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A közép-tiszavidéki térség
idegenforgalmi adottságai
II. rész

A Közép-Tiszavidék regionális, majd távlatban nemzetközi vonzással bíró üdü-
lőkörzetté fejlesztésének az alábbi fontosabb feltételei vannak:

— A régió egymást kiegészítő és erősítő idegenforgalmi adottságai —
tározó, termálfürdők, táj, természeti értékek — összehangolt fejlesztési
koncepciójának kidolgozása.

— A térségbe irányuló szállásigényes és nem szállásigényes kereslet vár-
ható alakulásának prognosztizálása, ennek alapján a fejlesztés fő irá-
nyainak meghatározása.

— A tervszerű területfelhasználási és hasznosítási irányelvek, tervek ki-
dolgozása. A megvalósításhoz szükséges — központi és helyi — pénz-
ügyi források biztosítása. Az infrastrukturális létesítmények, közmű-
vek kiépítése.

— A kereskedelmi és szolgáltató hálózat korszerűsítése, bővítése, az üdü-
lési férőhelyek (kereskedelmi szálláshely, magán- és közületi üdülő)
fejlesztése.

— Az idegenforgalmat serkentő szórakoztatási létesítmények és a fogadó-
képesség szervezeti elemeinek megteremtése.

— A táj, az üdülőkörzet értékeinek, vonzó sajátosságainak megismerte-
tése és hasznosítására irányuló propaganda.

E szempontok figyelembevételével került kidolgozásra az alábbi javaslat a
régió fejlesztésének fő irányaira, amelyben külön hangsúlyt kapott a szabadvízi
és termál adottságok összehangolása. A gyógyhelyek, termálfürdők fejlesztését
— összekapcsolva a vízi-sportolás lehetőségeivel — a szezonális hullámzást is
jelentősen mérsékelni lehet.

A partmenti terület fejlesztési koncepciója

Kereskedelmi szálláshelyek és üdülők fejlesztésében a jelenlegi helyzet isme-
retében mintegy 13 ezer hely megvalósításával lehet számolni. Ebből 3500 ke-
reskedelmi szálláshely, 3000 közületi és 6500 magánüdülő. Várhatóan a közületi
üdülők épülnek meg lassabban. A jelenleg érvényben levő korlátozás megszű-
nése után van kilátás a vállalati üdülők nagyobb arányú építésére. Legdina-
mikusabban a kereskedelmi szálláshelyek olcsóbb típusai — a kempingek és
nyaralóházak —, valamint a fizető-vendéglátás fejleszthetők.
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Kereskedelmi és közületi üdülői szálláshelyek létesítése a kiemelt telepü-
léseken. Tiszafüreden, Abádszalókon, Kiskörén, Poroszlón és Sarudon indokolt.
Szálloda létesítése csak a térség szervezési központjában, Tiszafüreden célszerű.
Szervezett közületi üdülő a parti területen eddig gyakorlatilag nem volt. 1984-
ben került átadásra a 400 férőhelyes tiszafüredi ifjúsági sátortábor. Közelében
egy 100 ágyas szövetkezeti üdülő építésének előkészületi munkái is megkezdőd-
tek. Tiszafüreden, a magasparti részen még további 1500 közületi, vállalati
üdülőférőhely létesíthető.

Jelenleg a kiemelt települések tanácsai közel 10 ezer magán üdülőtelek
igénylést tartanak számon. A területek előkészítése (mezőgazdasági müvelés
alóli kivonása) azonban igen. vontatottan halad. Gond az előközművesítés hiá-
nya is. Eddig csak Tiszafüreden kezdődhetett meg a telkek kiosztásának elő-
készítése.

Abádszalókon a jelenlegi kemping I. ütemének (500 férőhely) teljes ki-
építése 1985-ben fejeződik be. A II. ütemben való további 500-as bővítéshez a
terület biztosított. A fizetővendég-látás bővítésével, a téeszek által létesítendő
fogadóval, valamint magánpanziók kialakításával az egyéb kereskedelmi
szállásférőhelyek 1990-re 300-ra, 1995-re 500-ra fejleszthetők. Szervezett közü-
leti üdülők első létesítményeként 1985-ben — ideiglenes jelleggel — 250 férő-
helyes ifjúsági tábor valósul meg. A nagyobb üdülők építése legfeljebb az I.
ütem végén kezdődhet meg. összességében mintegy 1000 üdülői férőhely léte-
sítése tűnik reálisnak 1995-ig.

Kiskörén a kihasználatlan 103 ágyas egykori munkásszállót ismét keres-
kedelmi szálláshellyé kell alakítani. Egy 300 férőhelyes kemping és 250 férő-
helyes ifjúsági tábor egymáshoz kapcsolódó 2 ütemben történő megvalósítása
a gazdaságos és célszerű.

Poroszlón és Sarudon inclokolt még kemping létesítése. A fizetővendég-
látás megszervezése minden említett településen, valamint Tiszaderzsen in-
dokolt.

Kisköre és Abádszalók között a tározó közepén lévő 200 hektáros „Bere-
szigeten" igen jók a feltételek egy naturista kemping és szabadstrand létesí-
tésére, mivel a sziget a végső duzzasztás! szintnél is megmarad. Azzal lehet
számolni, hogy a naturista kempingezőknek és fürdőzőknek egyre növekvő
lesz a tábora. Ha ezt az igényt nem elégítjük ki, akkor egy jelentős külföldi
idegenforgalomtól is eleshetünk. A kiépített bázist olyan helyen kell megte-
remteni, ahol biztosítható, hogy a környezetet ne zavarja. Itt megoldható a
teljes elszeparáltság és kishajóval, illetve csónakkal a sziget már most is jól
megközelíthető.

A kereskedelem és vendéglátás fejlesztésénél figyelembe kell venni, hogy
az állandó népesség keresletkielégítésén túl az üdülőnépesség speciális igényei-
nek kielégítését is biztosítani kell. Az üdülőkörzet döntően és távlatban is erő-
sen szezonális jellegű lesz. Az idényjellegű szükségletek mellett is gazdaságo-
san üzemeltethető, olcsón kivitelezhető megoldások érdekében inkodolt a ke-
reslethez rugalmasabban alkalmazkodni képes szövetkezeti (főként tsz) és ma-
gánerők fokozottabb aktivizálása. Számolni lehet a nem kereskedelmi válla-
lati erőből (pl. húsipar, sütőipar, tejipar) megvalósítható üzletek létesítésével is.

A vendéglátásban különösen fontos a meglévő kapacitások jobb hasznosí-
tása. Ezt segíti, hogy az iskolai konyhák döntő része ma már a térségben vál-
lalati, vagy szövetkezeti üzemeltetésben van.

12



így könnyen megoldható, hogy az iskolai konyhák (amelyek nyáron egyéb-
ként nem üzemelnek) jól szolgálják a megnövekvő idegenforgalmi igényeket.

Az üdülőkörzet állandó népességének kiskereskedelmi ellátása jelenleg
megfelelő színvonalon megoldott. 1995-ig mintegy + 30 ezer fő (szállásigényes
és szállás nélküli) üdülőnépességgel számolva kell az ellátás szervezéséről
gondoskodni.

Országos összehasonlítás alapján a bolti kereskedelmi hálózat bővítése
különösen Tiszafüreden, Abádszalókon, Tiszavalkon és Üjlőrincfalván indokolt,
1995-ig. A többi településen jelenleg kapacitásfölösleg van.

A vendéglátásban Poroszlón. Abádszalókon, Tiszanánán, Sarudon és Tisza-
derzsen van jelenleg is pótlási igény. A későbbiekben Abádszalókon, Poroszlón
és Sarudon lesz szükség a bővítésre. A települések közül Kiskörén és Tisza-
füreden van szabad kapacitás, összességében a számítások azt mutatják, hogy
az idegenforgalom növekedésével túl nagy alapterület-bővítés nem szükséges.
Ez is indokolja a régió kiemelt fejlesztését, mert a kereskedelmi hálózatbővítés
nem igényel jelentősebb pénzügyi forrást.

A szórakozási lehetőségek fejlesztésénél első helyen a fürdőfejlesztés áll.
Ez teljes egészében szabadvízi strandok létesítésével nem oldható meg. Az elő-
zetes számítások szerint 1995-ig létesíthető mintegy 14 000 strandfürdő-férőhely
54%-a lehet szabadvízi fürdő; Tiszafürednél 2000 férőhelyes strand Holt-Tisza-
parton való megvalósítása, Abádszalókon egy 5000 férőhelyes strand létesítése
programozható. Kiskörén a Jászsági főcsatornában egy medencés szabadstrand
alakítható ki, ami kb. 500 fő befogadására lenne alkalmas. Tiszafüreden a je-
lenlegi termálfürdő 6 ezer férőhelyesre bővítése, Abádszalókon egy 1000, Kis-
körén egy 1500, Tiszanánán pedig egy 500 férőhelyes termálfürdő kialakítása
tervezhető. Tiszafüreden az építendő szállodához kapcsolódóan egy 300 fős,
Abádszalókon pedig egy 100 fős fedett medence megvalósítása indokolt. Az
előzetes fejlesztési ütemezés szerint 1986-ra 5550, 1990-re 12 900 és 1995-re
17"Ö00 lesz a fürdők befogadóképessége. Ez a jelenlegi kapacitás több mint hat-
szorosát jelenti.

A horgászat már ma is nagy tömegeket vonz. Fejlesztése kevés beruházást
igényel, megközelíthető út, parkoló, stég, csónaktároló kiépítése szükséges.
1995-re mintegy napi 5000 főre tehető a horgászást igénylő üdülők, kirándulók
száma.

A csónakázási és vitorlázási igények is jelentősek lesznek. A becslések sze-
rint az üdülőnépesség 50%-ának vízisportolási igényével lehet számolni. Ez azt
jelenti, hogy 1995-ben egy idegenforgalmi csúcsnapon 10—15 ezer ember száll
a tározó vizére különböző sporteszközzel. A tározótavi kishajóforgalom bein-
dítása is jó szórakozási lehetőséget biztosít. Abádszalókon a végleges szabad-
strand építési munkálataival egyidőben folyik a hajókikötő kialakítása is. Kis-
köre és Abádszalók ugyanis már a jelenlegi vízmélységnél is megközelíthető
kishajóval. A VII. ötéves tervidőszakban megoldható lenne a tározó és Szolnok
összekapcsolása hajóközlekedéssel. A későbbiekben még Tiszafüreden. Porosz-
lón és Sarudon indokolt kikötők kialakítása.

A kulturális ellátást közös kulturális létesítmények építésével célszerű
megoldani. Abádszalókon szervezés alatt áll. Kiskörén pedig már épül az új
iskola, amely újtípusú művelődési központként is működik. Abádszalókon a
tervek úgy készülnek, hogy az iskolával egybeépített művelődési ház nyáron
szabadtéri színpadként legyen használható. Az iskola tantermeit pedig szál-
láshelyekké alakítják át a nyári hónapokra. A nyári időszakban tartott rendez-

13



vények továbbfejlesztése is indokolt. Olyan kulturális és sport programsoro-
zattá kell átformálni a jelenlegieket (Halas-napok, Abádszalóki nyár), hogy az
egész partmenti területre és a háttérterületre is kiterjedjen. Ezzel is elősegít-
hető, hogy a térségbe látogatók több területet felkeressenek, megismerjenek.

Az idegenforgalom sokrétűségénél fogva több igazgatási ághoz kapcsolódik.
Ezért feltétlenül indokolt — különösen a több (4) megyét érintő régió — fej-
lesztésének összehangolására, koordinálására egy államigazgatási jogokkal fel-
ruházott szervezet létrehozása. A közeljövőben egy olyan kiemelt önálló ide-
genforgalmi intézőbizottsággá kellene ,,átformálni" a Közép-Tiszavidéki Intéző
Bizottságot, amelynek tevékenysége a partmenti területen túlra, a háttérterü-
leten túlra, a háttérterületre is kiterjedne. Nagyobb anyagi forrással kell ren-
delkeznie a bizottságnak, mert csak így biztosítható a hatékony, összehangolt
fejlesztés. Jelenleg ugyanis a megyék erejüktől függően biztosítják a pénzt
egy-egy beruházáshoz. így nem garantálható, hogy mindig a legsürgetőbb fel-
adatok kerülnek megoldásra. A KIB-nek egyes kérdésekben — pl. nagy üdülő-
építés, fürdőfejlesztés, tájvédelem — egyetértési, illetve vétó jogot kellene ad-
ni. Ezzel elősegítve egy elfogadásra kerülő központi fejlesztési koncepció több
megyére kiterjedő következetes végrehajtását.

A háttérterület fejlesztési koncepciója

A háttérterület 10 településén jelenleg összesen 5450 kereskedelmi és üdülői
szálláshely van. Ezek fejlesztése különösen a termál turizmus iránt növekvő
igények miatt indokolt. 1990-ig mintegy 2000, 1995-ig pedig további 3000-es
szállásférőhely-bővítés látszik indokoltnak. A szállodai kapacitások növelése
mindenképpen célszerű Mezőkövesden. A berekfürdői Hotel 100 ágyasra való
továbbfejlesztése megoldható. A kempingkapacitások mintegy 2000-es növelése
szükséges. Ujak létesítését Kunhegyesen és Tamamérán szorgalmazható. Jelen-
tősebb fejlesztés és korszerűsítés Mezőkövesden, Berekfürdőn, Hortobágyon,
Jászszentandráson és Jászapátin tervezhető. A hortobágyi fejlesztés már meg
is kezdődött a Patkós csárda mögötti területen, 1985-ben egy motel-kemping
került átadásra.

A szervezett közületi üdülők száma mintegy 1600-al gyarapodhat. A bolti
kereskedelmi hálózat alapterület-növelése igen sürgető Mezőkövesden és Kar-
cag—Berekfürdőn. Némi bővítés még Jászapátin, Hevesen és Tamamérán cél-
szerű. A többi település jelentős szabad kapacitással rendelkezik. A vendéglá-
tásban a két nagy bázisfürdőnél, Mezőkövesden 2100. Berekfürdőn 2800 m2-es
alapterület-szükségletet mutat a számítás.

A háttérterület 8 fürdőtelepének jelenleginél nagyobb idegenforgalmi hasz-
nosítását a tározó közelsége (10—40 km) különösen megerősíti. A jelenlegi
22 200 fős befogadókapacitás 1995-re 31 000-re bővíthető. Berekfürdőn 3 400-as,
Mezőkövesden 2 100-as, Tiszaörsön és Jászszentandráson 1000-es fejlesztés lát-
szik célszerűnek. Űj fürdő létesítését a Hortobágyon indokolt szorgalmazni. A
fedett fürdők jelenlegi 450-es kapacitása 1995-re 800-asra bővíthető. Fejlesztés
Mezőkövesden, Berekfürdőn és Tiszaörsön közvetlenül a szállodákhoz, illetve
üdülőkhöz kapcsolódóan célszerű.

14



A régió szerepének várható alakulása az ország idegenforgalmában

A kereskedelmi és üdülési szálláshelyek 1.6%-a van jelenleg a partmenti és a
háttérterületen. Ez az arány 1995-re 4.3%-ra bővülhet. így nagyobb lenne ré-
szesedése hazánk ossz szállásférőhelyeiből, mint jelenleg a Velencei-tóé (1,1%).
a Mecseké (3,5) és a Dunakanyaré (3,2%). 1990-re már 2,8%-os részesedéssel
lehet számolni.

Feltételezve, hogy a szálláshelyfejlesztéssel azonos ütemben növekszik a
vendégéjszakák száma, akkor a területen 1995-ben 1078 ezer vendégéjszakát
töltenek majd. Ez a jelenlegi 1%-os arányt 2,7%-ra növelné, ami több mint a
Velencei-tóé, és közel annyi, mint a Dunakanyar és a Mecsek jelenlegi része-
sedése. A kereskedelmi szállashelyeken eltöltött átlagos tartózkodási idő már
jelenleg is jobb a területen (4,4 nap), mint más térségekben.

Az 1995-re feltételezett helyzet szerint a partmenti vagy a háttérterületen
üdülő turista 30—40 km-es távolságon belül jól kiépített szabadstrandokat,
vízisportolási lehetőségeket több termálfürdőt és természeti értékekben, nép-
rajzi hagyományokban gazdag területeket talál.

A terület idegenforgalmi csúcsnépessége a jelenlegi 159 ezerről 200 ezerre
növekedne. így több, mint kétszerese lenne a Velencei-tavinak és mintegy
40%-a a Dunakanyarénak. Ugyanakkor ez a népesség jóval nagyobb területen
oszlana meg, mint az említett két kiemelt üdülőterületen. Az összetétel is ked-
vezően alakulna: lakónépesség 60%, üdülési férőhely 9%, csúcsnapi kiránduló-
forgalom 31%.

A helyi tanácsok és egyéb helyi szervek azonban képtelenek egyedül vi-
selni egy-egy üdülőtáj kiépítésének valamennyi költségét. A központi üdülő-
terület fejlesztési alap viszonylag szerény, a VI. ötéves tervidőszakban átlago-
san az üdülőterületek tényleges fejlesztési költségeinek 5%-át sem fedezte, a
Közép-Tiszavidék 8 millió Ft-ot kapott. így a népgazdaság helyzetének változá-
sától függően a jövőben feltétlenül indokolt a támogatások összegének növe-
lése. Az idegenforgalom összehangolt, célirányos fejlesztése hosszútávon is csak
központi pénzügyi forrásokkal garantálható.

A tározó partmenti településeinek és a háttérterület összehangolt dinamikus
fejlesztésével, a közép-tiszavidéki régió hazánk kiemelt üdülőterületévé válhat.
Jól segítve ezzel az országon belüli egészségesebb tehermegosztást, a Balaton
keleti ellenpólusának megteremtését.

TÓTH ANDRÁS

Stig Gbylfei: Metamorfózis
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