban is döntő súlyt képvisel a természetes vízfelülethez és termálfür-
dőkhöz kapcsolódó kereslet.
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Az idegenforgalmi kínálatot területileg úgy kell fejleszteni és a keresletet
ezzel is irányítani, hogy az ossz hatásában képes legyen az országon belüli
egészségesebb „tehermegosztás" biztosítására. Ennek érdekében mindenekelőtt
a Balaton ellenpólusainak kiépítésére van szükség. Ezen régiónak mind területi
elhelyezkedésében, mind idegenforgalmi vonzerő jellemzőiben megfelelő ellen-
súlyt kell képviselnie a Balatonnal szemben. Ezek alapján a Közép-Tiszavidék
és körzete az egyik kiemelten fejlesztendő idegenforgalmi régió.

A közép-tiszavidéki idegenforgalmi régió

A régió fogalma alatt — sajátos megjelöléssel — egy négy megyét érintő nagy
terület értendő. E térségbe 20 olyan település sorolható, amelyek idegenforgal-
mi vonzerejüknél fogva fejlesztésre érdemesek. A körülhatárolásnál az eltérő,
egymást kiegészítő és erősítő vonzástényezőkön túl figyelembe vehető, hogy a
motorizáció jelenlegi fejlettségi szintjén az üdülők szívesen tesznek kirándulá-
sokat 30—40 km-es körzeten belül.

Ennek a térségnek a magva a Tisza II. kiskörei víztározó. Az 1040/1970-es
kormányhatározat szerint a közép-tiszavidéki üdülőkörzetbe csak 10 partmenti
település tartozik. Ezek: Tiszafüred, Abádszalók, Tiszaderzs, Poroszló, Sarud,
Űjlőrincfalva, Tiszanána, Kisköre, Négyes, Tiszavalk. A közép-tiszavidéki ide-
genforgalmi régióhoz tágabb értelmezése szerint további 10 település sorolható.
Ezt a partmenti területet körülvevő 30—40 km-es sávot háttér területként lehet
jelölni. Ezen belül 8 helységben (Mezőkövesd, Karcag—Berekfürdő, Jászapáti,
Jászszentandrás, Kunhegyes, Tiszaőrs, Heves, Tárnáméra) jó adottságú termál-
fürdő van. Két községnek (Hortobágy, Tiszaigar) pedig természeti táj adott-
ságai kiemelkedőek.

önkényes választásnak tűnik, hogy két olyan település is itt szerepel,
melyek jelenleg más idegenforgalmi térségekhez tartoznak. így a Mátra—Bükk.
kiemelt üdülőkörzet része Mezőkövesd, vagy külön önálló idegenforgalmi terü-
let Hortobágy község és környéke. Mégis indokolt és a jövőbe tekintően elfo-
gadható ez a besorolás. Mezőkövesd egy kiépült termálfürdőtelep, mely leg-
alább annyira kapcsolható egy nagy kiterjedésű természetes vízterülethez,
mint a hegyvidékhez. A távolságot tekintve pedig közelebb van a Tisza II.
partjához, mint pl. Eger városához, nem is beszélve a Mátra egyes települései-
ről. Hortobágy és a puszta pedig nem csupán egy csárdát és a kilenc lyukú
hidat, valamint közvetlen körzetét jelenti. A jelenleg kevésbé ismert felújított
csárdák Tiszafüred határában találhatók, s a pusztához tartozó Nagyiván-i
terület, szép tájházával a tározó partjától csupán 20 km-re van.

A Tisza II. tározó-tó partján megindult egy új üdülőkörzet kiépítése. Ezzel
az Alföld szívében alakulhat ki egy idegenforgalmi centrum, ahol a pihenés,
fürdés, a sportolás alapfeltételét a vízlépcső tározó-tava teremtette meg. A
mesterséges tó vízfelülete a Velencei-tó négyszerese, a Balaton 1/5-e lesz a
teljes duzzasztási szint után. A jelenlegi vízfelület is igen alkalmas a vízisport
céljaira. Napjainkban a vízfelszín összesen 90 km2, a végleges 70%-a. A többi
terület 16 szigetként áll ki a vízből. Nagy térségekben összefüggő 2—2,5 méter
mélységű vízfelület van. Az abádszalóki öbölben 14 km2-es, Sarudnál 20 km2-es
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a víztükör. Több, korábban megjelent tanulmány — a változó vízmélység és a
vízminőség miatt — vitatta, hogy a tározó egyértelműen alkalmas idegenfor-
galmi célokra. Már a jelenlegi feltöltési szintnél is bizonyított, hogy a megépí-
tett öblítő-csatornák garantálják a nemzetközi normáknak is megfelelő víz-
minőséget. Mivel ezek a csatornák közvetlenül a partközeli részeken húzódnak,
s vízütánpótlásukat az élő Tisza biztosítja, így a vízszintingadozás sem jelent
gondot.

Jó adottsága a térségnek, hogy a 3-as és 4-es számú országos főközlekedési
utak és az azokkal párhuzamos vasútvonalak a partmenti területtől 25—50 km-
re haladnak, melyek részei a nemzetközi, közúti- és vasúti közlekedésnek. A
tónak legerősebb vonzása az 1—1,5 órás megközelíthetőségi távolságon belül
lakókra van és lesz. E körzeten belül 4 megyeszékhely (Debrecen, Eger, Mis-
kolc, Szolnok) van. Hétvégi pihenésre, üdülésre elsősorban a Borsod, Hajdú,
Heves és Szolnok megyeiek vehetik igénybe. Pontosabban nem csak az itt la-
kók, hanem a megjelölt megyékben üdülőknek is kirándulási célpontja lehet
a vízparti felüdülést nyújtó Tisza II.

Ha nem csupán a tározó vonzását vesszük figyelembe, hanem számolunk
mind a 20 település összehangolt idegenforgalmi fejlesztésével is, akkor a hazai
érdeklődés mellett idővel a külföldiek, — főként az átutazók — számára is
vonzó kiránduló-, üdülőterület lehet a Közép-Tiszavidék és körzete.

A partmenti terület

A partmenti területen összesen 1154 kereskedelmi szállásférőhely van. Tisza-
füreden 500, Abádszalókon 551 és Kiskörén 103. Tehát igen kicsi a partmenti
területen levő szálláskapacitás. A szálláshelyek csupán 0,3%-os részt képvisel-
nek az országos összesenbői. A kereskedelmi szálláshelyek döntő része (850) ide-
iglenes kempingekben levő sátorhely (Abádszalókon és Tiszafüreden). Szerve-
zett közületi üdülő pedig egyáltalán nincs. A néhány településen található
magánüdülők száma 30—40-re tehető. Országos összehasonlításban megállapít-
ható, hogy Abádszalók és Poroszló bolthálózata fejlesztés nélkül is, Tiszafüred
és Kisköre üzletei némi bővítéssel alkalmasak egy megnövekvő forgalom le-
bonyolítására is.

A kisebb települések közül Űjlőrincfalván és Tiszavalkon rosszak a felté-
telek. A települések vendéglátóipari üzlethálózata jelenleg is képes lenne egy
megnövekvő forgalom ellátására is.

A szórakozási lehetőségek közül a vízisport valamilyen feltétele mindenütt
adott. A 10 település mindegyikénél lehetőség van csónakázásra és horgászatra.
Vitorlázni, szörfözni a jelenlegi vízszintviszonyok mellett Abádszalókon, Saru-
don és Tiszafüreden lehet.

Tiszafüreden kajak-kenu versenypálya is van. Gond, hogy jól kiépített
csónakkikötő, stég, horgászhely még nincs. Abádszalókon a KÖTIVIZIG egy
állóhajója jelenti a vízisport bázist. Sportolási lehetőség még: Abádszalókon
és Tiszafüreden a lovaglás és mind a tíz település határában gazdag az apró-
vadállomány, jó vadászterület.
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A szabadvízi fürdőzés lehetősége jelenleg csak Abádszalókon van meg.
Szabadstrand kialakításának feltételei adottak még Tiszafüreden, Kiskörén,
Sarudon és Tiszanánán, valamint a tóban levő szigeteken. Termálfürdő Tisza-
füreden működik. Lefojtott termálkút Kiskörén van, de az előzetes mérések
szerint Abádszalókon is fúrható termálvizet biztosító kút.

Jó kirándulási úticélt jelent a partmentén üdülőknek a Hortobágy (Tisza-
füredtől 35 km), s útközben több régi csárdát, a Nyugati-fogadókapunál levő
létesítményeket, valamint a nagyiváni tájházakat is meglátogathatják a turis-
ták. A Hortobágyi Nemzeti Park egy értékes területe a Négyes—Tiszavalk tér-
ségében levő madárrezervátum.

A kulturális szórakozás feltételei Tiszafüreden megfelelőek. Abádszalókon
és "Tiszafüreden ideiglenes szabadtéri színpad van. Szórakozási lehetőséget
jelentenek még Tiszafüreden a 3 évenként megrendezett „Halasnapok", és
évente megtartott „Abádszalóki nyár" kulturális és sportrendezvényei.

A hátterület

Az itt levő kereskedelmi szálláshelyek és üdülők száma már jelenleg is számot-
tevő. Az ossz férőhelyszám 5450, mely 1,3%-os országos részesedést jelent. Ez
0,2%-ponttal nagyobb arány, mint a kiemelt üdülőkörzetnek számító Velencei-
tó szálláshelyeinek részesedése. A szálláshelyek megoszlása: kereskedelmi szál-
lásférőhely 3466 (ebből: szálloda 214, kemping 1740, egyéb 1512), a szervezett
közületi üdülők kapacitása pedig 1984 ágy.

Jó színvonalú **-os szálloda van Karcag—Berekfürdőn és Hortobágyon,
míg a mezőkövesdi *-os. Nagyobb befogadóképességű kemping van Mezőkö-
vesden (820 fh.) és Karcag—Berekfürdőn (350 fh.). Az egyéb — főként fizető-
vendég-szálláshelyek száma is e két fürdőtelepen a legjelentősebb. Az 1984
szervezett közületi üdülő férőhelyből 1040 Mezőkövesden, 740 Karcag—Berek-
fürdőn van. Ezek döntő része faházas vállalati üdülő. A háttérterület kereske-
delmi ellátottsági és leterheltségi jellemzői szerint Mezőkövesden és Jászapátin
alapterület-bővítés indokolt, ha növekvő idegenforgalommal számolunk. A töb-
bi község üzlethálózata a jelenleginél nagyobb terhelést is elbír. A vendéglátó-
ipari üzletellátottsági mutatók alapján Mezőkövesden, Karcag—Berekfürdőn és
Tiszaigaron nem megfelelőek a vendéglátás feltételei.

Á háttérterület 10 települése közül 8-nál a fő szórakozási lehetőséget a ter-
málfürdő jelenti. Ezek egyidőben összesen 22 200 fő befogadására alkalmasak.
Mezőkövesden van a legnagyobb fürdőtelep, fürdőmedencéinek kapacitása
12 Ö00 fő és 200 fős fedett medence is van. A karcag—berekfürdői strandfürdő
2800 fős és a téli hónapokban is fogad vendégeket a 200 fős fedett termálfürdő,
mely közvetlenül szállodához kapcsolódik. A Jászságban Jászszentandráson,
illetve Jászapátin van jó adottságú fürdő. A tározó partjától mindössze 12 km-
re fekvő Tiszaörs strandja 1200 fős. Helyi és kis regionális vonzású strandfür-
dők működnek még Kunhegyesen, Hevesen és Tarnamérán. A jelzett fürdők
mindegyike az ENSZ Thermal Project szerint fejlesztésre javasolt.
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Két település idegenforgalmi jelentőségét természeti táj adottságai jelen-
tik. A Hortobágy messze a határainkon túl is ismert idegenforgalmi és természeti
értékű. A tiszaigari arborétum 8 km-re van a tározó partjától és igen gazdag
különleges fafélékben.

Jelentős idegenforgalmi vonzerőt jelentenek a különböző rendezvények.
Különösen a Hortobágyi Nemzetközi Lovasnapok és a Hidivásár. Mezőkövesden
kétévenként Nemzetközi Néptánc Fesztivált tartanak, alkalmanként a turisták-
nak Matyó-lakodalmast rendeznek. Jászapátin nyári kulturális program a
Jászsági randevú.

A közép-tiszavidéki régió partmenti és háttér településein van hazánk ke-
reskedelmi szálláshelyeinek és üdülőinek 1,6%-a, ahol 1983-ban 72 ezer vendég
396 ezer vendégéjszakát töltött el. Ez az országos vendégszámból 1,0, míg a
vendégéjszakák számából 1,1%-os részesedést jelent. A régió településeit fel-
kereső és ott megszálló idegenforgalmi csúcsnépesség 1983-ban 159 ezer fő volt.

A régió településeinek idegenforgalma még jelentősen tovább növelhető
anélkül, hogy túlterhelés jelentkezne. Képesek nagyobb üdülő- és kiránduló-
forgalom fogadására, természetesen a megfelelő feltételek megteremtésével. A
termálfürdős helyek kiemelt fejlesztése a kedvező tartózkodási idő és a viszony-
lag magas külföldi vendégéjszaka arány miatt is indokolt. Célszerű tehát a to-
vábbi fejlesztéseknél összekapcsolni a partmenti terület adta vízparti lehetősé-
geket és a termálfürdők adottságait.

(A tanulmány második részét következő számunlkban közöljük.)

TÖTH ANDRÁS
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