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2015. április 27-i ülésére

rfisztelt Képviselő-testület!

Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervében napirendre
tűzte Mezőherény Város Idegen forgalmi Stratégiájának elkészítését. Indoka, hogy számos
programterv és stratégia készült az elmúlt évek során, amely tartalmaz az idegenforgalom és
turizmus kérdéskürébe tartozó elemeket, összefüggő stratégiai program azonban eddíg még
nem született.

Az írásos anyag megtárgyalásra csatolásra került.

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőherény Város Idegenforgalmi
Stratégiája dokumentumot elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. április 27.

Mezőberény, 2015. április 17.

Siklósi István
polgármester
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A „Mezőberény Város Idegenforgalmi stratégiája”című előterjesztés, ill. stratégiai program

elkészítését Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi munkaterve határozta meg. A

program elkészítését indokolja, hogy számos programterv és stratégia készült az elmúlt évek

során, amely tartalmaz az idegenforgalom és turizmus kérdéskörébe tartozó elemeket,

összefüggő stratégiai program azonban eddig még nem született

A stratégia célja, hogy feltárja Mezőberény Város idegenforgalmi jelentőségének mértékét,

valamint közép-és hosszú távú lehetőségeket soroljon fel a témát illetően.

A stratégia elkészítését széles körű egyeztetési folyamat előzte meg, figyelembe véve a

szektor résztvevőinek aktuális helyzetét és elképzeléseit

Mezőberény 11 852 ha területen Magyarország dél-keleti részén, Békés megyében, a Körösök

völgyében, a Kettős-Köröstől 5 km-re fekszik. A település vasúton és közúton Is jól

megközelíthető, komoly közlekedési csomópontnak is tekinthető. Mezőberény lakosainak

száma lOlOOfő.

Városunk kiválóan alkalmas elhelyezkedésének és a benne rejlő értékek pozitív

kihasználására mind anyagi, mind pedig humán infrastruktúra tekintetében.

A település számos turisztikai attrakeió forrása a mindennapokban is, melyet kiegészítenek a

civil szervezetek és vállalkozások által rendezett programok, rendezvények.

Évente visszatérő rendezvények: Civil majális (családi főzőparti, kistérségi bor-, kolbász-,

pogácsa-, lekvár- és savanyúság verseny), Berényi Napok rendezvénysorozat, Töltött

Káposzta fesztivál, Streetflghter nap, Márton-napi lampionos felvonulás, Hosszú-tavi

sárkányhajó verseny, Adventi gyertyagyújtás.’

Mezőberény Város 2015. vi rendezvényterve alapján elmondható, hogy a település

rendezvénykínálatában családi, kulturális és a sport és szórakozás révén egészségturisztikai

programok szerepelnek.

A város térségben betöltött idegenforgalmi szerepét tekintve az utóbbi évtizedben jelentős

fejlődésen ment keresztül. Értendő ez a megtartott rendezvényekre és a szolgáltatási szektor

fejlődésére egyaránt Állításom alátámasztására az alábbi két, 2005-ben és 2010-ben készült

tanulmány szolgál.
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A Békési Kistérség Terület- és Gazdaságfejlesztési Programja 2005-ben az alábbi

helyzetértékelést adta a kistérség idegei, rgalmi helyzetéről:

„A Békési kistérség turisztikai adottságait tekintve megyei szinten igen kedvező helyet foglal

cl, ugyanakkor elmondható, hogy ezen a(lottságok turisztikai termékké való fejlesztése ás

azok kihasználtsága a lehetségesnél alacsonyabb intenzitású. A térség két legkiemelkedőbb

vonzereje a Körös-vidék természeti környezeti adottságaira (Kettős-Körös folyó, holtágak,

erdősségek) épülő aktív turiznius (vizitizmus, kerékpáros— ás gyalogos turizmus, horgász ás

vadászturizmus); illetve a termál— ás gyógyturizinus. Mindkét turizmus ágazat esetében a

kistérség adottságai kedvezőek, viszont annak programlehetőségei ás kiegészítő szolgáltatásai

hiányosak. Az idegenforgalom eddig nem vált a helyi gazdaság szerves részévé a vállalkozók

alacsony százalékban kötődnek ehhez a gazdasági ághoz. A turizmusszervezéssel egyetlen

Tourinform Iroda foglalkozik a térségben. ami (iyomaendrődön 2005 elejétől rnűködik.2A

térséghe érkezők tartózkodási ideje rövid ás költési potenciálja alacsony. A szolgáltatások — a

szállás és étkezés — magasabb kategóriákban teljesen hiányosak. A szál lásadók területileg

erősen koncentráltak. A két kiemelt adottságot tekintve a kistérség komoly versenytársakkal

rendelkezik (p1. a közeli Gyula, Szarvas), akikkel a települések csak komoly, térségi

összefogással megvalósuló fejlesztésekkel vehetik fel a versenyt.

E A termál- és gyógyturizmus a térség három városában is rendelkezik aciottságokkal.

E A térségben a természeti adottságok kihasználására aktív sportélet szerveződött,

ugyanakkor kevés azon vállalkozók száma, akik az aktív turizmus különféle ágazatiban piaci

szolgáltató tevékenységet végeznének. Hiányoznak az aktív turizmus komplex többfunkciós

házisai, holott Szinte minden ágazatban vannak szolgáltatók, akik szívesen részt vállalnának

ezekben a fejlesztésekben, források híján azonban csak alapszolgáltatások elvégzésére

képesek és fejlesztésre szinte egyáltalán nem jut hevételeikből. A Békési kistérség

településein évente több mint harminc Országos, megyei illetve helyi jelentőségű program

kerül megrendezésre. A térség tehát programlehetőségekben nem szűkölködik, azonban e

programok ismertsége még nem kielégítő, kevés az országosan ismert igazán népszerű

programel cm.
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Az idegen k)rgalom infrastrukturális hiányosságai és a szervezeti háttér hiáiiyosságai miatt a

legégetőbb probléma a marketing tevékenység elégtelensége.. Hnnek a feladatnak az

ellátásához egy hIkészült és térségileg is jól szervezett iroda hálózatra van sziikség.”

Mezólerény Város 2010-ben elfogadott Integrált Városfejlesztési stratégiája az alábbiakban

számol be az idegei, ‘rgalonz helyzetéről:

‘Mezőberény mérsekeli ír/e enjorgalmi jeleit iá’ségéí jelzi, hogy a megye városai közti

összevetésben is alacsony a 10.000 lakosra jutó vendég látóhelyek száma (41, illetve 66).

A vendéglátóhelyek belső megoszlása nagyjából megfelel a megye városi átlagának, az

egységek valamivel több, mint fele sorolható a magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó

éttermek, cukrászdák közé. Mezőberény idegenforgalmi statisztikái alátámasztják a fenti

következtetést. A szálkisjrőíieIvek szánta a 2000. év óta Jén vegében nem valiozolt, ezek is a

kereskedelmi szállásokon koncentrálódnak, magán-szállásadással a városban egyetlen család

sem foglalkozik. vélhetően a lehetséges csekély jövedelmezőséget felmérve. A vendégek

szanza erős íigcidozásí flhiiÍriíott 2001—2007 köötí, de írendje inkább (sökkeno, 5 ugyanez

mondható cl a városban töltött vendégé.jszakák számáról is. A 2007. év ebben a tekintetben

kifejezetten gyenge turisztikai idényt hozott, a vendégéjszakák száma elsőként még az ezret

sem érte cl. A vendégforgalomban a külföldi látogatók száma, illetve az általuk eltöltött

vendégéjszakák .jelentősége marginális, ez mindenképpen arra utal, hogy a város nem tudja

kihasználni a három nációhól felépült közösségben rejlő lehetőségeket. Történik ez annak

ellenére, hogy a kitelepített német, illetve a saját elhatározásukhól elköltöző szlovák

nemzetiségiekkel, valamint leszármazottaikkal a kapcsolat élő, amely többek között a

testvérvárosi együttműködésekben is kifejeződik. A hazalátogatások azonban többnyire

rokonlátogatásokhoz kapcsolódnak, így ez a fajta „idegenforgalom” természetesen alig

tükröződik a hivatalos vendégforgalomban. A településen töltött átlagos vendégéjszakák

száma — kilengésekkel — 1,5 körül ingadozik, ami szintén mérsékelt turisztikai vonzerőre utal.

Mind a Tisza—Körös mente üdülőkörzeten, mind a megye városainak rangsorában

° A Békési Kistérség Terület-és Gazdaságfejlesztési Koncepciója, Terra Stúdió Kft.

2005.



Mezőherény íuriszi’ikai aktivilási tekiitve a /einaeailok kaic’góriájóbaíi foglal helyet, s az

idősoros adatokat tekintve. a helyzet Inkább romlik, mintsem javulna. A szektor

teljesítményének javulása azonban komoly előzetes fejlesztéseket igényel mind a szálláshely—

kapacitások, mind pedig a kínálat és a háttér szolgáltatások fejlesztése terén. Koiiiols’

potenciál! jelent azonban, hogy a középiskolás komsziá/s’ a kéttannyelvű gimnáziumhan

inagas szintű német—, angol— és olasznvelvíu(/ásra tehet szert, ami Fontos előfeltétele a

turizmus fejlődésének. Emelné a Város idegenforgalmi vonzerejét, ha a középiskolai

kollégium esedékes felújítása során igényesebb (magasabb komfortfokozatú) főként nyári

szálláslehetőség is teremtődne az épületegyüttesben. Megfontolandó, hogy a Kálmán

fürdőfejlesztéséhez is valamilyen szállodai (kemping) beruházás is kapcsolódjon. Ez utóbbi

természetesen a fLirdő közelében valósulhatna meg magánhefektetők bevonásával.

2010 óta, a két korábbi időpontban megszületett tanulmány, ill. elemzéshez képest számos

változás valamint fejlődés zajlott le az idegenforgalom és turizmus területén Mezőberényben:

Születtek újabb, a térségi összefogást célzó elhatározások, szervezeti változások (GYÜSZ

TE), valósultak meg fejlesztések, beruházások (többek között a Kálrnán-fürdő fejlesztése,

korszerűsítése, kereskedelmi szálláshelyek jelentős bővülése), születtek lépések a vonzóbb,

élhetőbb településért és térségért (Mezőherény 201 2-ben „ Befektetőbarát Település “címet

szerzett, valamint elnyerte a „ (7saládbarát Település” díjat, 2014. évben a „Kerékpárosbarát

Település” és internetes felmérés alapján a „Legrörvénvtiszteló’bb település” címet is). Nem

elhanyagolható munkát végeztek és végeznek a helyben működő civil szervezetek és

magánszemélyek sem. 2010 óta folyamatosan nő a településen töltött vendégéjszakák száma,

ezzel párhuzamosan az idegenforgalmi adó is növekszik.

4
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Idegenforgalmi adó alakulása Mezőberényben (2O1O-2Ol4)

Adóév Befolyt bevétel Litöl tött vei dégéjszakúk száma

2010. 495 600.—Ft 3.304

2011. 534.000.-Ft 3.560

2012. 541.200.-Ft 3.608

2013. -- 684.450.-Ft 4.563

2014. 1.438.500.-Fi 9.590

Célunk, az elmÚlt években zajló fejlesztések folytatása, valamint a megkezdett

egyiitt űködésekalapj án Új abb lehetőségek kiaknázása az idegenforgalom és turizmus

teíLi teLén.

A családi, kulturális és eészséturjzmus lehetősé2ei és fejlesztési elképzelései a jövőben:

Meglévő lehetőségek: Fejlesztési elképzelések:
Kulturális turizmus: • A meglévő helyszínek mellett Újabbak

• Evente visszatérő városi rendezvények bevonása. érékeink folyamatos
megtartása. kiállítások. bernutatók, kutatása. bemutatása. a település
tudományos — és ismeretterjesztő lakosságának bevonása az értékteremtő
előadások megrendezése (lsd. Városi munkába (Felelős: OPSKK, Városi
rendezvényterv) Onkoimányzat. Polgármesteri Hivatal)

• A város történelmében jelentős szerepet • A települési értékeket lehetőségeink
játszó helyszínek. épületek. köztéri szerint bemutató szakemberek
szobrok, alkotások. intézmények alkalmazása, képzése
bemutatása az ide látogatók számára • Rendezvényeink propagálása.

• A Települési Ertéktár elemeinek. családbarátabbá tétele
szereplőinek bemutatása • A Települési Értéktár folyamatos

. Német. szlovák nemzetiségi bővítése. elemeinek, szereplőinek
hagyományápoláshoz tartozó fokozatos feltárása. bemutatása
l)roglarnok. nemzetközi kapcsolatok • Nemzetiségi központok

(épületinfrastruktúra)_kiépítése

Családi turizmus: • A meglévő kereskedelmi szálláshelyek
• Kereskedelmi szálláshelyek (Tópart szolgáltatásainak szélesebb körben

Vendéglő. Berény Szálló. Tóth történő propagálása. megismertetése
apartman. Piknik Park Kft.) • Falusi turizmus lehetőségeinek jobb

• Helyben működő civil szervezetek és kihasználása. az attrakciók egymásba
vállalkozások által nyÚjtott attrakciók fűzése. térségi összefogás
(lovaglás. íjászat. kerékpározás. lehetőségeinek további elősegítése.
strandfürdő. gyalogtúrák. horgászat. vállalkozói réteg informálása a meglévő
vadászat. falusi turizmus egyes elemei, fejlesztési lehetőségekről. stratégiai

kolhászturizmus. kutyás szabadidő célokról (Pályázati lehetőségek

Forrás: Mezőberériy Város Polgármesteri Hivatala, Adócsoport



Erősségek:
• Országos jelentőségű és védettségű

természeti és építészeti értékek
találhatók a kistérség területén és a
szomszédos térségekben

• A kistérség jelentős termálvíz vagyonnal
rendelkezik. ezek többsége minősített
gyógyvíz

• A termál- és gyógyvíz gyógyászati és
tuisztikai hasznosítása megindult.
infrastruktúrája fejlesztés alatt áll

• A Körös és holtágai a vízi-, horgász- és
az ökoturizmus számára is kedvező
feltételeket kínálnak

• A térségben a Körösök vízszintje a
duzzasztó rendszernek köszönhetően
nem ingadozik szélsőségesen

• A Körösök vidékén bejáratott vízi.
kerékpáros. és gyalogos túraútvonalak
találhatók

• A térségben értékes az apróvadállornány.
jelentősek a vadászati hagyományok

• Gazdag természeti, kulturális és
építészeti Örökség

• A térségben élők a népi. gasztronórniai,
nemzetiségi hagyományok. amelyek
ápolásában számos civil szervezet vesz
részt

• A térségben értékes ipari műemlékek
találhatók

• Számos. Országos hírű kulturális
(elsősorban zenei), Sport 5

gasztronómiai rendezvény van a

Gyengeségek:
• A térség közúton történő

gyorsforgalmi

megközelíthetőségének hiánya
hátráltatja a turizmus fejlődését

• A holtágak és környezetük
elhanyagolt állapota korlátozza azok
turisztikai liasznosíthatóságát

(Boldishát Mezőberény esetében
ennek ellentéte)

• A turisták átlagos tartózkodási ideje
és faj lagos költése alacsony

• A Békési Gyógy- és strandt’ürdő és a
Mezőberényi Stranclfürdő
i nfrastru ktiiráj a több tekintetben is
korszerűtlen, a minőségi turizmust
nem szolgálja

• A kistérség turisztikai kínálatából
hiányoznak a komplex turisztikai
programok

• A turisztikai szolgáltatók között nem
jellemző az együttműködés

• A kapacitások kihasználtsága a nyári
szezonra koncentrálódik

• A helyi turizmus fejlesztése
forráshiánnyal küszködik

• A meglévő és potenciális turisztikai
vonzerők infrastruktúrája és
kapcsolódó szolgáltatások további
fejlesztéseket igényelnek

tábor, alkotó tábor) függvénye. Döntően vállalkozói
• Kálmán-fürdő szolgáltatásai tevékenység eredménye)

• Stranclfej lesztés (szau na kial akítás,
fedett. vagy legalább téliesített
termálvizes medence létesítése) •— Nem
elválasztható az egészségturizmustól

Egészségturiznius: • Stranclfcj lesztés (szauna kialakítás,
• Kálmán-fürdő szolgáltatásai fedett. Vagy legalább téliesített
• A Körösök mentén lévő természeti termálvizes medence létesítése) - Nem

közeg kiváló túrázási lehetőséget elválasztható a családi turizmustól

biztosít • Fizioterápiás szolgáltatások kiterjesztése

• Egészségügyi és orvosi szolgáltatások • Egészségügyi szolgáltatásaink szélesebb
(fogííszat. fizioterápia. masszázs. stb.) körten történő propagálása

• Civil szervezeteink meglévő • A természeti értékeink megőrzése
sportkapcsolatai (Gyermek FC, stb.) • Sportturizmus l’ej lesztése. a kapcsolatok

szorosabbá tétele. Új kapcsolatok
kialakítása

SWOT analízis:



• Melegkonyhás vendéglátóhely
kínalat térségi szinten szűkös

• A szállásliely-kíníílat a felső és közép
Iitegiiákban hiányos

. A kistérség turisztikai
meneclzsmentjének térségi szervezeti
feltételei hiányosak

A turisztikai vonzerők és

szolgáltatások marketiugje elégtelen

Lehetőségek:
• A belföldi turizmus növekszik

A Felfejlesz[ett Békéscsabai repülőtérnek
köszonhctoeii virhatoan megnő a

térséghe látogató külföldi vendégek
száma

• Az európai integráció előrehaladtával a
határok formálissá válnak. a nemzetközi
turizmus és együttműködés feltételei
javulnak

• Az egészségturisztikai. illetve az aktív
és alternatív turisztikai termékek iránt a
nemzetközi és hazai kereslet növekszik

• A turisztikai befektetések iránt
növekszik a tőke érdeklődése

• A kistérség turisztikai kínálata jól
kapcsolódik a környező térség
turisztikai kínálatához

• Folyamatosan nő a Romániáhól Békés
megye flirdőibe érkező betegek száma

• A térséget két. az országos tervekben
szereplő törzshálózati kerékpárút is
érinti

• Testvérvárosi kapcsolatok
kihasználásával németországi turisztikai
PR tevékenység fokozása

• bgyes turisztikai vonzerők
megközelíthetősége rossz

• Nincs a városra jellemző egyedi
arculat, csak ránk jellemző atírakció

Veszélyek:
• Az M44-es gyorsiorgalmi út

kiépülésének késése esetén a térség
elérhetősége a továbbiakban is
kedvezőtlenül alakul

• A megyei fi:irdők nem kellően
összehangolt fejlesztései éles
versenyhelyzetet eredményeznek

• A Romániáhól érkező esetleges
szennyezés veszélyezteti a
Körösökhöz kötődő turizmust

• Tőkeerő nem növekszik

térségben
• A kistérségből jó a regionális turisztikai

központok (Békéscsaba. Gyula.
Szarvas) eléihetősége



Úton a me2valósíthatósá felé:

1. A települési önkormányzat lehetőségei, feladatai:

• Az idegenforgalom, turizmus tárgyköréhe tartozó pályázatok figyelése, felkutatása, az

érintettek frlyamatos tájékoztatása

• A térségi turisztikai programok összekapcsolása a térségi önkormányzatok, civil

szervezetek, vállalkozók bevonásával

• A kistérség egységes megjelenésének támogatása

• Kikötő létesítés a Körös—parton (infrastruktúrafejlesztés), melynek segítségével hozzá

segíti a civil és vállalkozói szférát a turisztikai termékek bővítésének lehetőségéhez

(főállású alkalmazott foglalkoztatásával, Vagy vállalkozási formában)

• Egyéb infrIstrL1kturális fejlesztések

•TDM

• Az Aradig tartó kerékpárút megépítésének mielőbbi megvalósulása

• Fáspuszta, Vésztő-Mágor-felé kerékpárút építése a pályázati források tükrében

• Képzéseken való részvétel elősegítése

2. Vállalkozások, civilek további szerepe:

• A turisztikai műszaki-üzleti infrastruktúra fejlesztése

• A turisztikai marketing fejlesztése

• Marketingstratégia készítése, a kistérség egységes megjelenésének támogatása

• Az attrakciók bővítése idegenfrgalmi szolgáltatások fejlesztése

• Részvétel minél több térségi együttműködést támogató projekthen

• A falusi turizmus programelemeinek további fejlesztése

Mindezen célok megvalósítása az anyagi források mellett humán infrastrukturális

erőforrásokat is igényel. Célszerűnek tartjuk az ilyen irányú képzéseken történő részvétel

elősegítését, valamint az idegenforgalmi lehetőségek és képességek koordinálásával

foglalkozó alkalmazott foglalkoztatását (ennek formája és kivitelezése megegyezés kérdése).

A TDM (turisztikai desztináció menedzsment) folyamatos továbbfejlesztése szükséges és

elégséges feltétele céljaink eléréséhez.



Vallalkozói, civil szervezeti interjúk összesítése6:

Berény [(lessé Bt.:

6

S porttu ri /rflU S: a helyben

működő egyesületek

munkájára építve

gyermektáhoroztatás

elősegítése nem csak

szezonális jelleggel (TAO

segítségével)

A meglévő kereskedelmi

szálláshelyek bővítése a fentiekkel

összefüggésben

• Petőli úti iskola spoutcsarnokának bővítése (az egyházi átvétel függvényében)

• Humán infrastruktúra — külföldi turisták számára fordítás

• Reklámanyag elkészítése a folyamatosan bővülő szolgáltatásokról

• Kolbászturizmus (összevonva a sporttal egész évben attrakciót nyújtani)

• Aktív udvar kialakítása

• Őstermelői piac kialakítása

• A helyben működő vállalkozások erősítsék egymást ötleteikkel és szolgáltatásaikkal

• A város részéről az infrastruktúra bővítését célzó pályázatok figyelése, megvalósítása

(csarnok, a sportpálya kihasználatlan pályája legyen ülújítva, parkolóhelyek létesítése

felújítása)

• Tömegsport lehetőségeinek erősítése

• http:/íberenyturizmushu/indexphp

A stratégia elkészítése során felkeresésre kerültek a város azon civil szervezetei és

vállalkozói, akik az idegenforgalom és turisztika legaktívabb alakítói. Mind a városban, mind

pedig a térségben vannak még olyan szereplők, akik a tárgyban szereplő tevékenységgel

foglalkoznak, mégsem kerültek felkeresésre. A cél, az interjú során elhangzott igényeknek

megfelelően a városi szereplők közötti együtt gondolkodás kialakítása, ennek elősegítése. A

szereplők körének bővítése újabb szervezés kérdése kell, hogy legyen.



Berényi Cyermek FC:

• Széleskörű nemzetközi

kapcsolatrenciszeriik tévén

lol yamatos a sp.1to lók

ve ndégl átása

• Groiuw testvérváros révén több

mint két évtizede

cserekapcsolathan állnak az FC

Vorwarts Epe bitballcsapa(ával

• A két egyesület közötti megállapodás szerint kétévente látogatnak egymáshoz a német

Csapat 2016 nyarán látogat Mezőherénybe

• A sportpálya hátsó részén kialakításra kerülhetne egy nagyméretű niűfivcs pálya

• A j. lLnlLI lejkz[esek mellett tobb h sonIo szellLmhen meglLndLzLtt tornat Is

tudnának szervezni

• Több mint húsz évre visszamenő kapcsolat áll [cnn a Székelyudvarhelyi

Sportiskolával. ez a kapcsolat a helyi általános iskolák kezdeményezése volt. amely

évenkénti látogatást jelent. Ebben az évben a XXIII. Farsang Kupán látogattak az

udvarhelyi sportolók Mezőherénybe (U 9 korosztály)

• a GYERMEK FC létezése óta Finnországhól is látogattak Mezőherényhe focisták

(Helsinki utánpótlás csapat), jelenleg is hat korosztállyal vesznek részt az

tNTERLIGA elnevezésű magyar-román nemzetközi bajnoksághan. Ennek

eredményeképpen Aradi-ól, Temesvárról és Nagyváradról érkeznek csapatok

Mezőberényben (több száz főt jelent)

•



Mezőberényi Erdélyi Kör:

• I 992—ben alakult, azÓta is célja

az erdélyi hagyomúiiyok és

kultúra úpoJúsa, terjesztése és a

két ország közötti kapcsolatok

[cii n tartása

• A közel huszonöt éves

tevékenység alatt színházi

társul alokat (M atosvásúrhel y,

hinesvár, Nagyvárad) népzenei együtteseket (hrassói Biízav irág, és a szúszcsúvási

cigányzenekar), ezen kívül erdélyi közéleti személyiségeket (Kányádi Sándor, Kincses

Előd, Király Károly, Markó Béla, Banner Zoltán) láttak vendégül

• Farsangi háljukon immáron ötödik éve a kolozsvári Magyar Opera művészei lépnek

föl

• A Berényi Napok alkalmából az egyesület vendégeit ellátják, programokat

biztosítanak

• 2007-ben került felállításra a városi liget bejáratánál a Székelyföldről érkezett székely

kapu, melynek tiszteletére minden év augusztus 20-án megemlékeznek, melynek során

sok esetben erdélyi lellépők gazdagítják a kulturális műsort

• Az Erdélyi Kör tagjai a különböző tesztiválokon az erdélyi ételkíilönlegességekkel

több elismerést (díjat) szereztek, hagyományos grillezett készítményeikkel

• 2015. május 2-3-án az Erdélyi Körök Országos Szövetsége, Mezőberényben tartja

éves közgyűlését (legalább húsz település képviselője érkezik a városba)

• Pályázati lehetőségek függvényében a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában

hővítési lehetőségekről lehet beszélni

• iiW:!/www.ekoszhu!mezoherenvi-erclelyi-kor/



Mezőherényi IIorásze2yesület:

• A tisztújítúst követően az egyesiilet szúmos rendezvény niegvalósításit tervezi

• I losszú túvú tervek között szerepel egy a Gyermekfoci Alapítvinyhoz hasonló

nemzetközi kapcsolatrendszer létrehozúsa

• A céljuk, hogy a horgúszat egy a családok számára elérhető, kikapcsolódást jelentő

szabad idösport legyen

• l’ályázati források ftiggvényéhen a Hosszú—tó további infrastrukturális fejlesztésében

gondolkodnak (filagóriák, kiépített horgászhelyek stb.)

• A többi egyes[ilettel készek közös programok megtartására

• gj.UWWW.kIw/.hu!flodc!2b7
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$portcsarnok Sporte2yesület Artemis Í.j ász Szakosztály:

• Jelenleg a gimnázium (liákjainak

tartanak rendszeres edzéseket

• A helyiséghasznáittal problémák vannak

• Télcn a gimnázium területe adott otthon

az edzéseknek

• A sportpálya mellett lévő lőlér

kialakítására igény lenne

• Tavasszal, nyár elején tervben van véve a veusenyeztetés

• lnt’rastrukturál Is lej lesztseket terveznek

• Gyermektáboroztatás elindítása a terveik között szerepel

• További érdeklődő bevonása folyamatos igénylelmérés mellett zajlik

• http://www.opshk. iuih.hui’indcx .1 nyI hu I s1yp2=mLnuparam5=l 25S

heaAdat=865

Nyeregben Alapítvány Berényi Lovasbarátok Eyesülete:

-

• „Hivatalos B kategóriás Ifjúsági táborban telepített
o P4ye,.gb. )ív tanyájn! „ .

satortahoi cimen nyertek palyazati lorrast, tahorok
SiniJjJdobtiaij nppiiJu?

megrendezesere (66 m-es satrak)

?Iy ‘ . A Madarász Tanya ad helyet a létesítménynek

• A célcsoport a táborban 6-18 éves korosztály

• TahomJemek lolyamatos es lokozatos gazdagitasa

• Bentlakasos tabor es napkozis tabor is van (ceksopoit
- .—-- _u . . —

kozott a videki erdeklodok is szerepelnek)

• A jövőben nagyobb csoportok fogadására is késznek mutatkoznak akár

konferenciaturizmus megszervezésére is

• Hintós, fogatos település bemutatás, lovaglás, múzeum megtekintés

• Célszerű lenne egy a településről Körösig húzódó kerékpárút építése

• Fedett lovarda építése, amely egész évben lovaglási lehetőséget nyújt

• Turisztikai programelemek bővítése, lehetséges kapcsolódási pontok a kulturális és

egyéb programelernek között (időszakos postakocsi járat)

• ht[1):/!blovasharatok.mindenkilapja.hu/cai Ierv/22054707/renderimage!22 I 22665/



Piknik Park Kft.:

• Folyamatos táhoroztatás az év

során (országos szintű

igénybevétel)

Egységes megjelenés

támogatása a térségben

• TDM tevékenység

támogatása, térségi

érdekvédelmi szervezetekkel

való együttműködés

elősegítése

• Turisztikai szolgáltatások bővítése civil és vállalkozói szflra bevonásával

• Egységes programcsomagok kialakítása a helyi turisztikai szféra bevonásával

• Fürdőíjlesztés és fürdőiizeme.ltetés kiadása vállalkozói kézbe (ne csak szezonális

jelleggel működjön) piaci alapon

• Fürdő in frastruktúra fejlesztése felhasználóbarát szemlélettel

• Települési infrastruktúra folyamatos fejlesztése a szolgáltatások zavartalan

igénybevétele céljából

• Rendezvények lebonyolítása arra alkalmas környezetben és szolgáltatásokkal (családi

és hivatalos rendezvények)

• Konferenciaturizmus megvalósítása, lebonyolítása

• A turisztikai szolgáltatások működtetése koordinátor alkalmazott segítségével

• A turisztikai szereplők közvetlen találkozása a jövőbeni célok és lehetőségek feltárása

érdekében

• http:/!mezoberenyszal lashu



Tópart VendéÍő:

• Kereskedelmi szálláshely, amely az dv

minden napján szállás- és étkezési

lehetőséggel várja a vendégeket

• Nemzetiségi bemutató szoba jelenleg

is működik, szálláshellyel együtt

• Konfcrenciaturizmnusra Van 1ehetősé

cégek, szervezetek számára

• LEADER keretein belül nyertek forrást, melynek keretein belül streethallpálya (gumis

aszfaittal), játszótér, parkosítás, szabadtéri főzési lehetőség lesz

• A Hosszú—tóra külön kijárat lesz a vendéglő porláj áról egy kis híddal

• A horgászegyesület[el együttműködés van, (jegyárusítás, mozgó vendéglátás,

szál láslehetőség, vendéglátás)

• A jövőben a streetballpálya a helyiek előtt is nyitva lesz, de hajnokságok

megrendezését is tervezik, egyelőre helyi szinten, kapcsolódva a Városi

rendezvényekhez

• A városi rendezvények alkalmával ide is lehet programokat szervezni ajövőhen

• Közös prospektuskészítés ötletét jónak tartják

• http://segitek.hu/vendeElo/mezoberenv/topavendegl oespanzio 8352

• Kereskedelmi szálláshely, amely az év

minden napján szállás- és étkezési

lehetőséggel várja a vendégeket

• Folyamatosan vannak rendezvények az dv

minden napján

• Az utóbbi években komoly külső és belső

felújításon esett át a létesítmény

• A szállóvendégek nagyobb részét a

környékbeli infrastrukturális fejlesztések

miatt a térségben dolgozók, ill. utazó ügynökök teszik ki

. Ezek mellett a helyben családlátogatásra érkező hazai és külföldi vendégek vannak



• A turisztikai céllal ide látogatók közöl egyelőre kevesebben vannak, de minden ide

látogató megjegyzi, hogy szimpatikus városnak tartják Mezőberényt (volt már példa,

hogy a kilusi turizimis keretein heliil ide látogató vendégek itt szálltak meg, tehát

iíködik az összelogás a turizmussal és idegenlorgalommal Uoglalkozó szakemberek

között)

• A település értékeit tágabb körben kellene prelráIni, mert a régión kívül kevesen

ismerik a várost

• A helyi attrakciók bővítése jelentősen növelné az itt töltött éjszakák számát

• Koní’erenciaturizmusra, céges rendezvények lebonyolítására nyitott az intézmény,

ötven, hatvanös létszám befogadásáia alkalmas emeleti különtereni van (az ehhez

kapcsolatos eszközök biztosítva vannak)

• A hétköznapi étkeztetés mellett száz lőig bármilyen konÍerencia, gyűlés megtartható a

Szállóban

• ht(p:/Iberenyszallo.hulportali

Cserép tájház:

• A 60-as 70-es évek paraszti és

Yöldművelési kultúrájának szellemében

lett kialakítva

• Borászati eszközök, szerszámok,

mezőgazdasági eszközök (berényi szinten

egyedülálló présgyűj temény) teki nthetőek

meg az udvaron

• Régi fotók, festmények gyűjteménye is található a házban

• Nem kifejezetten kereskedelmi szálláshely

• Céges rendezvényeket, gyűléseket kötetlen formában meg lehet rendezni

• A Beugró büfé révén étkeztetésre is van lehetőség

• Egyelőre a vendéglátás, idegenforgalom területén további fejlesztést nem terveznek



Mezőberényi Vadásztársasá2:

során

• 44 taggal működik a

helyi uirsaság (20_25c%,

hatvan év feletti)

• Jelentős fiatalítás varható

az egyesiiletnél

. Fontos

szem P011to k nak

szakmai

kell

megfelelni a vadászat

• Jelentős a nemzetközi kapcsolatrendszer: németek, szlovákok (ottani magyarság),

románok ezen keresztül vendégül látták a spanyol királyt is

• A vadászati idényhez igazodik a vendéglátás, április 15-től kezdődik a hakvadászat

(míjus végéig)

• Ősszel (október vége-január) apróvad szezon van, akkor fácán és nyúlvadászat van

• Egyéneket is igadnak és társaságokat is

• Családostul ritkán érkeznek a városba, inkább vadászközösségek érkeznek

• A vendégek igénybe szokták venni a helyi kereskedelmi szálláshelyeket

• Nyitottak arra, hogy komplex turisztikai csomag esetében egyiittműködjenek a helyi

turisztikáhan résztvevő csoportokkal

• A 2014. szeptemberi Megyei vadásznap kapcsán kapcsolatfelvétel történt a

testvértelepíilések vadászaiva, egyeztetés alatt áll a további kapcsolatépítés

• hujmezoberenyvLepoFtaLhu

Kutyabarátok Közhasznú Eyesü1ete:

• Idén nyáron háromhetes tábor kerül megtartásra

a nyári sz[iiethen

• A tábor és a kutyaiskola a térségben (Gyu’a,

Gyomaendrőd, Szeghalom) nagyobb

i smertséggel rendelkezik, mint Mezőberényben



• Helyileg a lnpusi

ha n vezetékes ivóvíz ki

a viszony, korrekt az

kertek területén található a kutyaiskola, melyen területi

hővítést terveznek

• A katasztróíavédelernmel együttműködve kutyús

kereső tcvékcitysége[ is lolytatnak önkéntes alapon

• A táborban a kutyatartással, kutyús élettel

kapcsolatban elméleti és gyakorlati oktatás zajlik (az

iskolavezető nemzetközi szinten is elismert

szakeii be r)

• Nagy Segítséget jelentene,

lenne vezetve a területre

• A helyi Ittóságokkal jó

együttműködés

• A KJ)-ceí állnak szerződéses együttműködésben

• A gyerekeknek (különösen a fogyatékkal élőknek) terápiás hglalkozúst jelent a

kutyákkal történő együttlét

• Városi rendezvények alkalmával rendszeresen tartanak bemutatókat, a

közönség nagy megelégedésére (legközelebb a majálison a Piknik Parkban)

• Sok év Lltáfl ismételten kutyakiállítás megi-endezését tervezik Mezőherényben

(2015 őszén), melyet rendszeressé kívánnak tenni

• Ebrendészeti telep kialakításán munkálkodnak jelenleg

• Az egyesület nem profitorientált céllal működik, a kutyákkal való foglalatosság

mély elhivatottsággal és alázattal párosul

• htIps:L..’w\u:chooi. .com/groups/kut vabaratokegyesulete/?freí’=ts



Az interjú alanya Interjút készítette
Berényi Édesség Bt. — Károlyi Mihály l)chucczeni Gábor

Berényi Gyermek FC - Kajlik Péter

Mezőherényi Frdélyi Kr — Kajlik Péter

Mezőherényi Horgász Egyesiilet Egeresi

István, Bai-na István

Spoiicsarnok Sportegyestilet Artemisz Íjász

Siakosz[ály — Finta Zsolt

Nyeregben Alapítvány — Madarászné
Bercczki Zsuzsanna

Berényi Lovasharátok Egyesülete -

Madarászné Bereezki Zsuzsanna
Piknik Park Kft. — Tóth János, Kmetykó

Beáta

______________________________

Mezőherényi Vadásztársaság - Gál Imre, Gál

Péter

Mezőherényi Kutyaiskola Zahorán Béla

Tópaut Vendéglő — Tánczos Imre

Berény Szálló —Marton Mihály

Cserép tájház - Balogh Dániel

__________________

IdeenforaImi és turisztikai szempontból hasznos internetes oldalak:

• http://www.mezobereny. hu/s!hir/793/AKTI V-TU RIZMUS-M EZOBERENYBEN

.

htt://www.mezpbereny. hu/s/cikkil 111 /Szaflashelyek

.

http://www. mezobereny. hu/s/cikk/l 1 5Nendecilato-helyek

.

htlp://www.pyomaendre.hu/hu/infotpartnertelepulesek/mezobereny.html

.

htlp://berenyturizmus.hu/index.php

htts://sites .poogle.com/site/kozkincskerekasztal/


