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Békés Város Képviselı-testülete  

2009. április 30-i ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó elkészítette a Békés város turisztikai 
életérıl szóló beszámolót, melyet jelen elıterjesztés mellékleteként terjesztünk a T: 
Képviselı-testület elé. 
 
Határozati javaslat: 

I. Békés Város Képviselı-testülete elfogadja a „Beszámoló Békés város turisztikai 
helyzetérıl” címő beszámolót, mely a jegyzıkönyv … számú mellékletét képezi. 

II. Békés Város Képviselı-testülete kidolgozásra javasolja Békés Város Turisztikai 
Koncepcióját. 

Határid ı:       2009. október 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 
Békés, 2009. április 27. 

 

    Izsó Gábor 
polgármester 

…………………… 
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Békés Város Képviselı-testülete 488/2008. (XII. 18.) határozatával elfogadta a 2009. 
I. félévi munkatervét, mely tartalmazza a „Beszámoló Békés Város turisztikai helyzetérıl” 
szóló beszámoló elkészítését. 

I. Elızmények:  
Békés Város Képviselı-testülete 2001. október 18-án foglalkozott utoljára városunk 

turisztikai helyzetével, távlati elképzeléseivel. Az elıterjesztés részletesen taglalta városunk 
régiónkban elfoglalt földrajzi helyzetét, turizmus terén rá ható tényezıket. Az anyag a SWOT 
elemzés mellett három prioritást fogalmaz meg, és a 304/2001. (X. 18.) KT határozat 
rendelkezik az elıterjesztésben foglalt feladatok – így a stratégia kidolgozása, a kohézió 
megteremtése, és a pályázati lehetıségek felkutatása – elıkészítésére, megvalósítására. 

2005-ben készítette el a Békési Kistérség a Terra Studio Kft. közremőködésével 
Turizmusfejlesztési Programját - Helyzetértékelés, stratégiai és operatív programját. Az anyag 
a kistérség régióban elfoglalt helyzetének elemzésén túl a kistérség székhelyének, Békés 
városának helyzetével is foglalkozik, és megfogalmazza a követendı kistérségi stratégiát.  

A jelenlegi elıterjesztés azért is szükséges, mert az elmúlt nyolc évben nem történt 
ilyen összegzés, mely alapja és kiindulópontja lehet a késıbbiekben egy hiányzó turisztikai 
koncepciónak. 
 
II. Békés város korábbi turisztikai SWOT analíziseinek elemzése 
 

Az alábbi táblázat összefoglalja a Békés Város Képviselı-testülete által még 2001-ben 
tárgyalt turisztikai SWOT elemzést, és áttekinti a Békési Kistérség által 2005-ben elfogadott 
Turizmusfejlesztési Program hasonló elemzését.  
(Az azóta eltelt idıszakban nem készült hasonló elemzés.)  
 
 
Erısségek Gyengeségek 
A Kettıs-Köröst vízi sportok őzésére 
alkalmassá kell tenni (2001) 

Az országos átlagnál magasabb a napsütéses 
órák száma (2001) 

Még meglévı tanyás településszerkezet – 
falusi turizmus (2001) 

Cigány folklór, mint specifikum (2001) 

A település infrastruktúrájának (gáz-, víz-, 
szennyvíz-, telefon) majdnem 100 %-os 
kiépítettsége (2001)  

Kit őnı közbiztonság (2001) 

Országos jelentıségő és védettségő 
természeti és építészeti értékek találhatók a 
kistérség területén és a szomszédos 
térségekben (2001, 2005) 

A terület jelentıs termálvíz vagyonnal 
rendelkezik, ezek többsége minısített 
gyógyvíz (2001, 2005) 

Számos, országos hírő kulturális, sport és 

Nincs városi turisztikai koncepció (2001) 

Kevés a képzett turisztikai szakember (2001) 

Nincs tourinform iroda (2001) 

A meglévı és potenciális turisztikai 
vonzerık infrastruktúrája és kapcsolódó 
szolgáltatások további fejlesztéseket 
igényelnek (pl.: kevés szállás) (2001, 2005) 

Melegkonyhás vendéglátóhely-kínálat 
szőkös (2001, 2005) 

A helyi turizmus fejlesztése forráshiánnyal 
küszködik (2001, 2005) 

A térség gyorsforgalmi 
megközelíthetıségének hiánya hátráltatja a 
turizmus fejlıdését (2001, 2005) 

A kistérség turisztikai kínálatából 
hiányoznak a komplex turisztikai 
programok (2001, 2005) 

A turisztikai vonzerık és szolgáltatások 
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gasztronómiai rendezvény van (2001, 2005) 

A termál- és gyógyvíz gyógyászati és 
turisztikai hasznosítása megindult, 
infrastruktúrája fejlesztés alatt áll (2005) 

A Körös és holtágai a vízi-, a horgász- és az 
ökoturizmus számára is kedvezı 
feltételeket kínálnak (2005) 

A térségben a Körösök vízszintje a 
Békésszentandrási duzzasztónak 
köszönhetıen nem ingadozik szélsıségesen 
(2005) 

A Körösök vidékén bejáratott vízi, 
kerékpáros, és gyalogos túraútvonalak 
találhatók (2005) 

A térségben értékes az apróvadállomány, 
jelentısek a vadászati hagyományok (2005) 

Gazdag természeti, kulturális és építészeti 
örökség (2005) 

A térségben élık a népi, gasztronómiai, 
nemzetiségi hagyományok, amelyek 
ápolásában számos civil szervezet vesz 
részt (2005) 

A térségben értékes ipari mőemlékek 
találhatók (2005) 

A kistérségbıl jó a regionális turisztikai 
központok (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) 
elérhetısége (2005) 

marketingje elégtelen (2001, 2005) 

A holtágak és környezetük elhanyagolt 
állapota korlátozza azok turisztikai 
hasznosíthatóságát (2005) 

A turisták átlagos tartózkodási ideje és 
fajlagos költése alacsony (2005) 

A Békési Gyógy- és strandfürdı és a 
Mezıberényi Strandfürdı infrastruktúrája 
több tekintetben is korszerőtlen, a minıségi 
turizmust nem szolgálja (2005) 

A turisztikai szolgáltatók között nem 
jellemzı az együttmőködés (2005) 

A kapacitások kihasználtsága a nyári 
szezonra koncentrálódik (2005) 

A szálláshely-kínálat a felsı és közép 
kategóriákban hiányos (2005)  

A térség turisztikai menedzsmentjének térségi 
szervezeti feltételei hiányosak (2005) 

Egyes turisztikai vonzerık 
megközelíthetısége rossz (2005) 

 

Lehetıségek Veszélyek 

Regionális együttmőködés megfogalmazása, 
kezdeti lépések már megtörténtek (közös 
pályázatok, térségi társulások) (2001) 

Európai Uniós források a területfejlesztésben, 
vidékfejlesztésben, turizmusban PHARE, 
SAPARD, (SAPARD koordinátor Békés). 
Hazai pályázatok-Széchenyi terv (2001) 

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 
turisztikai szakot mőködtet (2001) 

Elszármazottakkal való kapcsolattartás 
(2001) 

Magánszállások bevonása (2001) 

Városi internetes weboldal létrehozása (2001)  

Az egészségturisztikai, illetve az aktív és 
alternatív turisztikai termékek iránt a 

Balkáni térség negatív hatása (2001) 

Olcsóbb árfekvéső, elsısorban román 
turisztikai célpiacok vonzó hatásának 
fokozódása (2001) 

EU belépés után a schengen-i probléma a 
keleti határra tolódik át (2001)  

Az M44-es gyorsforgalmi út kiépülésének 
késése esetén a térség elérhetısége a 
továbbiakban is kedvezıtlenül alakul 
(2005) 

A megyei fürdık nem kellıen összehangolt 
fejlesztései éles versenyhelyzetet 
eredményeznek (2005) 

A Romániából érkezı esetleges szennyezés 
veszélyezteti a Körösökhöz kötıdı 
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nemzetközi és hazai kereslet növekszik 
(2001, 2005) 

A belföldi turizmus növekszik (2005) 

A felfejlesztett Békéscsabai repülıtérnek 
köszönhetıen várhatóan megnı a térségbe 
látogató külföldi vendégek száma (2005) 

Az európai integráció elırehaladtával a 
határok formálissá válnak, a nemzetközi 
turizmus és együttmőködés feltételei 
javulnak (2005) 

A turisztikai befektetések iránt növekszik a 
tıke érdeklıdése (2005) 

A kistérség turisztikai kínálata jól 
kapcsolódhat a környezı térség turisztikai 
kínálatához (2005) 

Folyamatosan nı a Romániából Békés 
megye fürdıibe érkezı betegek száma 
(2005) 

A térséget két, az országos tervekben 
szereplı törzshálózati kerékpárút érinti 
(2005) 

turizmust (2001, 2005) 

 

 
 
MAGYARÁZAT: 
Dılt betővel szedett: nem aktuális. 
Normál betőtípus: folyamatban van. 
Vastagon szedett: ma is aktuális megállapítás. 
 
ERİSSÉGEK: az elemzések óta eltelt hosszú idıszak ellenére a legtöbb, pozitív turisztikai 
vonzerıt jelölı megállapítás ma is megállja a helyét. A gazdag felsorolás szinte teljes, amit 
mindenképpen meg kell említeni, hogy a román turisták érdeklıdése régiónk iránt jelentısen 
megnıtt az utóbbi években, illetve Gyula városának turisztikai vonzereje és turisztikai 
attrakciói is vonzzák a belföldi és a nemzetközi turizmust. E kettı két olyan erısség, mely 
alkalmas lenne Békés város turisztikai vonzerejének fejlesztésére is. 

GYENGESÉGEK: örvendetes, hogy az elmúlt idıszakban Tourinform Pont kezdte meg 
mőködését a nyári idıszakban. Egy Tourinform Iroda kialakítása igen szigorú követelmények 
alapján történik, ennek városunk nem felel meg jelenleg, de egy tájékoztatást nyújtó 
turisztikai pont is nagy segítség lehet a turistáknak, így ez a megállapítás ma már nem 
aktuális.  

Szintén gyengeségként említi az elemzés a holtágak és környezetük elhanyagoltságát, 
még 2005-ben is. Az eltelt idıszakban ezen a területen is pozitív változások indultak el. 
Egyrészt lakossági kezdeményezések érkeztek önkormányzatunk felé, helyi lakosok 
turisztikai céllal hasznosítanának egyes szakaszokat. A kezdeményezéshez szakmai segítséget 
nyújtunk pályázatok benyújtása terén. Másik újdonság az „ÖKOVÍZ - Az Élıvíz-csatorna 
ökológiai, turisztikai állapotának javítása – INTERREG IIIA” elnevezéső projekt, mely Békés 
Város Önkormányzat tulajdonát is érintı területeken, Békés I. szivattyútelep mellett 1 db 
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kisteljesítményő szivattyútelep, az Élıvíz-csatorna torkolatánál 1 db gerebtisztító mőtárgy, az 
Élıvíz-csatorna torkolatánál és az alsó és felsı körgáti zsilipeknél 5 db csónaklerakó és 2 db 
uszadékkiszedı hely kiépítését jelentette. A vízi létesítménynek részben vegyes tulajdonú - 
állami és önkormányzati tulajdonú - részben állami és részben önkormányzati területeken 
épültek meg. A fejlesztés révén javul a víz minısége, rekreációs értéke, mely a turizmus 
fejlesztésben érdekelt Békésnek is fontos. A 2015-re megvalósuló befejezı ütemmel, a 
békéscsabai szenyvíztisztító telep korszerősítése után történik meg a csatorna teljes 
mederkotrása, így válik teljessé a mostani fejlesztés értéke.  

A megállapítások között több pontban is folynak jelenleg is fejlesztések, így a 
turisztikával foglalkozó szakemberek száma is növekedett, a Békési Gyógy- és strandfürdı 
esetében az uszoda építése megkezdıdött, a gyógyfürdı fejlesztésére pedig a Norvég Alaphoz 
lett beadva pályázatunk. A térség turisztikai menedzsmentjének térségi szervezeti feltételei 
ugyan hiányosak, de fejlesztésük jelenleg is folyamatban van. A Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület tagjaként városunkat is érinti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet 
(TDMSZ) fejlesztésére beadott pályázat (jelenleg a regisztrációs lapot adtuk be a 
pályáztatóhoz). Az elképzelés szerint a jelenleg mőködı Tourinform hálózat mellett, késıbb 
helyett, – mely nem a turisztikai desztinációk mentén osztja régiókra az országot – alulról 
jövı szervezıdésekként TDMSZ szervezetek jönnének létre helyi, régiós és országos szinten. 
A jelenlegi pályázat keretében a helyi szervezetek alakulhatnának meg, és kapnának forrást 
ahhoz, hogy szerveztük mőködni tudjon.  

Továbbra is problémát jelent a turisztikai vonzerıkhöz kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése, a szálláshelyek és a melegkonyhás vendéglátóhely-kínálat bıvítése. A forráshiány 
a gazdasági válság miatt komolyabb problémát jelent, mint korábban, ezt ellensúlyozni csak a 
marketing tevékenységre fordítandó költségek koncentrálásával lehet, ám 2001 óta továbbra 
sincs városunknak turisztikai koncepciója. Nincsenek komplex kiegészítı programcsomagok, 
melyek a megyébe érkezı turistákat arra csábítanák, hogy Gyula és Békéscsaba mellett az 
igen közel fekvı Békésre látogassanak akárcsak részprogramok erejéig. Végül pedig évek óta 
húzódik a térség gyorsforgalmi megközelíthetıségének javítása.  

LEHETİSÉGEK: a táblázatban szereplı regionális együttmőködés kezdeti lépéseinek 
megtétele nagyrészt már megtörtént, a szervezeti keretek kialakultak. Szintén a múltat jelentik 
a PHARE, SAPARD pályázati források vagy a Széchenyi terv. A Nemzeti Fejlesztési Terv 
Operatív programjaiból azonban továbbra is lehetıség van pályázatok benyújtására, mint 
ahogy azt sok esetben ki is használtuk. A Város internetes weboldala létrejött, sıt igen élénk 
Békés városának online megjelenése. Több kísérletet is tettünk magántıke bevonására a 
turisztikai attrakcióink fejlesztéséhez, ám a jelenlegi gazdasági környezet nem kedvez a 
turisztikai befektetéseknek.  

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény ma már nem csak turisztikai szakot mőködtet, 
hanem tanszállodát alakított ki. Az iskola és a város együttmőködése így fontos tényezı lehet 
a turizmus fejlesztésében.  

Az elszármazottakkal való kapcsolattartás továbbra is folyamatos. Munkatársaink 
folyamatosan frissítik és bıvítik a listát. Havi rendszerességgel küldünk sajtótermékeket, 
elégedettségi kérdıívet, tájékoztatást stb. A Madzagfalvi Napokon minden évben igyekszünk 
újszerő programokkal hazavárni a békésieket.  

Továbbra is élénk a kereslet az egészségturisztikai, az aktív és az alternatív turisztikai 
termékek iránt. Ezt mutatja a Kishajókikötı és hajóátemelı iránti fokozódó érdeklıdés is. A 
kikötı a 2007. évi próbaüzem után, 2008-ban már május 1-jétıl október 31-ig fogadta az 
érdeklıdıket, vízitúrázókat. A 2008-as évben 65 db csónak, hajó számára béreltek 
kikötıhelyet, ez duplája a 2007. évi adatoknak. A vízitúrázók is elıszeretettel használják 
bázisnak a kikötıt, szintén ebben az évben 30 túra indult, érkezett vagy éjszakázott a 



 7 

helyszínen. Vasárnaponként rendszeresen közel 100–120 helyi lakos járt ki pihenni, mozogni, 
sétálni a víz közelségét élvezni.  

A belföldi turizmus élénkülése pedig már évek óta átalakította a piacot, az „Itthon 
otthon van!” szlogennel jelentıs marketing munka irányul országos szinten a régiók közötti 
turizmusra.  

 Az utazások motivációi 

 Belföldiek Külföldiek 

Rokonlátogatás 18,0% 11,3% 

Iskolai tanulmányút, tábor 13,0% - 

Vásárlás 13,0% 21,5% 

Üdülés 12,0% 6,6% 

Egészségturizmus 6,0% 4,7% 

Hivatásturizmus 5,0% 4,6% 

Városnézés 4,0% 4,6% 

Rendezvényturizmus 3,0% 2,0% 

Egyéb turisztikai 4,0% 3,8% 

Nem turisztikai 22,0% 40,9% 
Forrás: KSH elõzetes adatok (2006) 

Ugyan még számottevı hatását nem érezzük, egy komplex, felfejlesztett Békéscsabai 
repülıtér várhatóan élénkítheti a térségbe látogató külföldi vendégek számát.  

 
Az európai integrációval ugyan javultak a nemzetközi együttmőködés feltételei, 

számottevı hatását a román határmenti forgalomban érezhetjük leginkább. Kistérségi 
összefogással, komplex turisztikai csomaggal javulhat idegenforgalmunk, amit az is 
megkönnyít, hogy külterületi kerékpárút hálózatunk hossza folyamatosan nıtt az elmúlt 
években, így több környezı település kerékpárral is megközelíthetı.  

VESZÉLYEK: az olcsóbb árfekvéső, román turisztikai célpontok vonzó hatása napjainkban 
nem okoz annyira problémát, köszönhetıen a hazai kínálat bıvülésének, csakúgy, mint a  
schengen-i határ kitolódása.  

Jelentıs veszély azonban az M44-es gyorsforgalmi út kiépülésének késése, a 
Romániából érkezı esetleges természeti szennyezések, melyek veszélyeztetik a Körösökhöz 
kötıdı turizmust.  

Végül pedig komoly problémát jelent a megye többi városában korábban lezajlott 
fürdıfejlesztések elszívó hatása, mely már a pályázatok beadásánál is hátrányt jelent. 

 
III. Összefoglaló a turizmus fejlesztését szolgáló pályázatokról (2006-2008) 

Mivel minden pályázat, amely Békés város területén valósul meg, valamilyen szinten 
hozzájárul az idegenforgalom fejlesztéséhez, városunk imázsának növeléséhez, így a rövid 
áttekintésnél azokat a pályázatokat vettem figyelembe melyek vagy turisztikai attrakciót 
hoznak létre (III/1.), vagy olyan marketing terméket eredményez, amellyel eredményesebb a 
turisztikai kínálat kommunikációja (III/2.) 
III/1.  
Békési Szilvapálinka Út (DAOP 2.1.1. D) 
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A földrajzi eredetvédett Békési Szilvapálinka turisztikai attrakcióként való megjelenítése, 
pálinka kóstoltató és bemutató helyek létrehozása volt a célja a fenti pályázatnak. A Békési 
Szilvapálinka Út bemutatja a termék elıállításának hagyományait, elıállításának különféle 
módjait, és természetesen a hungaricumot. Nem a párlat kereskedelmi térnyerését, 
piacszerzését hivatott elérni, hanem a bortúrák és whisky-túrák mellett új programkínálat 
meghonosítását nem csak a Dél-Alföldön, illetve hazánkban, hanem nemzetközi 
viszonylatban is. A projekt a KBC kezdeményezésére a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület közremőködésével készült el, összköltsége 214.787.386,- Ft, melybıl az európai 
uniós és hazai társfinanszírozású támogatási összeg 106.749.331,- Ft, a partnerek által 
biztosítandó önerı 108.038.055,- Ft. A projekt Támogatási szerzıdésének aláírását követıen 
2010. év végére kell elkészülnie a projektnek, amely a kivitelezés során építési, felújítási, 
eszközbeszerzési és marketing elemeket foglal magába. A pálinka út Gyuláról a 0. km-nél 
kezdıdik. Az elızetesen jelentkezı csoportok innen indulnak Gyulára, Békéscsabára és 
Békésre, hogy három város három pálinkafızdéjében gasztronómiai utazást tegyenek.  
A projekt elemeként Békés város központjában található, kétszintes épületben kerül 
kialakításra az interaktív bemutatóhely, egy 42 férıhelyes kóstoltató, illetve egy 80 
férıhelyes, elıadások, országos rendezvényeknek (pl. pálinkaversenyek, pálinka 
szinpóziumok) helyet biztosító centrum. A beruházáshoz a szükséges önerıt és az 
üzemeltetést a pálinka-elıállításban nagy hagyományokkal és tapasztalattal bíró, 1984-ben 
alapított vállalkozás jogutódja, a Békési Pálinka Zrt. biztosítja. Önkormányzatunk testületi 
határozattal 500.000,- marketing költséggel járul hozzá a városnak is fontos turisztikai 
fejlesztéshez, melynek átutalása megtörtént. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III/2. 
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által beadott, Békést érintı pályázatok:  

 
Ssz. 

 
Projekt címe 

 
Támogatás 

éve 

A támogató 
program/célelıirányzat 

neve 

Támogatás 
összege 
(ezer Ft) 

1. ROP-1.1.1.-2002-05-
0003/34 „Körösök lágy 
ölén” 
 

2006-2007  
Országos Területfejlesztési 

Hivatal 

926.000.000 Ft 

2. Körösök Völgye 
Akciócsoport 

2007-2008 Leader +Program 100.000.000 Ft 
 

3. Magyar-Román 
Mintaértékő turisztikai 
vállalkozásfejlesztı modell 
a Körösök völgyében 

2006-2007  
INTERREGIII/A 

 
25.000.000 Ft 

4. „Határtalanul két 
keréken”kerékpárút kiviteli 
terveinek készítése 

2007-2008  
 

INTERREGIII/A 

 
 

38.000.000 Ft 
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Békéscsabától 
Nagyszalontáig 

5. Vendégfogadás a Körösök 
lágy ölén – nık a 
turizmusban 
 

2007-2008  
 

HEFOP 1.3.1 

 
 

23.000.000 Ft 

6.  
„Vadregényes utakon 
Dánfoktól Mágorig” 
 

2007-2008  
DARFT 

 
12.000.000 Ft 

7.  
Tematikus turisztikai 
útvonalak a Körösök 
Völgyében 
 

2008 A Dél-Alföldi Turisztikai 
Régió Ismertségét növelı 

Turisztikai 
Marketingeszközök 

Támogatása TU-DAL 

 
 

3.150.000 Ft  
 

 Összesen: 4. 274. 000.000 
Ft 

 
 
Békés Város Önkormányzata által beadott pályázatok 

 
Ssz. 

 
Projekt címe 

 
Támogatás 

éve 

A támogató 
program/célelıirányzat 

neve 

Támogatás 
összege 
(ezer Ft) 

1. Turisztikai eszközfejlesztés 
(sátor) 

 
2006 

DARFT 
 

1.857.000 Ft 
 

2.  
Infotáblák-Dánfokon 

 
2006 

DARFT 
 

1.049.000 Ft 
 

 Összesen: 2.906.000 Ft 
 
 
 
Békési Kistérség által e témakörben benyújtott pályázatok 
Ssz. Projekt címe Támogatás 

éve 
A támogató 

program/célelıirányzat 
neve 

Támogatás 
összege 
(ezer Ft) 

1. A Dél-Alföldi turisztikai 
régió ismertségét növelı 
turisztikai 
marketingeszközök 
támogatása 

 
 

2008 

 
 

TU-DAL-3. 
 

 
 

2.077.490 Ft 
 

 Összesen: 2.077.490 Ft 
 
IV. Változások (2006-2009) 
IV/1. A város kereskedelmi szálláshelykínálata 

Számottevıen nem gyarapodott, de színvonalában emelkedett a város 
szálláshelykínálata. A Dübögı Szálloda Étterem és Esküvıház felújításával minıségi 
szolgáltatóvá vált.  

A Dánfoki Ifjúsági Tábor és Camping évrıl-évre igyekszik színvonalán javítani. 
Örvendetes tény, hogy a nyári programkínálatuk színesedik és vonzóvá vált a környezı 



 10 

települések lakói számára is. Megkezdıdött a Dánfoki Szabadstrand fejlesztése is. 
Decentralizált pályázati forrásból 23,5 millió forintot fordít Békés Város Önkormányzata, nıi 
és férfiöltözık és vizesblokk felépítésére. A kiszolgáló helyiségek mellett a tervek szerint a 
vízben táblák és bóják lesznek kihelyezve. A komplexumhoz vezetı Dánfoki utat is kiszélesíti 
és új burkolattal látja el a város, melyre pályázati forrással együtt összesen 23,7 millió forintot 
költ. 

Újdonság a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Tanszállója, melyet a közelmúltban 
adtak át, a Piroska Vendégház viszont szünetelteti szolgáltatását.                                      
 
Szállások 
– Dübögı Szálloda, Étterem és Esküvıház                                     
– Dánfoki Ifjúsági Tábor és Camping  
– Farkas Gyula Közoktatási Intézmény Németh László Középiskolai Kollégiuma  
– Szegedi Kis István Református Gimnázium Kollégiuma 
– Bélmegyeri Vadászház  
– Diós Tanya 
Éttermek 
– Dübögı Szálloda, Étterem és Esküvıház                                     
– Békés Gastro Kft. Étterme 
– Dánfok Vendéglı  
– Bagoly Vendéglı 
– Sarokház Vendéglı 
 
IV/2. Az eseménykínálat változásai 

Az elmúlt három évben, a hivatalos állami ünnepeken túl turisztikai szempontból 
jelentıs rendezvényeink száma is megnıtt. Az alábbi felsorolásban dılt betővel szedett részek 
már a 2001-es rendezvénynaptárban is szerepeltek. Évek óta meglévı „bejáratott” 
rendezvények. Ugyan évek óta megrendezik, de kiemelt rendezvényként korábban nem 
említették az Aratónapot, a Szüreti Mulatságot és a Nemzetközi Csuta Mővésztelepet. Öt új 
rendezvény színesíti a rendezvénynaptárt, ezeket vastagon szedtük. 
 
 
 

Békési Esemény Naptár  -  2009. 
2009. évi városi turisztikai rendezvények idıpontjai 

 
Tavaszi Fesztivál     - 2009. március 14 – április 5. 
„Az Én hangom” könnyőzenei énekverseny  - 2009. április 24. 
Ifjúsági Napok és Majális     - 2009. április 30 – május 1.  
III. Nefelejcs Vigalom    - 2009. május 30–31.     
III. Békési Szilvapálinka Ünnep   - 2009. június 6–7.   
XXXIII. Békés-Tarhosi Zenei és Mővészeti Napok -  2009. június 23 – július 12. 
Egy hajóban evezünk     - 2009. június 27–28. 
IX. Aratónap      - 2009. július 5. 
XVIII. Nemzetközi Csuta Mővésztelep   -        2009. július 30 – augusztus 8. 
XI. Madzagfalvi Napok     -  2009. szeptember 4–5–6. 
Szüreti Mulatság     - 2009. szeptember 19.         
IV. Tökmulatság           - 2009. október 10–11.      
Békés Advent       -          2009. nov. 29–dec. 20.  
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V. Szervezeti feltételek 
Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Kulturális Központban alakította ki azt a 
szervezeti keretet, mely a város turizmusával foglalkozik. A kulturális központban egy 
munkatársnak szakirányú végzettsége van, míg egy másik szakember képzése folyamatban 
van. Az intézmény felel a város legtöbb turisztikai vonzerıként lényeges rendezvényéért, 
üzemelteti nyaranta a Tourinform Pontot.  
Békés Város Polgármesteri Hivatala szervezi minden évben az „Egy hajóban evezünk” 
programot, besegít a Madzagfalvi Napok szervezésében és turisztikai pályázatok 
benyújtásában is kompetens. A polgármesteri hivatalnál így Kálmán Tibor sportreferens és a 
polgármester titkársága jelenti az összekötı kapcsot a kulturális központ felé, kiegészülve a 
Mőszaki Osztály pályázatíróival.  
 
 
VI. Összegzés 
A turisztikai SWOT analízis részleges elavultsága miatt is szükséges egy új analízis 
megtétele, mely egy turisztikai koncepció részét képezné. A turisztikai koncepció alapján 
hatékonyabban, célzottan lehet az idegenforgalom fejlesztését megtervezni, még 
változatlan pénzügyi feltételek mellett is. Szintén a koncepció feladata a fejlesztések 
prioritásainak megfogalmazása is. Részét képezné a turisztikára épülı marketing 
stratégia, mely utoljára 2003-ban került a képviselı-testület elé. A koncepció tartalmi 
megvalósulásáról évente szükséges lenne tájékoztatni a testületet. 
 
 
 

………………………………... 
Csomósné Ottlakán Magdolna  
    önkormányzati tanácsadó 


