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ELŐSZÓ

1999. július 9-én, Csongrádon 25 fürdőtelepülés fogott öszsze a régió fürdőinek fejlesztéséért, majd 2004-ben megalakult a
Dél-Alföldi Termálklaszter és így ma már 50 taggal és az ÉszakAlfölddel, a Vajdasággal és Románia észak-nyugati régiójának
fürdőtelepüléseivel közösen egy nemzetközileg is jelentős „Alföld Spa” márka bevezetésén, elismertetésén munkálkodtunk.
2009. július 9-én Csongrádon partnereikkel közösen emlékülést
tartottunk. Azóta még egy évtized elröpült felettünk, mint Petőfi
Sándor cserebogara: „ Hej azóta húsz esztendő telt el/ Megrakodva búval és örömmel.../Húsz esztendő... az idő hogy lejár! Aztán így folytatódott a vers:
Foglaljatok helyet itt mellettem,/ Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem…/ Így van ez az
Egyesülettel is, férfi korba lépett, bár úgy érzékelem, hogy a Gauss görbéje éppen lejtmenetben van. Bár az is igaz, hogy az idő ugyan nagy tanítómester, csak sajnos megöli
a neveltjét. Mégis, mivel nagyon bízom abban, hogy az együttműködésnek van jövője
hazámban és szomszéd országokban, Európában és a Világon, így az egészségturizmus
területén is. A formák természetesen változnak, a mi esetünkben is egy évtizedig a Régiók, majd a Klaszter volt a sláger, aztán a már kissé protekcionista akkreditált Klaszterek,
és feljöttek a desztinációs együttműködések. Nem baj ez, ha a jó ügyek a fejlődést segítik.
Sokszor töprengtem a könyv írása és szerkesztése közben, hogy külső nyomkövetőként
írjak, vagy vállaljam a személyes, szinte szülői kötődést. Végül az utóbbi mellett döntöttem, hiszen az életem 20 évéről van szó, ezért felesleges „a mondatok, a kifejezések
mögé bujkálni”– és persze nagyrészt feleségem élete is, aki folyamatosan egyre többet vállalt főként, amikor pénzszűkében
egyedül, munkatársak nélkül maradtam.
Igen, ahogyan a költő sorait idéztem,
voltak nehéz idők – a búval ugyan soha
nem törődtem -, de a közösség szeretete,
támogatása hamar feledtette azokat. Az
emlékezés során nem kívántam elkerülni
ennek a remek szakmai, és baráti közösségnek érzelmi összetartó erejét, amely
személy szerint nekem, – és remélem
másoknak is igen sokat jelentett az eltelt A szerző és felesége a Szarvasi Liget Hotel
2007. évi avatásán
húsz évben. Köszönet mindenért!
dr. Albel Andor
örökös, tiszteletbeli elnök

5

KÖ S Z ÖN T Ő

Több, mint 20 esztendővel ezelőtt a
Dél-Alföldi Termálkaszter első kiadványáD
nak bevezetőjében a következőket írtam:
n
„„Olvastam valahol, minden kiadványnak
kküldetése van. Ennek talán az, hogy növvelje azok szakmai elkötelezettségét és önbizalmát, akik egy új kor megújuló ágazab
ttának, az emberközeli idegenforgalomnak
kképviselői szeretnének lenni.” Ezen gondollatok igazságát két évtized múltával is vallósnak vélem. Azzal a különbséggel, hogy
amit akkor jövőbeni elképzelésként fogalmaztunk meg, az ma már múltbéli tapasztalás.
A Dél-Alföldi Termálkaszter az elmúlt 20 évben mindent megtett azért, hogy a turisztikai ágazat folyamatosan változó stílusát és követelményeit alakítsa, kövesse, tanítsa. 20
évvel ezelőtt még nem sejtettük, hogy milyen perspektíva áll előttünk, s azt sem, hogy
ez milyen módon pörgeti fel szakmai életünket. Ebben a kihívásokkal gazdag időszakban
hűséges iránytűként a Dél-alföldön mindig hiteles kapaszkodót jelentett számunkra a
Dél-Alföldi Gyógy- és Termál Fürdők Közhasznú Egyesület.
A köszöntőnek nem feladata, mégis fontosnak tartom kiemelni, hogy dr. Albel Andor
elnök úr vezetésével, szakmaiságával és emberségével az Egyesület nap, mint nap bebizonyította, hogy a turizmus fejlődésének legsarkalatosabb feltétele az együttműködés,
a kooperáció.
Tisztelt Olvasó!
A Dél-alföldi Régió gazdasága igen változatos képet mutat. Kecskeméttől Szegedig,
Bajától Békéscsabáig számtalan próbálkozást azonosíthatunk, amely az itt élő népesség
megmaradásának gazdasági feltételeit igyekezett biztosítani. Egyetlen tény azonban ma
már egyértelmű, a turizmus lehetőségeit a régió egyetlen egy szegletében sem hagyják
figyelmen kívül a jövő formálásának munkálataiban.
Ez óriási eredmény az ágazat életében, s talán ez a legfontosabb értéke annak a
munkán is, melyet 20 éven keresztül a Dél-Alföldi Termálkaszter elvégzett.
Nógrádi Zolán
Mórahalom polgármestere
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FOND KLASTER ZDRAVSTVENOG TURIZMA VOJVODINE
VAJDASÁGI EGÉSZSÉGTURIZMUS KLASZTER ALAP
FUND CLUSTER FOR HEALTH TOURISM OF VOJVODINA
Megtisztelő feladat számomra, hogy
a 20. jubileum alkalmából Magyarkanizsa
önkormányzata nevében köszönthetem a
Dél-Alföldi Termálklasztert és mély tisztelettel gratulálhatok az eltelt időszak eredményeihez és sikereihez.
2006.
óta személyesen
is részese voltam a gyulai Dél-Alföldi Termálklaszter és a
2006 ót
él
vajdasági turisztikai klaszter gyümölcsöző együttműködésének, mely példaértékű és
meghatározó volt, hidat teremtett a Balkánra a közép- és kelet-európai egészségturizmus
fejlesztésében.
A határokon átívelő „Kárpát-medencei termálrégióban” marketing, oktatási, információs, innovációs és fejlesztési feladatokat végeztünk közös egyetértésben. Az együttműködés, a közös célok lefektetése és az állhatatos munka a Vajdaságban is magával
hozta a nemzetközi összefogás határon átívelő sikereit, az azonosulást az „Alföld Spa”
márkajegy rendszerével a DKMT eurorégióban, főként az Európai Turisztikai Képzési
Mintaterület kialakítása, fő elvei és feladatai vonatkozásában.
A gyümölcsöző együttműködésnek köszönhetően Vajdaságban kialakult egy jól és
sikeresen működő értelmiségi-szakmai csapat, melynek célkitűzése, hogy kialakítsa és
folyamatosan fejlessze a Gyógy- és Rurális Egészségturisztikai Képzési Mintaterületet a
Vajdaság Autonóm Tartomány területén, megismertetve ezáltal a világgal a Nagyalföld
Szerbia területén található turisztikai kínálatát. Külön érdekesség, hogy a vajdasági
egészségturisztikai klaszter szerkezeténél fogva egyedülálló Szerbiában.
Magyarkanizsa önkormányzata, Vajdaság és Szerbia polgárai is felismerték és céltudatosan követik az Európai Unió képviselte irányvonalat, melyeket a DAT önzetlenül
megosztott határontúli partnereivel, segítve ezáltal az európai integrációs folyamatokat,
valamint azt, hogy a balkáni híd szerepét betöltő Vajdaság ismét zászlóshajója lehessen
a térségnek és lendületes fejlődésével Szerbia és az Európai Unió gazdagodását szolgálja.
Mindez a gyulai Dél-Alföldi Termálklaszter és dr. Albel Andor barátunk támogatása és
önzetlen segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg, ezért megragadom az alkalmat
és ezúton is őszinte hálámat és elismerésemet fejezem ki!
További sikeres munkát kívánva tisztelettel gratulálok a jubileumhoz.
Miloš Kravić
a Magyarkanizsai Képviselő-testület elnöke
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Immáron 20 éves a Fürdőegyesület és 15-éves a Termálklaszter a
Dél-Alföldön. Bizony már a felnőttkor küszöbére jutott ez a szerveződés. Az 1891-ben alapított Magyar Balneológiai Egyesület (persze
akkoriban ennél jóval hosszabb névvel) története a példa arra, hogy
a jó kezdeményezések a történelem zivatarai ellenére - hála tagjai kitartásának – fennmaradnak és működnek. Az ünnepi alkalomból hasonló jót kívánhatunk a Fürdőegyesületnek és a Termálklaszternek,
ezzel a szép kiadvánnyal. A magyar balneológia múltját áttekintve az
első, ami szembetűnik a nagy egyéniségek mellett (Korányi Sándor,
Belák Sándor, Schulhof testvérek, de Chatel Andor és még folytathatnánk
folyamatos jelenléte. Különböző fürdőegyletek, tudományos
á k a sort)
t) az önszerveződés
ö
egyesületek tettek meg mindent a balneológia népszerűsítése, tudományos és gazdasági megalapozása érdekében. Sokan – orvosok, gazdasági szakemberek, egészségügyi szakdolgozók
– dolgoztak azért (mára már névtelenül), hogy a gyógyfürdőkultúra Magyarországon világszerte elismerten magas színvonalú legyen. Ahhoz, hogy a jövőben is így maradjon, sokunk
munkájára van szükség. A fürdők üzemeltetőinek a színvonal megőrzésében, a gyógyászaton
dolgozóknak az orvostudomány aktuális állásának megfelelő gyógykezelések biztosításával
és egyúttal a kor újabb igényeit igazoló kutatásokkal kell hozzájárulni a jövőnkhöz. S nem
lehet elhallgatni, hogy a törvényhozóknak is kiemelkedő szerepe van a magyar balneológiai
jövőjének biztosításában: ahogy az a XIX. században, a magyar balneológiai „aranykorában”
volt. A korszerű jogszabályi környezet megteremtésével (mivel a jelenlegi lassan 30-40 éves
szabályozás korrekcióra szorul) és a megfelelő anyagi feltételek biztosításával.
A Fürdőegyesület és Dél-Alföldi Termálklaszter a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével és rendszerezésével segítheti a fenti folyamatokat. Mint az ország legtöbb gyógyfürdőjét összefogó klaszter rengeteg olyan ismeret birtokában van, amelyek megalapozhatják
a jövőnket meghatározó döntéseket. Az eddigi tapasztalatokról szól ez a könyv, mely kiváló
alapot szolgáltat a továbbgondolkodásra:
– mit kell tennünk az elért színvonal javítása érdekében?
– hogyan lehetne gyógyfürdőinknek karakteres –egyéni – arcot adni?
– a tömegturizmus és a gyógyászat viszonya?
– lehet-e és kell-e ennyi gyógyfürdőt gazdaságosan üzemeltetni?
– a felhalmozott tapasztalatot hogyan lehetne exportálni?
– az orvostudomány rohamos fejlődése mellett mi lesz a szerepe a balneológiának?
És még lehetne a kérdéseket sorolni, s a könyv olvasóit biztatom a válaszok megfogalmazásában. Együtt gondolkodva biztosan megtaláljuk a helyes választ a kihívásokra.
Prof.dr. Géher Pál
a Magyar Balneológiai Egyesület elnöke
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I. FEJEZET

Könyv és kiadványok szemléje
Az első kiadványunkat Ebergényi Andrással közösen írtuk, és én szerkesztettem.
1999-ben jelent meg, a Dél-Alföldi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság finanszírozta, és a
felelős kiadója a Titkárság volt. Az előszavát
a Dél-alföldi Regionális fejlesztési Tanács elnöke Nógrádi Zoltán írta, melyből idézem: „A
dél-alföldi régió számára, területi elhelyezkedését
tekintve is, stratégiai ágazat az idegenforgalom.
Ahhoz,
Ahh hhogy térségünk
é é k megállja
állj a helyét
h l é a régiók
é
közötti versenyben, amely folyhat forrásért,
kitörési lehetőségért, turistáért egyaránt, ezért fontos az ilyen és ehhez hasonló kötetek megjelentetése. Jó szívvel őrzöm, a korán elhunyt Ebergényi András írótársam emlékét: az
útmutatóhoz komoly szakértelmével járult hozzá, majd később több pályázatot készítettünk közösen, valamint elkészítettük Gyulai Szigeterőd rekonstrukciójának tanulmányát, és magyar–angol–német nyelven propagáló füzetét.
1998-ban, amikor létrejöttek a Regionális
Idegenforgalmi Bizottságok és munkaszervezeteik a Titkárságok, lehetőségünk nyílt áttekinteni a dél-alföldi régióba irányuló turizmus
helyzetét, és bekapcsolódni a turisztikai fejlesztés koncepciójának elkészítésében. Ekkor
indítottuk el „Az Alföld Turizmusáért” könyvsorozatot, melynek második kötete a „Gyógyító
vizek a Dél-Alföldön” – a fürdők helyzetéről és
fejlesztésükről írt könyv volt. A könyv a gazdasági
Minisztérium
Turisztikai
á M
é
T
k CélelőirányCél lő á
zatának támogatásával készült, és a Dél-alföldi RIB Titkársága volt kiadója 1999-ben.
Előszavában dr. Ákoshegyi György a Magyar Fürdőszövetség főtitkára írta: „A könyv
szerzői összefoglalást kívánnak adni a Dél-Alföld idegenforgalmáról és azon belül kiemelve a
termál- és gyógyvizekben rejlő lehetőségeket. A kötet segítséget nyújt az önkormányzatoknak
és a fürdőknek a lobbyzáshoz, a kormányzati vagy regionális döntéshozók meggyőzéséhez
arról, hogy ez a terület legalább annyi támogatást érdemelne, mint egy sor ipari beruházás.”
Az Alföld Turizmusáért sorozat következő kötete, egy kézikönyv volt, melyet már
a Dél-Alföldi fürdők Egyesülete adott ki 2000-ben. Könyvünk az Európai Unió Phare
Kísérleti Program Alap, a RIB és a DARFT fejlesztési Ügynökségének közreműködé-
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sével készült el. A MEGAKOM Gazdaságfejlesztési és Kommunikációs Kft. készítette:
Aranyossy Mihály, Berencsi Zsuzsanna, Busák Zoltán, Kézdy Béla, és Róka László szakértők közreműködésével. A projekt kezdeményezettje Egyesületünk volt, a projektet én
vezettem, valamint a könyv szakmai lektora is voltam.
A legismertebb könyv, amit Tokaji Ferenccel írtuk, 2006-ban került ki a nyomdából a
Reproform Bt. előkészítésében (Rigler Attila
ttipográfus) és a Schneider Nyomda Kft, együttműködésével, német fordításban is megjelent.
m
Bevezető gondolataink: Könyvünk címe az ”Alföld
SSpa” arra utal, hogy az alföldi fürdőknek megvannak azok a jellegzetes adottságai és vonásai, amit
n
a piacra jutás, a marketing területén a klaszter és
minden
d ffürdőtelepülés,
d l llé ffürdőintézmény
dői é é kközösen hangsúlyozhat. A megalapozott tervezés
számára segítség, hogy a régiós tervezési folyamatra is visszatekintünk egy fejezet erejéig, és a
jövő számára igen fontos kutatás–képzés–innováció területének törekvéseiről és lehetőségeiről
is szólunk.”
Az Alföld Spa könyvben szereplő fürdőinket bemutató kiadvány, melynek fotóit Kasza József és Kiss Attila készítették, benne az előző években tett tanulmányutjainkról
– Németország (Hessen) és Olaszországban – készített színes beszámolókkal (2006).
2010-ben visszatekintettünk az elmúlt 12
évre, – melyet „tandemben” tettünk meg –, hiszen ebben az időszakban dr. Tokaji Ferenc egy
ciklusban országgyűlési képviselő volt (1994–
98), majd a Regionális Idegenforgalmi Bizottság
első – és később visszatérő – elnöke, én pedig
először a RIB Titkárságát vezettem és később a
Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóságot.
Magyarország wellness térképe 2006-ban jelent
meg a Stiefel kiadó gondozásában. Lugosi Dórávall kközösen szakértőként
vettünk
k
k
k részt
az elkészítésében, Bódis Gábor és Horváth Zoltán szerkesztők felkérésére.
2009 őszén összegeztem a földrajzi Nagyalföld egészségturizmusáért végzett – a partner
klaszterekkel közös, és a határokon is átívelő –
egyesületi munkánkat, a három nyelvű kiadványunk is ezt szolgálta.
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Hálás vagyok az Ipari magazin, a Tőke–Piac–
Gazdaság, a Világutazás főszerkesztőjének dr.
Raffai Zsuzsának, aki az elmúlt tíz évben írásaimat megjelentette színvonalas kiadványaiban.
A fotón a Magyar Közgazdasági Társaság könyvbemutatóján, dr. Raffai Zsuzsa a nagybátyjáról
megjelent könyvét – „A pragmatikus ember – dr.
Varga István közgazdász élete” – dedikálja Vértes
A
Andrásnak
„Azokból a kövekből, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk…” volt a mottója egy számomra kedves folyóiratnak a COMITATUS Önkormányzati
Szemle folyóiratnak, nem a mi kiadványunk, de fontos volt a régiónk turizmusának
szakmai elismertetésében és népszerűsítésében. A folyóiratot Zongor Gábor alapította.
A területfejlesztési törekvéseim során készített írásaimat közölték: az első írásom Gyula
szerepe a Dél-Alföld turizmusával (1966), majd Tézisek a dél-alföldi régió turizmusának
fejlesztéséhez (1999. április), és talán az utolsó Turizmus a Dél-Alföldön, határmentén
(1999. október).
Az eltelt 20 év alatt jó szolgálatot tett a www.datekla.eu web lapunk, melyben szinte minden ott van, amiért dolgoztunk. Itt tettük közzé jegyzőkönyveinket, határozatainkat, így biztosítva az Egyesület számára kötelező nyilvánosságot. Nagy érték
ez, köszönet érte Bánki Horváth Györgynek és feleségének, akik nagy hozzáértéssel,
naprakészen gondozták. Együtt nőtt az oldal az ő gyermekeikkel, azaz a „családba
került” – köszönjük!

Az Egyesület/Klaszter nevében megköszönöm – határainkon belül és túl – minden
kiadónak és szerkesztőnek és főként a rólunk író szerzőknek, akik az eltelt két évtizedben tudósítottak munkánkról. Visszagondolva, nem is emlékszem bántó írásra:
Köszönet érte!

11

II. FEJEZET

Történelmi visszatekintés
a turizmus állami irányítására
Száz éve már működött olyan állami hivatal Magyarországon, amelynek feladata a
turizmus irányítása volt. A turizmus ágazati-, és területi irányítására már 1913-ban megalakult Budapesten a polgármester tanácsadó szerveként az Idegenforgalmi Bizottság,
majd 1916-ban pedig szakigazgatási szervként létrejött Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala. Az idegenforgalom állami irányítása 1918-ban a Kereskedelemügyi
Minisztériumhoz került, amelyen belül Országos Idegenforgalmi Iroda alakult. 1928-ban
a kereskedelemügyi miniszter vezetésével, miniszterelnöki rendelet alapján megalakult
az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács, 1935-ben pedig létrehozták az Országos
Magyar Idegenforgalmi Hivatalt, melynek elnökét a kereskedelem-, és közlekedésügyi
miniszter nevezte ki. A két világháború között a turizmus közigazgatási szervezetét a
kereskedelem-, és közlekedésügyi miniszter irányította az Idegenforgalmi Szakosztály
közreműködésével egészen 1948 végéig, illetve a közlekedésügyi miniszter 1964-ig. 1955ben minisztertanácsi rendelet alapján, a közlekedési és postaügyi miniszter felügyelete
alatt szakigazgatási feladatokat is ellátó, tárcaközi bizottságként újjáalakult az Országos
Idegenforgalmi Tanács (OIT), illetve újjáalakult a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal.
1964 és 1966 között az Országos Idegenforgal1
mi Tanács minisztertanácsi felügyelet alá került,
m
1
1969-ben létrehozták az Idegenforgalmi Tájékozttató Szolgálatot (ITSZ). 1994. március 1-én pedig
llétrejött a Magyar Turisztikai Szolgálat (MTSz),
m
melyből később Magyar Turizmus Rt. (MT Rt.)
majd Zrt. lett. 2000 óta az idegenforgalmi külképm
vviseletek az MT Rt. Nemzetközi Igazgatóságához
Dr. Somogyi Zoltán és dr. Tokaji Ferenc ttartoztak. 1998 és 2002. június 30. között a tu(1998. május 14.)
rizmus kormányszintű irányítása a Gazdasági Minisztérium fennhatósága alá tartozó, Turisztikai
Helyettes Államtitkárság keretein belül történt. 2002. július 1-jétől az idegenforgalmi tevékenység irányítása a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe került, ahol a Hivatalon belül
a turizmus állami irányítását a Turisztikai Hivatal végezte. 2003. július 1-től a turizmus/
vendéglátás állami irányítását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fennhatósága
alá sorolták. A magyar turizmus irányítása 11 éve kapott hivatalt és stratégiát: 2005.
január elsejével önálló kormányhivatalként megalakult a Magyar Turisztikai Hivatal /
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MTH, dr. Somogyi Zoltán, majd dr. Kovács Miklós vezetésével. Az Országgyűlésben a
turizmus – törvényhozási szinten történő képviselete először – az OIH kezdeményezésére – a Környezetvédelmi Bizottságon belül, „Albizottság”, majd önálló Idegenforgalmi
Bizottság keretében, később Sport-, és Turisztika Bizottság keretében biztosított, de
jelenleg már a turizmusnak nincs közvetlen képviselete a Parlamentben!
2010–2014 között az Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM) tartozott a turizmus és a vendéglátás, először dr. Matolcsy György, majd – MNB elnökké választása
után – Varga Mihály minisztersége alatt. Államtitkári és helyettes államtitkári szinten
több személycsere is történt, nagy-részben a miniszter-váltással összefüggésben. 2012.
november 15-i hatállyal dr. Horváth Viktória lett az NGM új, turizmusért felelős helyettes államtitkára, őt váltotta 2014 végén, dr. Ruszinkó Ádám. 2014-től Glattfelder Béla,
az NGM gazdaságszabályozásért felelős államtitkárához tatozott az ágazat, dr. Faragó
Péter pedig a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. Szeptemberben Glattfelder Béla
távozott az államtitkári pozícióból, őt hamarosan Lepsényi István váltotta.
A turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálására 2016. április 15-től, dr.
Bienerth Gusztávot nevezték ki kormánybiztossá, akinek feladatai közé tartozott a
turizmussal kapcsolatos állami feladatok és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
tevékenységének koordinálása. A rendelet szerint a miniszterelnök a kormánybiztos
tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter által irányítja, valamint, a kormánybiztos
munkájához a feltételeket a Magyar Turisztikai Ügynökség szervezeti keretei között
biztosították. Dr. Ruszinkó Ádám 2016. május 31-ével – közel két év után – leköszönt
turizmusért felelős helyettes államtitkári posztjáról. A kormány Magyarország 2016-os
központi költségvetésének címrendjét – 2016. április 15-i fordulónappal – rendeletben
módosította, rendelkeztek arról is, hogy a költségvetésben a turizmus irányítására meghatározott források tartósan átkerüljenek az NFM fejezetébe. A kormányrendelet szerint
Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter a turizmusért és vendéglátásért felelős
kormánytag, akinek feladata a turizmusra, az utazásszervező és közvetítő tevékenységre,
az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint – a
gyógy-, és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel
együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályok előkészítése.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kidolgozta A „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát”, melynek folyamatos nyomon követése, az állami turizmusirányítás csúcsszervének, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek / MTÜ a feladata lett. A stratégia megvalósításához a 2030-ig terjedő időszakban előirányzott fejlesztési források: 574,6 milliárd forint
hazai költségvetési forrás és 253,6 milliárd forint uniós fejlesztési forrást irányoztak
elő, összesen: 828 milliárd forintot. A stratégia szerint a kereskedelmi szálláshelyeken
eltöltött vendégéjszakák száma a 2016-os 27 millió 629 ezer után országosan 14 év
alatt eléri az ötvenmilliót. Magyarország helyezése a turizmus versenyképességi világranglistáján (WEF) a 2016-os 49. helyezéshez képest a 30. lesz 2030-ban. A turizmus
közvetett és közvetlen hozzájárulása a GDP-hez 16 százalékra nő, és 450 ezer embert
fog foglalkoztatni. A Kisfaludy szálláshely-fejlesztési konstrukció keretében felújított
szobák száma eléri a 30 ezret 2030-ra a dokumentum szerint. Az előterjesztés alapján

13

a stratégia megvalósításának kiemelt szereplője az állami turizmusirányítás csúcsszervezete, a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MTÜ
Zrt.), melyet a 61/2017. (III. 20.) Kormányrendelet a turizmussal és vendéglátással
kapcsolatos feladatok végrehajtására hozott létre. Megköszönöm Péteri László ny. min.
vezető főtanácsos, belkereskedelmi-idegenforgalmi szakértő segítséget.
Néhány személyes megjegyzést fűzök az előzőekhez, mivel ott voltam a turisztikai
régiók létrejöttekor, 2008-ban mentem nyugdíjba a Magyar Turizmus Zrt-től. Kedves emlékeket őrzök minisztériumi ismerőseimről, a RIB-ekről, a Magyar Turizmus Rt.
majd Zrt. vezetőiről, munkatársairól, a regionális titkárságokon, majd igazgatóságokon
dolgozó kollégáimról, a külképviseletek vezetőiről. 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet a
Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól alapján nemsokára megalakultak a regionális
Idegenforgalmi Bizottságok. A folyamatos egyeztetések eredményként 9 turisztikai régió
kezdte el a működését. Míg a Közép –Duna vidéken, a Balaton és a Tisza tó környékén a
bizottságok illetékességi területeinek kialakítása – a kiemelt üdülőkörzetek (vonzerők)
hovatartozása – okozott gondot, addig az Alföld egyértelműen a statisztikai régiós felosztást követve oszlott 3-3 megyés északi és déli részre. A RIB-ek munkáját a titkárságok segítették a főtitkárok vezetésével. Jó érzéssel emlékezem: Szigethy Dezső (SKIB),
Csima György (BRIB), dr. Czeglédi József (KDIB), Kerekes László (TRIB), Domán Imre
MEBIB főtitkárokra és persze másokra is, akiktől sokat lehetett tanulni. Kezdetektől –
a kiemelt üdülőkörzettel nem rendelkező – Alföld felzárkóztatásán ügyködtem (igaz,
annak déli részén), ezért hoztuk létre az „Alföld Turizmusáért” díjat, szorgalmaztuk
az „Alföld Spa” egészség- és gyógyturisztikai márkát, hoztunk létre Fürdőegyesületet,
majd a Termálklasztert, és szélesítettük kapcsolatainkat a határainkon túl is a Nagyalföld térségében. Elindítottuk 1999-ben az „Alföldi Turizmusért” könyvsorozatot, melynek ez a kötet a 7. könyve. 2007-ben „Pro Turismo” díjat vehettem át, jeles kollégáim:
dr. Kovács Miklós (balatoni RMI igazgató, majd később turisztikai szakállamtitkár) és
Kardos Endre budapesti RMI igazgató (aki ezt megelőzően, már a világ számos helyén
képviselte országunk turizmusát) társaságában. Egy év elteltével búcsúztam el akkori
kedves kollégáimtól: Árkiné Gombás Edit, Katona Ilona, Hídvéginé Molnár Judit, Varga
Dani Barbara, Hegyi Zsuzsa, Molnár Anita, Kardos Endre és Tama István a Regionális
Marketing Igazgatóságok vezetőitől.
Az egészségturizmus terén folyamatos és jó kapcsolatban dolgoztam kolléganőmmel,
Katona Ilonával, aki az Észak Alföldi igazgatóságot vezette, és volt, amikor mindketten egyszerre a „testvér” klaszterek elnökei is voltunk. Nehéz időszakban, a két alföldi
igazgatóság felszámolását végezte el, számos kedves kollégájától vált meg, velem – mint
az egyesület és a klaszter elnökével – folyamatosan tartotta a kapcsolatot, és komoly
erőfeszítéseket tett az Alföld Spa „megmentésére”. A két egyesület és klaszter tagfürdői
Cserkeszőlőn tartott együttes megbeszélést az Ügynökség megalakulását követően,
annak vezető munkatársaival: hittük, hogy „nem írták le az Alföldet” és talán folytatódhatnak jó kezdeményezések.
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III. FEJEZET

Egészségturizmus a világban,
hazánkban, a Dél-Alföldön
Az egész világban megfigyelhető, hogy a motorizáció, a haladás okozta elkényelmesedés, valamint a civilizációs ártalmak és kísérő jelenségeik, a hajszolt élet által okozott
stressz miatt az emberek egyre nagyobb részét megérintette az egészségtudatos életmód
szellemisége. Az egészségturizmus fontos jövőbeni társadalmi szerepét előrevetíti, hogy
az emberek testi és a lelki és szociális biztonságra törekszenek, és ezért nő az emberek
fogékonysága és igénye a természetes gyógymódok és terápiák iránt. Az egészségtudatos
szemléletmód, az egészséges életmód felértékelődése világszerte az egészségmegőrzés és
gyógyítás a turizmuson belüli gyors növekedése észlelhető. Az egészségturizmus egyre
jelentősebb szerepet játszik a világ turizmusában, miközben kevés ország rendelkezik ebben a szegmensben hazánk kiemelkedő adottságaival. Az európai fürdőhelyeken évente
több mint húszmillió vendég átlagosan 6-7 vendégéjszakát tölt, ami az átlagosnál jóval
magasabb tartózkodási időt jelent. Ez a szám nem tartalmazza az elmúlt évtized nagy
trendváltását – a wellness turizmus előtérbe kerülését – a hagyományos termál turizmus
mellett. A gazdaságtudomány szakemberei is a wellness- és az egészségügyi szektorban
látják a jövő gazdasági növekedésének fő felhajtóerejét, az úgynevezett hatodik Kondratyev – ciklust (ilyen felhajtó erő volt a gőzgép, a textilipar, az informatika) és az utóbbit felváltó egészségpiac. Természetesen elengedhetetlen, hogy erősödjék az emberek
szociális biztonsága és a növekvő diszkrecionális jövedelmükből többet fordíthassanak
az egészségturizmusra. Az egészségturizmuson belül is történik differenciálódás, a medical-wellness a legújabb trendek egyike, ahol a hangsúly az orvosi közreműködésen
alapuló tényleges egészségromlás megelőzésére helyeződik. Magyarországon a 2007-től
kezdett hozzá néhány wellness-szálloda a medical-wellness szolgáltatások bevezetéséhez, az európai egészségbiztosítási piacon történő együttműködésre törekedve, az ott
elfogadott kritériumrendszer alapján kiadott minősítési bizonyítvány alapján.
A világban uralkodó trend egyértelműen irányt mutatat a követelményekre, a fejlesztések során egyre fontosabb lesz a kényelem, a minőség, biztonság, luxus, autentikus
kínálat, az animátorok alkalmazása, egyediség, vendégközpontúság. A turisztikai főszezonon kívül időszakokban növekszik a kereslet –a több hetes gyógyító kúrák mellett –a
rövid hétvégi utazásokra. A gyógyhelyeket, és az ökoturisztikai térségeket egyre többen
keresik, ezen a kistérségek szállodái és fürdői tehát előnyt élveznek. Erősödik az aktív turizmus is, ebbe a trendbe illeszkedik az „Alföld Spa” immáron 20 éves komplex kínálata.
Egy tapasztaltabb, kritikus vendégkör, jelent meg –és figyelembe véve az idősebb korosztály növekedését is –, a hangsúlyt a kényelemre és a minőségi ellátásra kell helyezni.
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Egyre inkább meghatározóvá válik a helyi lakosság viszonyulása a turizmushoz, ebben
az egészségturizmust szolgáló és fenntartó önkormányzatoknak, vállalkozóknak, és a
kistérségi fogadóterületeknek hosszú távon – és nem a választási ciklusok négy évében
– kell gondolkozniuk. Magyarországon a fürdők tulajdonosi viszonyai tisztázottak –
többnyire önkormányzatok tulajdonában vannak –, de beindult a tulajdonosi szerkezet
változása, mely során elsősorban a szállodák igyekeznek nagyobb részt kihasítani a
hévizek hasznosításából. Több fürdő tulajdonosi szerkezetében megjelent a magántőke, mely segíti a profit- és a szolgáltatásorientált szemlélet kialakítását. Egyesületünk
működésének első tíz évében fürdőtelepüléseink többségében befejeződtek a szükséges
technikai, technológiai fejlesztések: a medencéket vízforgatókkal látták el (kivéve a gyógymedencéket) és épületkorszerűsítéseket, infrastruktúrafejlesztéseket hajtottak végre.
Sok esetben új szolgáltatásokat eredményező beruházások történtek: a vízfelületek növelése, az élménymedencék létesítése, néhol a gyógyászatok korszerűsítése során. Közel
félezer magyar településen van fürdőlétesítmény, de ahol 2000-ig a települési tisztasági
fürdő turisztikai attrakcióvá fejlesztését nem tették meg, azok valószínűleg most már
kiszorulnak az egészségturizmus bővülő piacáról.
Kissé megkésve ugyan – de talán már el is felejtve – elkészült az országos egészségturizmus fejlesztési stratégia, melynek elkészítésében a következő szakértők vettek részt:
Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. Balogh Ottó turisztikai szakértő Berencsi Beáta referens Duchai Márta referens Füle László, dr. környezetvédelmi szakértő
Gellai Imre, dr. turisztikai szakértő Horváth Szabolcs üzletágigazgató, hidrogeológiai
szakértő Imre Tímea üzletágigazgató, gazdasági szakértő Juhász Szabolcs tanácsadó
Kaveczki Zoltán környezetvédelmi és energetikai szakértő Kraft Péter, dr. turisztikai
szakértő Nádasi Tamás elnök Paál Gábor hidrogeológiai szakértő Veres Ildikó tanácsadó.
Külső szakértők Albel Andor,dr. turisztikai szakértő Bender Tamás, dr. balneológiai
szakértő Cakó Annamária, dr. orvos szakértő Dávid Lóránt, dr. oktatási és turisztikai
szakértő Fekete László turisztikai szakértő Fluck István, dr. orvos szakértő Horváth
Marianna, dr. orvos szakértő Jandala Csilla, dr. oktatási és turisztikai szakértő Kiss
Ferenc, dr. műszaki szakértő Kiss Kornélia turisztikai szakértő Köteles Lajos, dr. oktatási és turisztikai szakértő Mezősi Csilla marketing és turisztikai szakértő Molnár
Csilla, dr. oktatási és turisztikai szakértő Móricz Szilvia wellness szakértő Oláh Péter,
dr. turisztikai szakértő Szemrédi József, dr. turisztikai szakértő Horkay Nándor területfejlesztési szakértő, Vörös Imre turisztikai szakértő. Korrekt jó stratégia, mely több
figyelmet érdemelne ma is.
Magyarország egészségturisztikai arculata változóban van, – a valamikor elsősorban a gyógyvíz és a gyógyászati szolgáltatásokra létesített gyógyfürdőkben –, ahol a
terület azt lehetővé tette (és ahol nem, ott is) megjelentek az élményszolgáltatások:
csúszdák, hullámfürdők, sodrófolyosós medencék, mesterséges barlangfürdők és mások, a többgenerációs együttfürdőzés jegyében létrejöttek a „gyermekparadicsomok” és
elsődlegesen a fiatalok számára a sportolás homokos, füves kispályái. Az elmúlt második
évtized beruházásai már inkább ezeket a célokat szolgálták, nagyrészt a gyógyfürdők
élményfürdősítését, azon az elven is, hogy egy család több generációja fürdőzzön együtt.
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Benne volt az „együtt a család” hamis illúziója is, amikor nem számoltak azzal, hogy a
mozgásszervi panaszaikkal fürdőző felnőttek (szülők és nagyszülők) nem igen tudnak
vigyázni a velük érkező kisgyermekekre, a serdülőkre és kamaszodókra, még akkor sem,
ha közben nem kell a kezeléseken részt venniük. A fiatalok és az idősek szolgáltatások
iránti igénye is jelentős részben eltér: a medencebártól a büféken át az éttermekig. A
környezetei hatásokra az idősebbek érzékenyebben reagálnak: a fürdőzést kísérő zene
és a hangszórók ereje nem igazán alkalmas relaxálásra. (a Gyulai Várfürdőben nemrég
avatták Erkel Ferenc szobrát, ez dicséretes, de nem tudom, hogy a szobor környékén,
a plédjeiken heverők százai, szívesen hallgatnák szerzeményeit?) Még a több hektárral
bíró fürdők területének okos felhasználása – strandmedencék, uszoda, a meleg vizű
vagy gyógyvizes medencék –, a gyógyászat elkülönítése egy kerítésen belül még egy
több hektáros parkban sem segít igazán. Egyre nagyobb a színvonalbeli különbség a
környékbeli szakrendelésekre érkező betegek ellátása és a gyógyfürdőkben kialakított
részlegek – és a közvetlenül hozzájuk csatlakozó gyógyszállók – megjelenésében és minőségi szolgáltatásaikban, – igaz az utóbbiak meg is tudják fizetni a jobb ellátást, míg az
előzők küszködnek a magyar egészségügy helyzetéből ezen a területen is megmutatkozó
gondokkal. Szakmai kirándulásink során szembeötlő volt a szlovák, a cseh, a szlovén, az
olasz, az osztrák és német fürdőhelyek többségén megőrizték a vízgyógyászat színhelyeinek (fürdők, szállodák, szanatóriumok) nyugalmát, de persze építettek a településen
környeztében – más területeken – uszodákat és sportos strandokat, csúszdaparkot és
élményfürdőket. Számomra úgy tűnik, a mára kialakult magyarországi helyzet aligha
fordítható meg, hiába van már közel negyven gyógyhelyünk, a nagyobb beruházások
(a pályázatok) más szempontok szerint és többnyire a tulajdonos önkormányzatok felett dőlnek el. Így aztán mondhatjuk, hogy termálvíz nagyhatalom vagyunk: termálvíz
kincsünk alapján a világ ötödik helyére sorolnak, írhatjuk, hogy Európa vezető országa
akarunk lenni az egészségturizmusban, erre egyre kevesebb az esély.
„Alföld Turizmusáért” Az elmúlt két évtizedben az Alföld az országos munkamegosztásban,
a régiók közötti versenyben tovább növelte lemaradását. A hatvanas–hetvenes években kiépült
feldolgozóipar az agrárágazathoz hasonlóan országosan is vesztese lett az átalakulásnak.
Ugyanakkor a világgazdaság is új kihívások előtt áll, és egyre inkább előtérbe kerülnek azok
a természeti javak – az ivó-, a termál- és a gyógyvízkészlet, a termőföld, a földgáz és mások,
amelyek viszonylag bőségben vagy legalábbis nagyobb mennyiségben találhatók az Alföldön.
A természeti erőforrások környezetbarát hasznosítása mellett már most gondolkodnunk kell
azon is, hogy milyenre szeretnénk formálni Alföldünket, így egyebek mellett az elődeink által
felhalmozott és e nagy régióra jellemző kulturális értékeknek milyen szerepet szánunk az
elkövetkezendőkben.” (részlet a 2008-évi VI. Alföld Konferencia jegyzőkönyvéből) A dél-alföldi régió
regionális turizmusfejlesztési stratégiájában az egészségturizmus (gyógy- és termálturizmus) az első turizmusfejlesztési prioritási volt. Mely során „a gyógyhatású termálvízen alapuló, speciális egészségügyi ellátásra, a gyógyhatású termékek előállítására és forgalmazására
épülő, integrált gyógyturizmus fejlesztése” került első helyre. A régió Regionális Operatív
Programjában megfogalmazott intézkedések illeszkedtek a Geo-Termál programhoz is,
melynek célja a régió termálvizeinek többlépcsős, tudatos hasznosítása volt. A turisztikai
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célú fejlesztések sorában a „Dél-Alföld Spa” fejezetben szerepel a meglévő egészségturisztikai létesítmények szolgáltatásainak minőségi továbbfejlesztése. Szerepelt a szoros
együttműködés kiépítése az ellátórendszer és a turisztikai szolgáltatók között, a gyógyfürdőkkel rendelkező településeken új gyógyászati központok létrehozása, a meglévő
gyógyászatok technikai eszközeinek korszerűsítése. Az infrastruktúra megfeleltetése
a modern egészségügyi és technológiai követelményeknek, elsőként az akadálymentes környezet biztosítása. Az egészség- és gyógyturisztikai létesítmények fejlesztése
projektekkel kiemelten támogatta az országos és nemzetközi vonzáskörrel rendelkező,
valamint a regionális és körzeti jelentőségű termál- és gyógyfürdők közül azokat, ahol
az éves látogatottság 100 000 fő felett volt. A ROP egy másik fejezete az egészségturizmus vendégeit fogadó a szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztésére nyújtott
lehetőséget. Az Észak-Alföldi Régióban a turizmusfejlesztési stratégia programjai közt
szereplő vonzerő és attrakciófejlesztések az első számú alprogramjának fontosabb elemei
voltak: kapcsolatépítés az egészségüggyel, modern fejlesztési stratégia kialakítása, fedett
fürdők létesítésének támogatása, gyógyfürdők korszerűsítése és kórházakhoz kapcsolt
egészségturisztikai centrumok, gyógyturizmus centrumaihoz kötődő rehabilitációs,
fizioterápiás és rekreációs központok fejlesztése, komplex egészségturisztikai csomagok
kialakítása. Az egészségturizmus terén folyamatos és jó kapcsolatban dolgoztam Katona
Ilonával, aki az Észak Alföldi igazgatóságot vezette és volt, amikor mindketten egyszerre
a „testvér” klaszterek vezetői is voltunk.

I V. F E J E Z E T

Fürdőink és környezetük fejlesztése
„A Világítótorony”
PHARE, az angol betűszóból: Polish Hungarian Aid for the Reconstruction of the
Economy, az első Európai Közösségi (EK) programra, amely a magyar és lengyel gazdaság
megsegítését szolgálta. Antal József kormánya elsőként jelentkezett az EK-ba, az 1990.
szeptember 3-án aláírt keretmegállapodás alapján az Európai Unió a PHARE program
keretében segítséget nyújt Magyarország gazdasági és társadalmi átalakulásához. Az
1997-ben az EK program ellenőrzésére az ÁSZ vizsgálatot az Európai Közösségek Bizottsága és a Magyar Köztársaság Kormánya közösen folytatta le. Főbb megállapításaik:
mind a befejezett, mind a folyamatban lévő programokat jellemzi, hogy a megvalósítás
során nem volt pénzügyi visszaélés. A 683,3 M ECU keretösszegű PHARE segélyből a
tényleges kifizetés 422,4 M ECU volt. A kapott források negyedrészét az oktatás és az
egészségügy fejlesztésére, átképzési programokra fordították, és jelentős összeggel támogatták a kutatás-fejlesztést, valamint a kereskedelmi infrastruktúra modernizálását.
A tenderek elbírálása, elfogadása Brüsszelben történt. A program lebonyolításához alig
volt országunkban felkészült szakember. Az 1990–1996. közötti időszakban a PHARE
segély jelentősen hozzájárult a piacgazdaságra való áttéréssel együtt járó gazdasági
nehézségek leküzdéséhez.

Brüsszelben, a második sorban Albel Andor és Benkó György
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1993-ban egy féléves uniós képzésen vettem részt, melyben nagy súllyal szerepelt ez
a program. Számomra igen hasznos tanfolyam volt ez, mert a csatlakozás előtt majd 10
évvel, egy szükséges szintig, megismertem az EU – meglehetősen bonyolult – struktúráját, döntéshozási mechanizmusát. Az Európai Unió morális alapját jelentő szolidaritás
és kohézió ekkor váltak fontossá számomra. Jegyzeteimet ma is őrzöm, melyekben
a „Régiók Európája” és a pályázatok szerepe, szervezése, lebonyolítása és ellenőrzése,
fontos ismeretek voltak számomra.
Ráéreztem, hogy a jövőt illetően még 48 évesen is döntő lehet számomra az EU elveinek, szabályainak a pályáztatási mechanizmusának ismerete. Nem volt véletlen tehát,
hogy első könyvünk „ A dél-alföldi régió turisztikai kézikönyve” Phare támogatással
született, én vezettem a HU9606-02-01-75 számú a Területfejlesztési Rendszer Továbbfejlesztésére előirányzott 10 M ECU-s projektek egyikét. A kézikönyv kivitelezője
a MEGAKOM Gazdaságfejlesztési és Kommunikációs Kft. lett Róka László vezetésével,
kiváló szakemberekkel dolgozhattam együtt, és a könyv szakmai lektor is voltam. Szakmai alapkönyv lett a régió turisztikai pályázatainak készítésében, együtt a fürdőprojektek számára készült Gyógyító vizek a Dél –Alföldön könyvvel. 1995-ben megkezdődtek
a Phare CBC határ menti programok. 1999-től egy kormánydöntés értelmében Phare
célrégió lett három hazai régió: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld fejlesztését is közvetlenül Phare-forrásokból finanszírozták. Később az ország egész területén
is megjelentek a Phare területfejlesztési programok. A dél-alföldi termálgyűrű pályázaton négy termálfürdő felújítása kezdődött el: Kecskemét – Ballószögön, Gyomaendrődön, Mórahalmon, Szarvason, azzal a céllal, hogy az összehangolt, egymást kiegészítő
szolgáltatásokat nyújtó gyógyfürdők rendszere megfelelő hátteret nyújtson a gyógyturizmus megerősödéséhez. 2003 őszén kezdődött a Mórhalmi fürdő sikeres fejlesztése
a 781 000 euró összköltségű beruházást a Phare program 557 000 euróval támogatta. A
magyar-román határ menti együttműködési program – kísérleti jelleggel 5-5 millió eurós kerettel – indult el mind Magyarország, mind Románia részére. Rendkívül gyorsan
megalakultak a program irányításához szükséges vegyes bizottságok, és megszülettek
azok a jelentős projektek, amelyek megvalósítását mindkét ország támogatta. Az eredményeket figyelembe véve az Európai Bizottság úgy módosította a Phare CBC szabályozást, hogy 1999-tôl kezdve a csatlakozásra váró országok között rendszerszerűvé vált
a határ menti együttműködési programok végrehajtása. Phare CBC programba 1996
óta kapcsolódhattak be a magyar-román határszakaszon Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatai, egyesületei, gazdasági kamarái, oktatási intézményei. A Phare CBC program által elkezdett együttműködés Magyarország
uniós csatlakozása után is tovább folytatódott, a 2004–2006-os programperiódusban,
az Interreg IIIA Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló
Együttműködési program keretében. Románia uniós csatlakozásával a magyar-román
határszakasz az EU belső határává vált, és a korábbi forrás szerint felszabdalt együttműködést 2007-tôl kezdődően felváltja egy új program, amelyet az összehangoltabb,
közös pályáztatás és megvalósítás jellemez.
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Ruszinkó Ádám: Sok szép em lék, sok szép fürdőfejlesztés
A 2000-es évek elején még az államigazgatásban dolgoztam a Széchenyi Terv egészségturizmus fejlesztési program vezetőjeként, és már akkor feltűnt nekem az a kiemelkedő aktivitás és lelkesedés, ahogy a Dél-Alföldön a termálfürdők fejlesztéséhez
hozzáálltak. Az egyesület, később pedig a klaszter vezetőjeként Albel Andor komoly
hozzáértéssel, a folyamat motorjaként valóban rengeteget tett az egész régió ügyéért,
sőt, később még a szomszédos hazai és határon túli régiókért is. Talán szabad közös
sikerünkként aposztrofálnom azt a tényt, hogy 2001 és 2003 között ez a Dél-Alföld lett
a legsikeresebb régió a fürdőfejlesztések számát tekintve.
Később, immáron tanácsadóként, az EuroSpa Kft. munkatársaként is kiemelt figyelmet szenteltem a dél-alföldi fürdők fejlesztésének, illetve így már lehetőségem nyílt az
akkor alakuló klaszter szakmai rendezvényein, tanulmányútjain részt venni. Ebben az
időszakban kerülhetett sor a roppant tanulságos németországi, olaszországi, csehországi, törökországi, szlovéniai és ausztriai kirándulásokra. Nem csak a fürdővezetőknek, hanem nekem is rendkívül sokat adtak szakmailag ezek az utazások: markáns
fürdőkultúrákkal, sokszor fantasztikusan profi szolgáltatásokkal ismerkedhettünk meg.
Valóban célt értek ezek az utak: sok mindent láttunk külföldön, és ezt a tudást és sok jó
gyakorlatot igyekeztünk hazahozni és itthon kamatoztatni.
Némi magánéleti vonatkozás: a csehországi tanulmányúton tört ki közöttünk
a szerelem egy nagyon helyes (szakmában dolgozó) hölggyel, Szabó Évával, aki azóta természetesen már a feleségem, és ami a legfontosabb: három gyermek boldog
szülei vagyunk. A 2008-as szlovéniai tanulmányúton az akkor fél éves legnagyobb
fiunk már részt is vett.

Hogy ne legyünk a többiek terhére,
Magyarország és Szlovénia között mi külön
autóval utaztunk, de amikor az ottani buszos
csillagtúra zajlott, minden résztvevő többször
a karjába vette és dédelgette a kisbabánkat.

Azóta több mint tíz év telt el, gyerekeink már
mind iskolába járnak:

21

Dél-alföldi szakmai aktivitásunk a 2008-09-es pályázati időszakban járt a csúcsra:
nyolc akkor elindult fejlesztésből nyolcban vettünk részt, és amelyik projekt elindult
a DAOP „Dél-Alföld Spa” pályázaton, az nyert is! Azóta is lelkesen dolgozunk a régió
fürdő- és szállodaprojektjein, egyéb turisztikai fejlesztésein. Szakmai szempontból talán
két dologra lehetünk a legbüszkébbek. Az egyik az, hogy – noha a válság idején voltak
szomorú idők a turisztikai vállalkozások számára – nekünk egy projektünk sem vált
fizetésképtelenné, tehát egyik sem végezte a banki work-outon. A másik pedig az, hogy
az egyik szegedi szállodaprojektünk kapcsán, már az üzemelés során komoly dicséretet
kaptunk a – meglehetős tapasztalattal bíró – szállodaigazgatótól: „Igazán jól kitalált és
megtervezett projekt!” – hangzott a Magyarországon nem túl gyakori, pozitív szakmai
vélemény. (Valóban igyekszünk minden projektünket jól kitalálni és megtervezni, ezért
nem növeljük a bukott, banki tulajdonba került projektek számát.)
Mind alapító tagként, mind tanácsadóként, mind pályázatíróként rengeteget köszönhetünk tehát a Dél-alföldi Termálklaszternek: nem csak ez a régió lett a legsikeresebb
a támogatott, megvalósult és sikeresen működő projektek számát tekintve, de az EuroSpa
Kft-vel mi is itt lettünk a legeredményesebbek az egészségturizmus fejlesztésében.
Köszönjük az együtt töltött éveket, a sok szép eredményt és felejthetetlen közös
emléket! Ruszinkó Ádám (2019.06.09 Tiszakécske)

„Egészségesebbé tesszük a világot”
A Széchenyi terv egyik nyertese a turizmus volt. 2001 és 2003 között 34 milliárd forinthoz jutott a központi költségvetésből az egészségturizmusra. Termálfürdő-fejlesztések során a támogatás mértéke a teljes beruházásnak legfeljebb fele
lehetett, vagy egymilliárd forint. A turisztikai államtitkárság 2002. február végén
meghirdetett pályázatain odaítélhető pénz javát – kilenc milliárd forintból 5,1 milliárdot ezúttal is az egészségturisztikai célok között – a fürdők fejlesztésére szánta.
Közel 6 milliárd forintot az egészségturisztikai vonzerő fejlesztésére, azaz a gyógy-,
termál- és wellness fürdők beruházásainak támogatására adták. 2003-ban a legfontosabb feladat a Széchenyi terv- és programban nyertes alföldi fürdők fürdőfejlesztési pályázatainak megvalósítása volt: 13 dél-alföldi fürdőben zajlottak jelentősebb
rekonstrukciók és fejlesztések. A közel 4 milliárdos támogatás elérhetővé tette
a regionális fürdőfejlesztési program megvalósítását, ha terv szerint a következő
4 évre is megmarad ez a támogatási szint.
2004. március 18-án „Az egészségturizmus fejlesztése az Alföldön.” címmel
konferenciára és a szakemberek találkozójára került sor, jeles balneológus és reumatológus orvosok, turisztikai szakemberek részvételével. Az egészségturizmusban áttörés történt, de a turizmus többi elemének a fejlesztése nélkül, így nem
lehetséges stabil és fenntartható fejlesztés. A teljes környezetet kell fejleszteni,
nem csak szállodát és a fürdőt! Sajátos klímát, atmoszférát kell kiépíteni, ez történelmi lehetőség az önkormányzatok számára. Számos önkormányzat felismerte
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ezt: Gyula – a Szigeterőd fejlesztési programjával, Orosháza – Gyopároson tó és
környezetének komplex fejlesztésével, Szarvason a 36 km-es holtág rehabilitációjával, Mórahalmon a homokhátság fejlesztésével, Tiszakécske Tiszaparti fürdő
komplex szolgáltatásaival, és más jó törekvések is voltak a régióban.
Az első Nemzeti Fejlesztési Tervből kimaradt a gyógyturizmus. A szakma tiltakozott, és a turisztikai lobbi is mozgásba lendült. Több milliárd forintnyi uniós pénz
turisztikai felhasználása volt a tét. Végül a gyógyturisztikai fejlesztésekre lehetett
pályázni. Ekkor kapott támogatást Füzesgyarmat is a fedett gyógymedencék, gyógyászat kialakítására, és megvalósult az Algyő Borbála termálfürdő és a Makó Strand és
Gyógyfürdő tanuszoda építésének projektje is, valamint 2007-ben megépült a Kiskőrösön az Imperiál Gyógyszálló.
Összesítve, a 2000 és 2007 közötti években, a Dél-Alföldi régióban a vizsgált fürdőkben 12,55 milliárd Ft értékű fejlesztés hajtottak végre, melyhez a fürdők 5048
milliárd Ft (40%) támogatást kaptak, ezzel a 18 fürdőtelepülésen 23 projekt valósult
meg. 2007-ben kérdőíves felmérést végeztünk 22 fürdőnkben a vendégszámok (eladott
vagy juttatott belépők) alakulásáról:. 2000-ben 3 031 329 belépés (vendégszám) volt,
ez növekedett 2007-re 47%-al, így lett az éves forgalom 4 466 500 a régió fürdőiben.
Mivel teljességre törekedtem, a felmérésben részt nem vett 18 fürdő adatainak is utánanéztünk és számoltunk, a 2000-évi 403 996 belépőszám 781 850 főre emelkedett,
ez esetükben 78% -os növekedés volt. A visszakapott kérdőívek 2006-os átlagos növekedésével növeltük a hiányzó fürdők éves belépőszámait, és még ebből is hiányoztak
Ballószög, Izsák, Kecel, Mindszent, Újkígyós és Végegyháza adatai. A két táblázatot
összesítettük: a 2000-évi 3 435 325 vendégszám 51%-al emelkedett, 2007-ben 5 188 350
belépést regisztráltunk együtt a régió 40 fürdőjében. A vizsgált 8 éves periódus, mégis
inkább nevezhető az évtizedes hiányosságok pótlásának, mintsem igazi áttörésnek.
Ez természetesen összefügg a dél-alföldi régió önkormányzatainak tőkeszegénységével.
Hasznos volt azonban, mert a már igazán turisztikai vonzerővel bíró fürdőink: Gyula,
Szeged, Hódmezővásárhely, Gyopáros, Kecskemét és Kiskunmajsa mellé felsorakoztak,
Mórahalom, Makó és a Tiszakécske Tiszaparti fürdő. A Dél-Alföld teljes kapacitása ekkor:
a szezonban 100 370 fő/nap, szezonon kívül 31 555 fő/nap. A nagyobb beruházások
általában a fedett kapacitások növelését célozták, miáltal a szezonális ingadozásokat
csökkenteni próbálták. Igazán különleges, egyedi fejlesztésekre csak elvétve került sor.
A kisebb fejlesztések természetesen csak a legszükségesebb műszaki fejlesztésekre voltak
elegendőek. A 2004–2006 közötti NFT I. keretében kiírásra került a 1/2004/ROP/1.2.
és 1/2005/ROP/1.2. „Turisztikai fogadóképesség javítása” című konstrukciók keretén
belül „Szálláshelyek fejlesztése” komponensek kerültek kiírásra, indulhattak el a régióban, azzal a megkötéssel, hogy a szállodák esetén csak a 2-4 csillagos szállodák építését
és felújítását lehetett megvalósítani. A támogatási intenzitás egységesen maximálisan
50% lehetett.
NFT -II. Dél-Alföld ROP kiírásai a meglévő fürdőkben új gyógy-, termál- és élményfürdőzési szolgáltatások fejlesztését, valamint a meglévő – de a korszerű elvárásoknak nem megfelelő – szolgáltatások színvonalának emelését támogatták.
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A támogatás telje forrása: 28.55 mrd forint volt, melyből az Európai Regionális
Fejlesztési Alap 24 265 mrd, a Központi költségvetési forrás 4285 mrd forintjából
tevődött össze.
Persze a fürdők fejlesztésének voltak ellenzői is, ezért idézek Matolcsy György és
Botos Balázs: Fürdővízzel a gyereket... (Népszabadság, 2007. december 17., hétfő,
5. oldal) újságcikkéből: „A Népszabadság november 3-i számában Szalai Anna tollából
cikk jelent meg Befürdő állami milliárdok címmel. Az írás lényegi mondanivalóját a cím
jól tükrözi, azt sugallva, hogy az elmúlt évtized kormányai, de elsősorban persze a Széchenyi-terv százmilliárdokat adott fürdőfejlesztésre, de ez a támogatás az államnak és az
adott településeknek is csak veszteséget okozott, ugyanakkor magánszemélyek, magánvállalkozások gazdagodtak meg az üzleten.” A szerzők erre, és az ÁSZ korábbi megállapításaira így reagáltak: „ A KSH szerint 2007 elején 51 gyógy- és 52 wellness-szálloda működött, kiszolgálva mintegy 60 gyógyfürdő, 5 gyógybarlang és egyéb létesítmény vendégeit.
2001 és 2006 között az összes szállodai vendégszám Magyarországon 126 százalékkal
növekedett, ugyanezen időszak alatt a gyógy- és wellness-szállodák vendégszáma 319
százalékkal nőtt. Ha az árbevételt tekintjük, akkor az összes árbevétel a vizsgált időszak
alatt 154 százalékos bővülést, a gyógy- és wellness-szállodák esetében 286 százalékos
növekedést ért el. 2001 óta 25 millióról 40 millióra nőtt a vendégek száma: ez valóban
szép siker. /…/ A Széchenyi-terv keretében Magyarországon megvalósuló mintegy 100
milliárd forintra becsült egészségturisztikai beruházás következtében a kutatás szerint
2001–2006 között a GDP mintegy 180 milliárd forinttal bővült, és legalább 70 milliárd
forintos többlet-költségvetési bevétel keletkezett. Ezzel szemben mintegy 30 milliárd forint költségvetési pénzt igényeltek: az állam legalább kétszer többet kapott vissza, mint
amennyit támogatásként kiutalt. Országos szinten a pályázatokban vállalt 2500 helyett
5200 új munkahelyet hoztak létre, amelyet a főszezonban további több ezer egészít ki.
A Széchenyi-terv óta egyetlen kormány sem vonta kétségbe, hogy adottságaink mellett
az egészségturizmus, a gyógy- és wellness turizmus a gazdaság egyik kitörési pontja. Ezt
a közelmúltban elfogadott nemzeti turizmusfejlesztési stratégia is kiemeli. /…/ Igaz,
hogy a sikeres üzemeltetés egyik feltétele a teljes szolgáltatási vertikum kiépülése. Szállodai, vendéglátó-ipari létesítmények nélkül ma már nem lehet a fürdőket „eladni”, s
egyre nagyobb az igény a szabadidő-eltöltés színvonalas biztosítására is. A Széchenyi-terv
idején a pályázók – éppen a jelentős sajáterő-igény miatt – csak esetenként tudtak teljes
vertikumban gondolkodni. /…/ S végül egy megjegyzés: a cikk az egészségturisztikai fejlesztéseket és a vízi vidámparkokat, élményfürdőket egyaránt tárgyalja. Bár kétségtelen,
hogy mindkét létesítmény a vízről szól, és adott esetben egymást jól ki is egészíthetik, de
a két szolgáltatás szerepe és gondjai igen különbözőek. Botos Balázs a Magyar Turizmus
Zrt. Igazgatóságának korábbi elnöke és Matolcsy György korábbi gazdasági miniszter.”
Az 1999-ben készült „Gyógyító vizek a Dél-Alföldön” című kötetben már akkor szerepelt, hogy a Régió fürdőinek igazi versenyképességéhez 46 milliárd Ft
invesztíció szükséges. „Fürdőtörténeti tény, hogy az Alföldön nagyrészt az 1950-es
60-as években a termálkutakra alapozva tisztasági, – közfürdőket létesítettek. Ezek
közül néhány fürdőtelepülés a szakszervezeti üdültetés lehetőségét kihasználva, arra
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alapozva jelentős fejlesztéseket (fürdő, gyógyszállók, üdülők) hajtottak végre: Gyula,
Szeged, Kiskunmajsa, Orosháza és mások. Ezen fürdők turisztikai attrakciókká váltak
–a település kínálatával együtt, – a többi fürdőtelepülés a Széchenyi terv lehetőségeivel élve a 2000-ben kezdte meg a tisztasági fürdőjének turisztikai attrakcióvá történő
fejlesztésének első lépéseit.” Az elmúlt 7 évben a régió az egészségturizmusának
fejlesztése során 15.8 milliárd forint felhasználása történt, melyhez a következő 7
évre 2013-ig, még 13,6 milliárdot terveztek, a kettő együtt közel 30 milliárd forint,
melyet a fürdők – és kisebb részben a csatlakozó beruházásokra fordítottak –, így
az önerős forintokkal együtt 40,5 milliárdos invesztíció segítette a régi egészségturizmusát. Az EuroSpa 2006-évi tanulmánya alapos felmérés alapján készült és
kellően indokolta a fejlesztések területeit, javaslatokat tett a források hatékony
felhasználására. Ennek ellenére fellángolt a vita a források szétaprózódásáról:
„Korábban ahelyett, hogy kiemeltek volna néhány fürdőt, amelyet érdemes támogatni, elaprózták a forrásokat” – mondja Pócza Csaba, büki idegenforgalmi szakember.
A Büki Gyógyfürdő jelenleg is több, az elmúlt évtizedben épült környékbeli kis fürdővel kénytelen versenyezni az egyre fogyatkozó vendégekért.” Nem volt egyedül ezzel
a véleményével, hiszen a 10-20 nagyobb fürdőt üzemeltetők – zömében a fenntartó önkormányzatok – hasonlóan koncentrálták volna a forrásokat. A Dél-Alföld
számára a kisebb, a kistérségi jelentőségű fürdők is igen fontosak voltak, hiszen
a falusi turizmusban a közös kínálatukkal, munkahelyet teremtenek, jövedelmet
generálnak és az életmódot befolyásolják, valamint a fiatalok képzettségi szintjét
is növelik. Magam gyulai lakosként és egyesületi elnökként is vitattam a fejlesztéseket elmarasztaló véleményeket, mert helyes volt a kezdetekkor széles körben
pályázathoz juttatni – a nem kevés önerőt hozzá tévő – önkormányzatokat, de
már 2005 után látni lehetett hová érdemes befektetni és azok fejlesztését segíteni
a pályázatokkal. 2010 után meg nem is volt más út, igaz lehetőség is alig, a sokáig
mostohaként kezelt budapesti gyógyfürdők fejlesztése szerencsére folytatódott.
Beszállt a polémiába az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is, amikor vizsgálatot indított
13 fürdőben: „amelyben átgondolatlannak és ellenőrizetlennek minősítették az uniós
források bevonása előtt, a Széchenyi Terv keretében megvalósított fejlesztéseket. E
szerint a koordinálatlanság miatt egymáshoz közel eső területeken, nagyon hasonló szolgáltatásokat nyújtó fürdők létesültek, amelyek között így elaprózódik a vendégforgalom.
A vizsgálat a fejlesztések eredményességét is megkérdőjelezte, túl optimistának minősítve utólag a pályázók által benyújtott hatástanulmányokat. A 13 átvilágított fürdő
összességében növelte korábbi veszteségét, ráadásul néhány olyan is ráfizetésessé vált,
amely korábban nyereségesen működött. Joggal vetődik fel a kérdés, mi változott a
Széchenyi Terv átgondolatlan osztogatásához képest, ha a Nemzeti Fejlesztési Terv és
az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) keretében újabb milliárdok vándorolnak
– igaz most már részben EU-s forrásokból – a fürdőkbe olyan fejlesztésekre, amelyek
megtérülése a tapasztalatok alapján igencsak kétséges.” (Figyelő 2018-10-05) Az UMFT
támogatásait igazolják a régióban: Mórahalom, Tiszakécske – Tiszaparti, Makó,
Szentes, és más sikeres fejlesztések is.
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Barack Hotel avatásán Szabó Évike, Szabó Istvánné Évike és fia Attila

Nem kívánom taglalni, hogy mitől nyereséges vagy veszteséges egy fürdő, azt viszont mindig hangsúlyoztam, hogy szállásférőhelyek, a minőségi hotelek, a gyógyszállók nyereségessé tehetik a gyógyhelyek jó színvonalú fürdőit. Idézem ismét a Figyelőt:
„ A fürdők ugyanis az általuk generált turisztikai bevétel csak kisebb részéhez jutnak
hozzá, még akkor is, ha nyereségesek. A turisztikai bevétel 35–40 százaléka a szállodáknak jut, a wellness szolgáltatóknak csupán 8–10 százalék marad” – érzékelteti az
arányokat Horváth Vencel, a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Igaz, a fennmaradó rész a turistaforgalmat kiszolgáló éttermeknek, boltoknak jut, így
a fürdőket jellemzően üzemeltető önkormányzatoknak adók formájában bőven megtérül
nem csak az invesztíció, de az esetleges veszteségek finanszírozása is.” Megjegyzem,
valamikor minden az önkormányzatok által beszedett idegenforgalmi adóforint
(IFA) után 2 Forint költségvetési támogatás járt, amit működésre, fenntartásra,
fejlesztésre fordíthattak.
A 2009–10-es EU-pénzek elosztását tervezte a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács, de közbeszólt a gazdasági világváltás, és 2010-ben a kormányváltás. Lezárult
a pénzek elosztásának 2. fordulója is, és pár év alatt elkészültek a beruházások: 2010 tavaszán átadták a Szegeden a Napfény Fürdőt Aquapolist; 2012-ben Kecskeméten átadták
a tervezett fedett uszodát és élményfürdőt, a korszerű gyógyászatot; Gyulán elvetették
az első fordulós projektet, de megépült az Aquapalota. Uniós forrásból, TAO támogatással Makón Makovecz Imre tervei alapján megépült a Hagymatikum, Szentesen a fedett
versenyuszoda és mellette élmény-, wellness medencék és szolgáltatások, majd HURO
pénzből a szabadtéri medencéket újították fel. Kiskunmajsán a régi fedett fürdőcsarnok
újult meg, javult a színvonal, a szolgáltatások minősége; Kiskunfélegyházán új szabadtéri
élménymedence és öltöző épült; Kiskunhalason átépítették a külső medencét és új termálkutat fúrtak. Mórahalmon a gyógyászat korszerűsödött, és további medencék is épültek,
elkészült az úszó medence téli fedése, Hódmezővásárhelyen is bemelegítő medence,
edzőterem és élményfürdő épült, Orosháza komplex gyógyászati fejlesztést végzett,
Csongrádon átfogó korszerűsítéssel tanuszoda és kinti élményfürdő, gyermekfürdő, új
gyógymedence épült, az épület is bővült. A Tiszaparti Fürdő új medencével és épülettel
bővítette wellness és gyógy szolgáltatásait, és a két modern szálláshellyel együtt ma
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már Barack Resort néven működik. Kerekdombon a Termáldomb felzárkózott a modern
fürdőkhöz, egyedisége a Kneipp liget, és a nagyméretű finn-szauna; Nagyszénás fürdője –
egy KEOP pályázat révén – újra üzemel. Hotelek épültek és korszerűsödtek: Forrás Hotel,
Szegeden, Mórahalmon a Colosseum és az Elixír, Gyulán az Agroból Gyula Wellness Hotel
lett, és az Erkel Hotel fokozatosan szerzi a csillagait, Barack Hotel épült a Tiszakécskén,
Ginko Hotel Hódmezővásárhelyen, Szarvason a Liget Hotel is folyamatosan és igényesen
fejlesztett, 2012-től gyógymedencét saját kútjuk vizével töltik. Gyomaendrődön vizes
játszótér és Bogár-csúszda, Gyulán a Hőforrás Üdülőszövetkezetben gyógyvizes kút – és
a tagok áldozatvállalásával – gyógy-, úszó- és gyermekmedence épült, korszerűsítették
a gyógyászatukat is. Békésen az új Gyógyászati Központ mellé gyógymedence épült.
Valószínű néhány információ nem jutott el hozzám, de több kisebb fürdőnk – bár csekélyebb beruházásokkal – csábítja ma már a vendégeket. Még ha csak becsült adat, akkor is
35-40 milliárd forint gazdagította a régióban az egészségturizmus kínálatát. Összevetve,
az Unk Jánosnéval 2006-ig tervezett 4 programunk 51 milliárdra tervezett beruházásait
(Gyógyító vizek a Dél-Alföldön, 108. o., 1999) a becsült fejlesztések értéke a régióban közelíti a100
milliárdot! Most már csak a többi régió egészségturisztikai fejlesztéseit kéne tudni, vagy
jól felbecsülni ahhoz, hogy legyen viszonyítási lehetőségünk is: – hol is állunk? Kezdetektől következetesen szorgalmaztam a gyógyturizmus fejlesztését, mert iránta a kereslet
kevésbé szezonális – például 2017-ben a gyógyszállodák éves kihasználtsága 67,6% volt
–, szemben a szállodák országos 59,6%-os átlagával. Hévíz, Bükfürdő, Harkány, Sárvár,
Gyula, Hajdúszoboszló gyógyhoteljeinek (ahol van, ott az Üdülőszövetkezeteknek is)
jelentős szerepük van a helyi gazdaságban. Ezek persze a kiemelt gyógyhelyeken találhatóak, de azt túlzásnak tartom, hogy ma már 35 gyógyhely van az országban. 1984-ig 13
gyógyhelyünk volt – Lillafüred volt az első és Gyula lett a 13. – majd az utóbbi 4 év alatt
22-vel gyarapodott a számuk. Tudom a pályázati kiírás miatt is, úgy szaporodtak, mint
anno a gyógyvizek, nem baj, de attól hogy épült egy csúszda, vagy egy élményelemekkel
ellátott medence, netán korszerűsödött a gyógyászati ellátás, meg egy – két panzió is
létrejött még nem gyógyhely egy település! – Sok helyen fel kell nőni a címhez.

Szegedi napfényfürdő a magas benti csúszda
starthelye, és a szabadtéri élményfürdők

Kecskeméti Fürdő: Uszoda és élményfürdő
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Zászlóhajós program a régió fürdőiek fejlesztésére
Az EuroSpa Kft-vel közösen készített regionális „Zászlóhajós” programunkra,
akár elégedett is lehetnék. (Marketingben, a zászlóshajó egyben olyan terméket
jelöl, amelynek az imázs kialakításában illetve a bevétel generálásában döntő vagy
inkább példamutató szerepe van, mondhatnám példa értékű.) Gyula, mint Zászlóshajó vezette a fejlesztésre érdemesek listáját, körötte a cirkálók (közepes nagyságú,
gyors hadihajótípus), és azok mögött a szállító hajók (a hadihajókat kiszolgáló és
utánpótlást szállító hajók), valahogy így épült fel a régió fürdőinek fejlesztési rangsora. Mint, minden példa ez is sántított, de a régió egészségturizmusában szereplő
fürdők több évtizedes fejlődése során kialakult rangsorának megfelelt. ALFÖLD SPA
könyvünkben írtuk: A magas nemzetközi potenciállal rendelkező „zászlóshajók”
fejlesztése részben (168.oldalon): „A „zászlóshajónak” és a kísérőhajóknak tekinthető
fürdőtelepülések: Gyula nemzetközi gyógyhely, Orosháza, Szeged és Kiskunmajsa nemzetközi jelentőségű fürdőhelyek átgondolt fejlesztése döntő lehet a jövőt illetően. A régió
termálturisztikai kínálatát az országos és nemzetközi piacon elsősorban a négy jelenleg
is meghatározó fürdő fogja képviselni. Az érintett fürdők számottevő gyógyászati szolgáltatással rendelkeznek ma is, vendégeik jelentős részben nyugat-európai országokból
érkeznek. Kínálatuknál, egyedi jellegüknél és ismertségüknél fogva nemzetközi ismertségük megfelelő marketinggel növelhető. Közép és hosszabb távon ezek a fürdők határozzák
meg a régió, mint termálturisztikai célpont rangját és arculatát. Működésükkel nagy vendégforgalmat generálnak, fejlesztésük tehát kiemelt feladat. Általános cél a régió vezető
fürdőivel rendelkező településeinek nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú
fejlesztése. Gyula nemzetközi jelentőségű gyógyhellyé fejlesztése a fő cél.”
Fentebb, tételesen soroltam a régió jelentősebb egészségturisztikai fejlesztéseit,
feltehető viszont a kérdés: mi valósult meg belőle, és mire jutottunk: – számvetés.
Mire volt elég például az említett kiemelt 4, majd 8, végül 18 fürdő fejlesztése az eltelt
12 évben? Gyula nemzetközi gyógyhelyként mennyiben közelített Európa rangos
fürdőihez? A javaslatok között a gyulai Várfürdő „tehermentesítését” célzó javaslatok
is szerepeltek, hiszen már 1971-ben ez szerepelt az ENSZ által finanszírozott UNDP/
HU/75/511 regionális fejlesztési projektben. A szakemberek felvetették, tanácsolták
ne épüljön több medence és épület a kastélykertben, hanem egy új a fiataloknak
szánt sportos (akkor még ki gondolt csúszdákra és élményfürdőkre) „bolygófürdő”
építését kezdjék el. El is kezdődött a kiszemelt terület fásítása, megszülettek az első
tervek is, – de mire megnőttek a fák a hosszútávú gondolkodás elenyészett. Készült
egy „Szigeterőd” fejlesztési, rekonstrukciós program, Baden-Baden híres fürdőváros
tervezői is előálltak egy tervvel, mégis hatalmas gellert kapott egy jól átgondolt
elképzelés. Vicces kedvemben eszembe jut néha Rejtő Jenő legendás alakjának Gorcsev Ivánnak a kérdése: „Mikor jön rá végre, hogy épelméjű fürdővendégekre nem lehet
világfürdőhelyeket bazírozni!” (A tizennégykarátos autó)
Gyula mögött Szeged a cirkáló, és lentebbről a Kecskemét „szállítóhajó” a felzárkózott, és előretört Kiskunmajsa és Orosháza is jelentős fejlesztéseket hajtott végre. A
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Szegedi Napfényfürdő, és a Kecskeméti Fürdő nagyságrenddel lépett előre, és „nagyot
nőttek”, a szinté második körös, Szentes és Makó is, ugyanakkor a következetes fejlesztési törekvéseivel az akkor még nem igen jegyzett Mórahalom és a Tiszakécske Tiszaparti
Termálfürdő is felzárkózott mögéjük. A határközeli fürdőinket egyre nagyobb számban
kezdték látogatni a határokon túlról, ezzel igazolni tudták fejlesztéseiket, de vajon felkészültek-e mi lesz, ha odaát elkezdenek komoly fürdőket Aquaparkokat építeni? Eddig
„szerencsénkre” sem Románia sem Szerbia nem fejlesztette megyehatárainkhoz közeli
fürdőit: sem Aradon, sem Temesváron, sem Szabadkán, sem Magyarkanizsán így még
a Romániából, Szerbiából (zömmel a Vajdaságból) érkező vendégek töltik Gyula, Makó,
Mórahalom, Szeged fürdőit. A Dunától keletre nem igen számíthatunk Európa nyugati
részéről érkező egészségturistákra, Hajdúszoboszlót is a lengyelek, oroszok és ukránok
„töltik”, a mi a régiónak nincs kelet felé megfelelő út és vasúti hálózata és repülőterei
sem, így előbb utóbb el kell gondolkozni fürdőink jövőjéről, nem 4, nem 8 évben, hanem
hosszú távra.
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V. F E J E Z E T

Az egyesület 20 – a termálklaszter 15 éve
„Összejönni – kezdés. Együtt maradni – haladás. Együtt is dolgozni – siker.”
(HENRY FORD)

Valamikor foglalkoztam rendszerszemlélettel. „A rendszer dinamikája a rendszerek
alapos gondolkodásának alapja. A rendszer dinamikája foglalkozik azzal, hogy a dolgok hogyan változnak az idők során, ami a legtöbb ember számára fontosnak tartja.
A rendszer dinamikája magában foglalja a valós életrendszerek számítógépes szimulációs modellekbe történő értelmezését, amelyek lehetővé teszik, hogy lássuk, hogy
a rendszer struktúrája és döntéshozatali politikái hogyan viselkednek.” (Jay W. Forrester
1999, Cambridge)
A rendszerdinamika, a rendszer alapszerkezetének tanulmányozása révén értelmezi
a rendszer viselkedési módjait. Az információs rendszerek az adatoknak (információk)
és a velük kapcsolatos eseményeknek; a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek (marketing kommunikáció); ezzel kapcsolatos erőforrásoknak (a fenntartás és
működtetés és fejlesztés forrásai); a szabályoknak és eljárásoknak (hatályos törvények
és rendeletek, tulajdonosi döntések – és esetünkben többségében a fenntartó önkormányzati határozatok) az érvényesítése az Egyesület és Klaszter tevékenysége során.
Jól lekövethető a tagok számából és viselkedéséből, hogy az Egyesület, mint rendszer
mikor került pályája csúcsára és mikor került hanyatló lefelé ívelő pályára, és kereshetők
az okok, levonhatóak a tanulságok.
Mivel 2009-ben a tízedik évfordulón részletesen taglaltam az Egyesület „születését”
ezért, itt most csak jelzéseket teszek rá, és részletesebben a most 15. évfordulójához
érkezett Klaszterról szólok többet. Az Egyesületi életpálya a könyv fejezeteiből amúgy
is kiolvasható, szerepelnek benne azok a vezetőtársak, és a külső segítők akiknek, mint
elnök sokat köszönhetek, amint egy régi kuplé mondja: „Egyedül nem megy…” és nem
is ment volna!
Az alapító tagok:
Dr. Albel Andor (Gyula, Szegedi Kiss I. u. 3.); Dr. Csatári Erzsébet (Kecskemét, Dózsa
Gy. út 25.); Gógh János (Csongrád, Szép u. 12.); Szikora Gyula, Jonathermál Rt. (6120
Kiskunmajsa, Kõkút 26.); Zsura Zoltán, Tótkomlós Rózsa Fürdõ (5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.); Vass Ignác, Gyomaendrõd Liget-Fürdõ (5500 Gyomaendrõd, Erzsébet liget
2.); Szemenyei Norbert, Nagyszénás Parkfürdõ (5931 Nagyszénás, Táncsics u. 1.); Iványi
Árpád, Kiskunfélegyháza, Városi Strand és Uszoda (6100 Kiskunfélegyháza, Blaha L. tér
1.); Szabadszállási Tibor, Kiskõrösi Termálfürdõ és Kemping (6200 Kiskõrös, Erdõteleki
út 17.); Bencsik János, Orosháza Város Önkormányzata, Gyopárosfürdõ Intézménye

30

(Orosháza, Fasor u. 3.); Szabó Istvánné, Tiszaparti Termálfürdõ (6060 Tiszakécske,
Szabolcska u. 43/a.); Szántó István, Kerekdombi Termálfürdõ (Tiszakécske, Kerekdomb
1.); Földi Mihály, Füzesgyarmati Önkormányzat Strandfürdõje (5525 Füzesgyarmat,
Kossuth L. u. 88.); Takács Mária, Dévaványa Strand és Gyógyfürdõ (5510 Dévaványa,
Sport u. 2.); Gyulai Tibor, Békéscsabai Árpád Fürdõ (Békéscsaba, Árpád sor 3.); Mészáros
Gábor, Szegedi Fürdõ és Hõforrás Kft. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 24.); Horváth Zoltán,
Nagybaracska Községi Önkormányzat Termálfürdõ (6527 Nagybaracska, Szabadság tér
10.); Baloghné Juhász Ildikó, Mórahalom Városi Fürdõ (6782 Mórahalom, Szegedi út 1.);
Dr. Tokaji Ferenc, Hõforrás Kft. Gyula (5700 Gyula, Rábai u. 2.); Kocsis Imréné, Csongrád
Városi Gyógy- és Strandfürdõ (6640 Csongrád, Dob u. 3-5.); Dr. Farkas Ida, Békés Fürdõ
(5630 Békés, Körösi Csoma u. 6-14.); Kiss László, Szarvas Városi Fürdõ (5540 Szarvas,
Kossuth u. 23.); Cséfán Lajos, Gyula Várfürdõ (Gyula, Várkert u. 2.)
A jegyzőkönyvből kiolvasható, hogy 17 alapító tag vett részt az egyesület létrehozásakor, de a belépési szándéknyilatkozatokkal együtt nemsokára 20 felé emelkedett
a létszám, azután a fejlesztések és azokat szolgáló pályázatok megjelenésével, majd
a klaszteresedéssel 2007-re, félszázra bővült a szervezet, és ma 25 tagja van az Egyesületnek, 22 fürdő és 3 magánszemély. Mint, a történelmünk folyamán számtalanszor,
most is a pályázatok „tartják életben” a szervezetet – ami rendben is van, hiszen érdekalapú egyesülésről, és termékalapú klaszterről van szó-, és remélem Márton Mária
vezetésével,a sikeres pályázati együttműködés révén hasznos is marad tagjai és a fürdők,
a fürdővendégek és a fenntartó önkormányzatok, vállalkozások számára.
Clustering (fürtösödés) lényege: „Együttműködő és versenyző vállalatok, kapcsolódó és
támogató iparágak, pénzügyi intézmények, együttműködő és szolgáltató vállalkozások és
intézmények innovatív versenyen alapuló földrajzi koncentrációja” (Prof. Michael Porter,
Harvard Egyetem)
A klaszter egy különleges együttműködési forma, olyan gazdasági – illetve esetenként
tudományos és egyéb – szereplők hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban dolgoznak,
illetve azonos ágazatokat fognak össze, a közös és kölcsönös előnyök megszerzése érdekében. Az egyéb szerződéses együttműködési formák tekintetében a legjelentősebb elkülönítő szempont, hogy a klaszter hosszútávú együttműködésre jön létre, vagyis nem egyetlen, körülhatárolt projektre például, hanem általánosabban megfogalmazott, hosszú távú
célok érdekében. Tanítottam, és jelenleg is vizsgáztatok felsőoktatási intézményekben,
és tapasztalom, hogy kevesen tudják megkülönböztetni, a turizmus klasztereket a desztinációs együttműködésektől (TDM-ek). A klaszter egy termékalapú vertikális és horizontális együttműködési rendszer, míg a TDM egy földrajzi – jelen esetben települési,
kistérségi menedzsment működési kerete. Az együttműködési szerződéssel létrehozott
klaszter nem jogi személy, a gazdasági életben való részvétele, pénzügyeinek bonyolítása
érdekében – a mi esetünkben, – a Dél-Alföldi Fürdők Egyesülete jogi személyiséggel rendelkező és már az egyesületi formában kipróbált menedzsment végezte ezt a feladatot.
A klaszter alapítását követően „induló”, azután „fejlődő” klaszternek minősül, és két évet
követően pályázhat „akkreditált” klaszteri cím elnyerésére. Ez azért volt fontos, mert
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a legtöbb, klaszterek számára elérhető finanszírozási pályázatot akkreditált klaszterek
számára írnak ki. A Dél-alföldi Termálklaszter – bár az első klaszterek között hoztuk létre
– fejlődő klaszterként funkcionál ma is, mert az akkreditálásnak olyan pályázati feltételeit hirdették meg, melyeknek nem lehetett megfelelni. Példának hozom fel, hogy megkövetelték a klaszter tagjainak éves bevételének feltüntetését, ami egy a klaszterünkhöz
tatozó felsőoktatási intézmény, vagy kórház esetében lehetetlen követelmény, holott az
egészségturizmus fejlesztésére szövetkezett turisztikai klasztere számára elengedhetetlen az említett intézményekkel való együttműködés. Így aztán a működésünk forrását, a
tagdíjak, a civil- és a regionális, és határokon átívelő pályázatok képezték, természetesen
ez igen csekély lehetőséget nyújtott egy brand – az „Alföld Spa” – bevezetéséhez még
az országos turisztikai irányító szervezetek (RIB, RMI, Ügynökség) segítségével is. „A
klaszter akkreditáció legfontosabb célja, hogy kiválassza azokat a hálózati együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export teljesítményükkel illetve az együttműködésben rejlő
hatékonyságuk révén jelentős fejlesztési projekteket képesek megvalósítani valamint régiós
viszonylatban is kiemelkedő teljesítmény elérésére képesek.” Elsősorban ipari klaszterekre
gondoltak a kiírók, de ennek ellenére sikerült a klaszter fürdőinek (egy esetben a gyulai
főiskolának) fejlesztéséhez pályázati segítséget nyújtani.

Megalakítottuk a Dél-alföldi Termálklasztert
(Kecskemét, 2004)

A legutóbbi OTBR Konferencián, Tusnádon
mutattam be Márton Máriát (2017.09.20)

Hamza Gabriella: A Dél-alföldi Termál klaszter (diplomamunka-részlet)
A Dél-alföldi Fürdőegyesület 1999-ben jött létre, a dél-alföldi térség termálturizmusának (fürdőtelepülések – fürdők) összefogására, és a fejlesztések megalapozására, a helyzet felmérésére, majd az eddigi fejlesztések áttekintésére, az új
fejlesztések ösztönzésére, az érdekek érvényesítésére régión belül és országosan
egyaránt. Tehát a tagok közötti együttműködés alapja a fenntartható egészségturizmus szolgálata: – a minél eredményesebb fejlesztés és marketing. 2003 decemberében döntött az egyesület közgyűlése a Klaszter létrehozásában, ezután elsősorban
a közvetlenül érdekelt egészségturisztikai vállalkozásokat (gyógy- és wellness szállodá-
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kat, panziókat, szolgáltatási centrumokat, a beszállítói kört, egészségiparban tevékenykedőket és a speciális oktatást végző intézmények köreiből keresett meg potenciális tagokat.
Az előkészületi munkák eredményeképpen, Kecskeméten az Aranyhomok Szálloda
konferencia termében 2004. november 5-én az Egyesület gesztorságával alapították meg
a Dél-alföldi Termálklasztert. Ekkor alapító tagként 25 termálfürdő, 1 megyei kórház,
2 gyógyászati központ, 4 oktatási és egyéb közművelődési intézet, és 19 vállalkozás
lett bejegyezve. Később, a második hullámban 2007 -08 között számosan csatlakoztak
még a közhasznú egyesülethez: – a tanácsadó cégek, a szállásadó gyógy- és termálszállók, panziók, kempingek, kórházak, felsőfokú oktatási intézmények, kutató helyek,
magán vállalkozások és mások. A klaszter hamarosan 50 tagra bővült, a tagjai egyben
a szerveztet működtető Dél-alföldi Gyógy- és Termálfürdők Közhasznú Egyesületének
tagjai lettek. A termálklaszter tevékenységének 15-éve során – a-tól q-ig – igyekezett
megfelelni az alapító okiratban lefektetett elvárásoknak.
Kérdőíves felmérés 2007-ben a klaszter tagfürdőinek körében:
Bekértem és vizsgáltam a klaszter fürdőinek forgalmát 2001 és 2007 között. A tagfürdők közül 12-en teljes körűen válaszoltak, hárman pedig csak rész adatokkal tudott
szolgálni. A visszaküldött adatokat egy táblázatba foglaltam. A táblázatban felsorolt
15 fürdő közül a vizsgált 7 évben 8 fürdőnél figyelhető meg az éves árbevétel folyamatos növekedése. A növekedést mutató fürdők között van a Kiskunmajsai Jonathermál
Gyógyfürdő és a Tiszakécskei Tiszaparti Termálfürdő, melyek társasági formában, illetve
családi tulajdonban vannak.
A vizsgált fürdők adatai egymással nem hasonlíthatók össze, hiszen a fürdők nagyságukban, szolgáltatásaik sokféleségében, ezáltal célcsoportjaikban, nyitva tartásuk idő
tartamában, és a tulajdonosi viszonyaikban is eltérnek egymástól. Ezért az árbevételek
értékelésénél, mindegyik fürdőt külön-külön vizsgáltam, de összességében elmondható,
hogy a vizsgált fürdők szinte mindegyikében 2001-hez viszonyítva jelentős árbevétel
növekedés mutatható ki a fejlesztéseknek köszönhetőek. A fejlesztések legnagyobb
hányada pályázati forrásokból valósult meg 50%-os önkormányzati, illetve saját erős
forrásokkal. A klaszter rendszeresen felhívta a tagok figyelmét, amint újabb pályázatok
kerültek kiírásra a fürdőfejlesztésekkel kapcsolatosan, és figyelemmel kísérte munkájukat a lebonyolításon keresztül a megvalósulásig. A klaszterhez tartozó fürdők vezetői
a klaszter közgyűlésein, és a szemináriumokon, ahol szakmai előadásokból és egymás
közti beszélgetésekből sok hasznosítható tapasztalatot, információt tudtak szerezni.
Részt vettek a klaszter által minden évben megszervezett külföldi tanulmány utakon,
ahonnan hasznos példákat látva, ötleteket merítve tértek haza, melyeket saját fürdőjük
fejlesztése során igyekeztek megvalósítani.
Kérdőíves felmérésem során arról is tudakolóztam, hogy jó-e a klaszter tagjának
lenni? Mind a 14 válaszoló igennel válaszolt, az indoklás azonban már megoszlott:
a legnagyobb arányban (64%) a jó kapcsolatok miatt tagok, ezen felül a rendszeres
szakmai fórumokat tartják fontosnak, kiemelve az információáramlást, és a fejlesztést
elősegítő pályázatokhoz nyújtott segítségadást (50%). Fontosnak tartottam megkér-
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dezni, hogy mit várnak el a klasztertől, hiszen ez is lényeges, hogy mennyire lehet ez
a szervezet hosszú távon is életképes. Továbbá kíváncsi voltam arra, hogy összhangban
van-e az előző kérdésemre adott válaszokkal. Ezekre a kérdéseimre adott válaszokból arra
következtettem, hogy válaszolóim elvárásai egyeznek azzal, amit megkaptak a klaszter
tagjaként. Megkérdeztem, hogy a jövőt illetően mit várnak az egészség turizmustól?
A nagy többség, pozitívan látja a jövőt és szerintük az egészség turizmus területén
európai nagyhatalom lehetünk, de ehhez állami támogatásra, további fejlesztésekre,
az egészségturizmus területén dolgozók számának, és képzettségének növelésére van
szükség. Egy-két válaszoló mai válságos helyzetet figyelembe véve (2007) gyengülést,
visszaesést jósol a jövőben.
Felmértem, hogy a fürdővezetők miként vélekednek a konkurenciáról: – a környező
fürdők (sok esetben 25-30 kilométeren belül) működése miként befolyásolja bevételüket. Fele -fele arányban oszlottak meg a vélemények: egyik fél szerint, nem befolyásolja
negatívan fürdőjük látogatottságát, mert a fürdők kínálata eltérő, ezért kiegészítik egymást, nem ellenfelei egymásnak. A másik fél szerint befolyásolják őket az árképzésben,
a belépő jegyek kialakításában, és a vendég forgalomban egyaránt.
A fürdők minősítésére és a „Spa táblák” megítélésére is rákérdeztem: megoszlottak a vélemények, de többségük (57%) pozitívan értékeli ezeket a táblákat. Szerintük
a közös összefogás jelét képviselik, egy szakmai közösséghez való tartozást jelképeznek,
garanciát jelentenek az adott fürdőnek, szépek, esztétikusak és a vendégek is előbbutóbb megismerik és tudják majd, hogy milyen szolgáltatásokat várhatnak el egy-egy
fürdőtől. 13%-uk elhamarkodottnak tartotta a táblák bevezetését: – véleményük szerint
a vendégek nem ismerik még a klasztert sem elégé, ezáltal a minősítő táblákat sem, az
„Alföld Spa” marketingje még komoly fejlesztést igényel. Összegzéseként elmondhatom,
hogy előnyösnek tartják részvételüket a klaszterban. Az egészség turisztikai ágazattól
a jövőben is fejlődést várnak, továbbá bíznak abban, hogy az elkövetkező években az
egészségturizmus „nemzeti iparrá” nőheti ki magát. Bíznak abban is, hogy a következő években is lesznek pályázati lehetőségek a klaszter számára, melyekkel a működés
fenntartható és még eredményesebbé tehető, valamint, hogy az “Alföld Spa” brand is jól
szolgálja majd a piacra jutást, a szakmai fejlődésüket, az együttműködést és a kapcsolataik bővülését. (Hamza Gabriella, a Szolnoki Kereskedelmi Főiskola végzős hallgatója, 2007)
Azóta számos diplomamunka készült melyekben – önállóan vagy más régiós társaival
együtt – szerepelt az Egyesület/Klaszter. A fenti dolgozat a sikeres években készült, jelzi
ezt a táblázatokban szereplő 17 fürdő, az 5 Kórház és rendelőintézet, a 3 felsőfokú oktatási intézmény, és a 9 egyéb szervezet, összesen 34 tag, de az egyesületnek ezeken túl
magánszemélyek, vállalkozások is tagjai voltak ezekkel 41 volt ekkor a tagjaink száma.
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VI. FEJEZET

Az egyesület kapcsolatrendszere
A fejezet bevezetéseként felvázolom, miért is fontos egy civil szervezetnek szerteágazó kapcsolati hálót kiépítenie: elsőként említem, hogy turizmussal foglakozunk, ami
elképzelhetetlen személyes kapcsolatok nélkül, még akkor is, ha az internet világában ez
jelentősen áttételesen nyilvánul meg. Nagyon fontos a tagokkal való folyamatos kapcsolattartás, és az alapszabályban rögzített gyűléseken túl is a közös rendezvények. Persze
ez nagy megterhelést is jelent egy vezetőségnek főként, ha az elsősorban az elnökre
hárul. Magam soha nem voltam főállású elnök – eltekintve, amikor projektvezetőként
havi pár tízezer forintot kaptam –, és tiszteletdíjat sem vettem fel. Egy közhasznú civil
szervezet lényege a széles kapcsolat – ez persze már politikafüggő is lehet, és ez életciklusunk Gauss görbéjén meg is látszik – például 2010 óta egyetlen civil pályázaton sem
nyertünk –, a megelőző évtizedben folyamatosan kaptunk támogatást a Nemzeti Civil
Alaptól. Ezért következik harmadjára, hogy kellő távolságot helyes tartani politikai
erőktől – persze az egyértelmű, hogy választásokon nem indítanak és nem is támogatnak
jelölteket –, védekezni a szakmaisággal lehet. Persze egy félszáz tagból álló Klaszterben
nehéz megőrizni a semleges, civil kurázsit, de visszatekintve úgy látom nagyrészt sikerült
elkerülni rendezvényeinken a politikai megnyilvánulásokat. Példának hozom fel, hogy
a Matolcsy György által létrehozott Termál Bizottságnak, kezdetektől tagja voltam és
ma is jó szívvel emlékszem a dr. Cséfalvay Zoltán által vezetett tanácskozásokra, és
a Ruszinkó – Gellai – Albel hármas folyosói asztalon írt termálprogram tervezetére.
Aztán ez a szakmai kompetencia segített egy ideig az egymást váltó kormányok, és változó miniszteri tárcák alatt is, sőt később kibővült a szomszédos országokkal folytatott
Kormányközi Egyeztetésekre (szerb–román–bosnyák) a közös turisztikai delegációk
találkozóinak előkészítésében és sok esetben részvételén is.

VI. 1 KAPCSOLATAINAK ORSZÁGOS SZERVEZETEKKEL, CÉGEKKEL
A Magyar Fürdőszövetség a fürdőket üzemeltető gazdasági szervezetek és vállalkozók egyesülete. „Szövetségünk immár 25 éve őrzi és védi a magyar fürdőkultúra
hagyományait, a magyarországi fürdők tervezésében, fejlesztésében, építésében és ellátásában aktívan részt veszünk. 1998 óta tagja vagyunk az Európai Gyógyfürdők Szövetségének is. A Fürdőszövetségünk az elmúlt évtizedekben jelentős szakmai tekintélyt szerzett,
tárgyalófélnek fogadnak el bennünket a különböző államigazgatási szervezetek, hatóságok, valamint a turizmusban meghatározó szerepet betöltő intézmények, mint például a
Magyar Turizmus Ügynökség vagy a Magyar Szabványügyi Testület. Hagyománnyá volt,
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hogy közgyűléseinket mindig más és más fürdővárosban rendezzük. Ezzel lehetőséget
teremtettünk arra, hogy a szakemberek széles körben megismerjék a legkülönbözőbb fürdőket, és közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek az eredményekről és szakmai problémákról.” –olvasható a bemutatkozásban. A Magyar Fürdőszövetség elődszervezete
a Víz-, Csatornamű és Fürdővállalatok Szakmai Szövetsége volt. A rendszerváltást követően
a tulajdonos önkormányzatok leválasztották a fürdőket, és önálló gazdasági társaságokat
alapítottak a fürdők speciális üzemeltetésére. Az önállóvá vált fürdők szükségesnek látták az önálló érdekérvényesítés lehetőségét kialakítani. Hazánk fürdős szakemberei úgy
határoztak, hogy megalapítanak egy olyan országos civil szervezetet, amelyben a szakmai érdekvédelem és az országos képviselet megvalósítható. 1992-ben a Gellért Gyógyfürdő és Szálloda Tea Szalonjában öt magyar fürdőt üzemeltető vállalat elhatározta
a Magyar Fürdőszövetség megalapítását és kezdeményezte az új szervezet cégbírósági bejegyzését. A Magyar Fürdőszövetség 1996-tól társult, majd 1998-ban lett az Európai Gyógyfürdők
Szövetség (ESPA) rendes tagja. 2001 májusában Budapesten tartotta évi rendes Közgyűlését
az Európai Gyógyfürdőszövetség (ESPA).” (www.furdoszovetseg.hu)
A Magyar Fürdőszövetségben a régió fürdőinek tagjai jól pozícionálták magukat:
ma a 7 fős választmányban hárman is – ketten az elnök és egy alelnök a régióban dolgoztak,
és egy tag szintén a dél-alföldről szerepel –, és öten a szakbizottságokban is dolgoznak.
A Magyar Fürdőszövetség honlapján az „Összeválogattuk neked Magyarország legjobb fürdőit” alatt szerepel 68 fürdő, közte a dél-alföldi régió 18 fürdőjét – több mint
az egynegyedét az összesnek –, ami nem rossz arány. A kiemelt fürdők soraiban: 40
élményfürdő (ebből 15 fedett), 41 gyógyfürdő, 10 aquapark, 39 strand, 14 termálfürdő,
22 uszoda, 24 wellness fürdő között, amikor a gyógyfürdőkre nyitok, szintén 68 jelenik
meg. A következő mutatókra figyelve: 28 TB támogatott, 14 szakorvos, 24 terápia, 32
ülőmedence (melyből beltéri 28), 5 helyen folyik iszapkezelés, 7 ivókúra hely van, 14
súlyfürdő, 27 helyen jelez gyógy masszázst, és 20 helyen van gyógytorna.
„A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel,
egyes ellátások árához társadalombiztosítási (TB) támogatás jár. A fürdőgyógyászati ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető
az egészségbiztosítás keretében. Az OEP közzéteszi az ellátásra jogosultak körét, melyben
a régiónkban döntően a fürdők, gyógy-hotelek, gyógyászati kft-k, de a gyógyúszás esetében
más vállalkozások is szerepelnek. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
(2) bekezdésének x) pontja alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyezi
természetes gyógytényező felhasználásával folytatandó gyógyító vagy rehabilitációs tevékenységet végző intézmény gyógyászati jellegére utaló megnevezés használatát. Intézet-típusok
között a Gyógyfürdő: az a létesítmény, amely gyógyvíz, gyógyiszap vagy egyéb természetes
gyógytényező (pl. gázelőfordulás) felhasználásával fürdőkezelést (balneoterápiát) nyújt vagy
elismert ásványvíz, hévíz, illetőleg melegített közműhálózati víz felhasználásával végzett
hidroterápiás kezelések mellett, egyéb fizikai gyógymódok alkalmazásával együtt, teljes körű
fizioterápiás ellátást nyújt. Mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház: az a létesítmény,
mely járóbeteg-ellátás keretében teljes körű fizioterápiás ellátást nyújt kórházi jellegű körülmények között, a betegek napközbeni benttartózkodásával, főként természetes gyógytényező
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alkalmazásával. Gyógyszálló: az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára főként
természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget
biztosít.” (ÁNTSZ 2013. 10. 10.)
2016-ban egy jeles szerzői hármas: Géher Pál, Bender Tamás és Ákoshegyi György közös munkáját Magyarország gyógyfürdői és gyógyvizes termálfürdői katalógusát kiadta
a Magyar Balneológiai Egyesület. A könyv bevezetőjéből idézem: „A könyv összeállítása
nem volt egyszerű feladat. Az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről) az orvosi kezelések közül kiemelten foglakozik a természetes gyógytényezőkkel, fürdő- és
klímagyógyintézetekkel, gyógyfürdőkkel (XIV. fejezet 240-241.§). Az itt nyert felhatalmazás
alapján az egészségügyért felelős miniszter alkotta meg azt a jogszabályi, szakmai keretet,
amely alapján ma a gyógyvízzé és gyógyfürdővé minősítés történik (74/1999. (XII.25.) EüM
rendelet a természetes gyógytényzőkről).” Továbbá a 240. § A fürdő- és klímagyógyintézet az a természetes gyógytényezők felhasználásával egészségügyi szolgáltatást is
nyújtó olyan egészségügyi vagy részben egészségügyi szolgáltató, amely a fürdő- vagy
klímagyógyintézetre utaló valamely elnevezés használatára a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően működési engedélyt kapott. 241. § (1) A gyógyhely megjelölést csak az az elismert természetes gyógytényezővel rendelkező település
(településrész) használhatja, amely a külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek megfelelően a hatóságtól engedélyt kapott. (2) A gyógyhely természetes gyógytényezőinek megóvása érdekében védőövezet jelölhető ki. A szerzők a gyógyfürdővé
illetve gyógyvízzé nyilvánítás adatait az Egészségügyi Közlönyből szerezték be. Hiába
fordultak jól szerkesztett kérdőívükkel a fürdőkhöz, csak 64%-ba kaptak választ. Miután könyvem írása közben Gömör professzor feltette nekem az ide vonatkozó kérdést:
„Honnan tudod?”, összevetettem a régiónkra vonatkozó adatokat az MBE könyve, a
friss OEP adatok és személyes ismereteim alapján – tudatában annak, hogy eltelt majd
3 év a könyv megírása és a jelen között –, fenntartva még így is a tévedés lehetőségét.
A könyvben 163 gyógy- és termálfürdő szerepel, melyből kiolvasható, hogy 30 minősített
gyógyvíz, 24 gyógyfürdő és 6 termálfürdő van a dél-alföldi régióban.
A Magyar Fürdőszövetség honlapján – a régiós bontásban feltüntetett – Dél-alföldi
fürdők (18-at jeleznek, de felsorolásban már 22 van). Régiónkból a kifejezetten Gyógyfürdő címen (bejelöltem a fürdő típusok között a gyógyfürdőnek minősítetteket) szereplő
a 41 gyógyfürdő között 10 dél-alföldi fürdőt sorolnak fel: Makó, Gyula, Orosháza, Mórahalom, Csongrád, Kiskőrös, Békéscsaba, Tiszaparti, Dévaványa, Algyő fürdői szerepelnek, és 30 gyógyvizet regisztrálnak, szembeötlő, hogy ott a Szegedi Anna Gyógyfürdőt
nem szerepel. Régiónkban a Tb-támogatásban részesülők körében még további 7 fürdő és
2 gyógyszálló és 1 Gyógyászati Kft. van: Bajai Sportuszoda, Békés Gyógyászati Központ,
Füzesgyarmat Gyógycentrum; Gyomaendrőd Liget Fürdő, Hőforrás Gyógyászati Kft,
Tótkomlósi Fürdő, Szarvasi Szt. Klára Fürdő, Szegedi Anna fürdőt üzemeltető Sport és
Fürdők Kft, Hunguest Hotel Zrt; Kiskőrös Hotel Imperiál Gyógyszálló. A jogosult fürdőintézmények, vállalkozások köre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán, a
Gyógyfürdő ellátás címszó alatt megyénkénti bontásban meg találhatók. (2018.04.25)
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A fürdőszövetség oldalán a régió fürdőit kigyűjtve, egyetlen fotót sem találtam, amely
konkrétan a gyógyfürdőzésre, gyógyításra utalt volna, a kiemelt 68 fürdő jellemzőinek
rövid bemutatása során tett megjegyzések is érdekesek. A kísérő szövegeken néhol megjelenik a szenzációhajhászás: „miénk a legmagasabb, leghosszabb csúszda”, van ahol le és
felfelé is lehet csúszni, éjszakai fürdőzés: ha barlangban van még jobb, és a jó bulik. Figyelve a gyógyfürdők reklámjait: a gyógymedencékben tizenéves „bombázó csajok” kisportolt
fiatal betegek homorítanak, mintha nem lenne vendégvonzó egy kedves idős házaspár,
vagy társaság. Úgy tűnik, mintha a gyógyfürdő szolgáltatások elvesznének a rangsorban,
feláldozván a bevételek, a nyereséges gazdálkodás oltárán: – elfelejtve, hogy nemzetgazdasági szempontból a legnagyobb nyereség az egészséges, a munkaképes ember.

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület

Magyar Turisztikai Egyesület (MATUR 1963–2012)

Aquaprofit Zrt

Nem törekszem teljességre a kapcsolataink felvázollásánál, de az Egyesület elnökéről illik szólnom. Hálás
vvagyok sorsomnak, hogy Lengyel Mártont ismerhetttem és tanulhattam tőle: az Egészségügyi tagozatának
ttitkára voltam az egyesület megszűnéséig, és néhánysszor vendégelőadó a főiskoláján.
Prof. Lengyel Mártonról,aki 1986-1990 között Madrridban az Idegenforgalmi Világszervezet munkatársa és
kkutatója, valamint a szervezet oktatási vezetője volt, 19902
2001 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
tturizmuskutató csoportjának vezető docense.1993-ban
aaz akkor általa alakított MATUR alapító elnöke lett, és a
tturizmus lobbi tevékenységét zászlajára tűző egyesületnek
f l lá i elnöke
l ök iis maradt.
d A 2001-ben alapított Heller Farkas Főiskola főigazgatóa 2012
2012-es feloszlásig
ja, majd 2005 és 2009 között rektora volt. Az országban elsőként itt indult el a Turizmus-menedzsment mesterképzés, térségi desztinációs menedzsment szakiránnyal. Lengyel Márton
igazi polihisztor volt, reneszánsz ember. Több idegen nyelven magas színvonalon beszélt és írt:
számos tankönyv, hazai és nemzetközi tanulmány szerzője volt, és emellett zenét is szerzett,
kipróbálta magát a szépirodalomban is. Az ő kezdeményezésére és ötlete alapján valósult
meg 1981-ben, Budapest mai napig legjelentősebb kulturális fesztiválja, a Budapesti Tavaszi
Fesztivál. (A turizmus.com 2015. május 10-én írt méltatását és fotóját használtam az emlékezésre.)

A termálklaszter megalakulás óta jó kapcsolatban dolgoztunk, egy ideig tagok is
voltak. 2007-ben a cég készítette el az Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégiát. Dolgoztak a régiónkban is: Gyulán, Szegeden, Kiskunmajsán, Orosházán. „Az Év
egészségturizmus menedzsere díjat Nádasi Tamásnak, az Aquaprofit Zrt elnökének
nyújtották át 2017-ben a jubileumi, XXV. Turisztikai Díjátadó és Gálaesten. Az Év egészségturizmus menedzsere díj nagyon komoly elismerés. Azt a munkát méltatja, amelyet
az egészségturizmus területén végeztünk kollégáimmal. A Díj egyet jelent az Aquaprofit
valamennyi munkatársának kitüntetésével, akik az elmúlt 20 év során fáradhatatlanul
munkálkodtak azon, hogy sikerre vigyék vállalatunk turisztikai projektjeit.” – nyilatkozta
Nádasi Tamás, elnök. Brüsszeli elismerést a Legjobb Life Projekt díjat kapták 2018-ban

Magyar Füldőkultúra Kft
Dr. Hefelle-Kiss Ferenc a cég vezetője, a Budapesti Gazdasági Egyetem turisztikai
tanszékének a munkatársa is kapcsolódott munkánkhoz: előadásokat tartott rendezvényeinken, és képviselt minket a Bukaresti Nemzetközi Fórumon. 2012-ben Gyulán egy
Szauna boltot nyitottunk közösen, amely ellátta a régió szaunákat üzemeltető fürdőit
és szállodáit, de egy év után érdektelenségbe fulladt a vállalkozás.
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A 2001-ben alakult Egyesülettel is hamar kialakult a kapcsolatunk, hiszen az alapítók
mind kedves kollégák voltak és elnöke akkor és most is dr. Ruszinkó Ádám (2014-16
között Vörös Imre és Kraft Péter volt elnök). Az „Egészségturizmus munkaerő-piaci
kutatás” tanulmánya 2010-ben felmérte az addigi fejlesztési programok által generált
új munkahelyek számát és a jellemzően létrejött új munkaköröket, bemutatta a hazai,
egészségturizmus szempontjából releváns szakmai (közép- és felsőfokú) képzéseket,
a hazai szolgáltatók akkori és jövőbeni igényeit, egy versenyképes egészségturisztikai
munkavállaló kompetenciáit.

VI. 2 AZ EURÓPAI GYÓGYFÜRDŐ SZÖVETSÉGÉVEL (ESPA)
„Az ESPA elnöke a németországi dr. Sigrun Lang, egyik alelnöke pedig Nicu Rădulescu,
a Romániai Gyógyturizmus Érdekképviseleti Szervezetének (OPTBR) vezetője. Utóbbit
1993-ben alapították azzal a fő céllal, hogy népszerűsítse és fejlessze a gyógyturizmust,
és jelenleg 58 tagja van. 2006 márciusában együttműködési szerződést kötött a Magyarországi-a Dél-Alföldi Spa-k Egyesületével, Május 4-7. között a Bihar megyei Félixfürdőn
tartotta éves közgyűlését a Gyógyfürdőhelyek Európai Egyesülete (ESPA). A tanácskozáson a Romániai Gyógyturizmus Érdekképviseleti Szervezetének (OPTBR) tagjai is részt
vettek.” (Erdély Online tudósítása a Félixfürdőn tartott konferenciáról) Meghívottként vettem
részt a rendezvényen, ahol talán először találkoztam Lang Asszonnyal. A Magyar
Fürdőszövetség a fürdőket üzemeltető gazdasági szervezetek és vállalkozók egyesülete, 1998 óta tagja az Európai Gyógyfürdők Szövetségének, 2001-ben az ESPA
a Magyarországon Parlamentben tartotta 6. éves, igen sikeres kongresszusát. Ez a
kapcsolat nagyban köszönhető volt a szövetség alelnökének Nicu Radulescunak, aki
az OPTBR rendezvényeire történt számos alkalommal meghívott. Joachim Liebe úrral,
a szövetség titkárával legutóbb 2017-ben Tusnádon találkoztam. A 14. ESPA-kong-
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resszust 2009. májusban Birštonas, Litván városban tartották, a 140 résztvevő két
kongresszusi napon keresztül vitatta az új tendenciákat az európai fürdők és gyógyhelyek fejlődésben, valamint azokat a problémákat, melyeket a gyógyturizmus számára
a globális gazdasági válság okozott. 2015 májusában a lengyelországi Sopotban volt –
az 1995-ben alakult, és több mint 1500 európai gyógyfürdőt és gyógyhelyet tömörítő
szervezet – 20. jubileumi kongresszusa. A résztvevők áttekintették, hogy a szakmának 2025-ig milyen kihívásokkal kell szembenézni, és ezekre milyen lehetséges válaszok adhatók. Az eseményen az előadók között magyar szakemberek is részt vettek:
Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár a 2025-ig várható trendekről beszélt, Mezősi
Csilla egészségturizmus szakértő pedig marketing témában tartott előadást.

Az ESPA élén Sigrun Lang elnökkel, szívesen támogatott volna egy Kárpát-medencei
Egészségturisztikai Fóruim megrendezését, melynek szervezéséhez hazatérve azonnal
hozzáfogtam. Jelentős turisztikai és szakmai sikere lehetett volna a városnak. Az önkormányzat Baranyó Gézát bízta meg az előkészítéssel, aki lelkesen támogatta ezt az
elképzelést, – megnyerhető lett volna a Magyar Balneológiai Egyesület és szerintem
a Magyar Fürdőszövetség is –, de a Gyulai Várfürdő akkori vezetése már az előkészítés
folyamán idegenkedett a rendezvénytől. 2017-ben Bükfürdőn Európai Fürdőszövetség
(ESPA) elnökségi ülésén dr. Sigrun Lang asszony jelenlétében adták át az EuropeSpa
MED minőségbiztosítási tanúsítványát,: a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda,
a Hévízi Tófürdő és a hozzá tartozó szálloda, a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum.
Az ESPA minőségbiztosítása

Kurhaus és a Kurgarten a németországi
Baden-Badenben

Az ESPA elnökével Dr. Sigrun Lang
Asszonnyal és férjével Herkulesfürdői
Balneológiai Konferencián (OPTBR – 2011)

1998–2006: Sigrun Lang (független) polgármestere volt BadenB
Baden
városnak. Baden-Baden egy német fürdőváros. A város szám
mos lehetőséget kínál a sport kedvelőinek; elsősorban a golf és a
ttenisz kedvelőinek, és a közeli Iffezheimben lóversenyeket tartanak
m
májusban, augusztusban és októberben.A vidék ideális túrázáshoz
éés hegymászáshoz, télen Baden-Baden síterület. (Wikipedia) A Kurh
haus, amelynek Kurgarten („Spa Garden”) az évente megrendezésre
kkerülő Baden-Baden nyári éjszakákat szervez, élő klasszikus zenei
koncertekkel. A Ka
Kaszinó, a Caracalla gyógyfürdő, a Friedrichsbad és a Lichentaller
Allee parkjai és kertjei. Azért is fontos számomra kiemelni az ő személyét, mert a
rendszerváltást követő önkormányzati választás első gyulai képviselőtestülete polgármesterének felvetésére (dr. Pocsay Gábor 1991-ben Ditzingenben, melyen magam is
jelen voltam) – vélhetően, a partnerségi közbenjárásnak köszönhetően – Baden-Baden
város szakemberei dr. Sigrun Lang polgármester asszony vezetésével készítettek tervet
a Gyulai Várfürdő fejlesztésére. A terv, több hasonló társával együtt valamelyik fiók
alján eltűnt…Sigrun Lang asszony azóta is, minden találkozásunk alkalmával, megkérdezi: „Mi van a Gyulai Gyógyfürdővel?”
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„Annak érdekében, hogy az európai gyógy- és wellness piacon nagyobb átláthatóságot
és tisztességes versenyt biztosítsunk, az orvosi fürdő- és wellness-szolgáltatók nemzetközi
minőségi előírásainak kidolgozása, az ezeken a szabványokon alapuló tanúsítások elvégzése
a mi képzéseinken és szemináriumainkon. Azért, hogy a nemzetközi egészségturizmus nagy
piaca tisztességes és átlátható legyen, az Európai Gyógyfürdők Szövetsége (DHV) a svájci
Tudományos Kiadó Egyesület könyvében közölte a minőségi szabványt.
A leírásban a gyógyvizek, a peloidok, az úszómedencék, a szaunák, a diagnosztika, a terápia, a minőségirányítás, a személyzet, a konyha, valamint a szállás és a környezet területén
elsőként mintegy 1000 nemzetközi szempontból alkalmazható minőségi és biztonsági kritériumai megtalálhatóak a gyógyfürdő és az egészségügyi létesítmények üzemeltetői számára.
Az „EuropeSpa med” minőségi szabványt az EHV dolgozta ki, hogy Európában ugyanazon
szabványok szerint minősítsék az összes Kur und Medical Wellness szolgáltatást. DHV elnökének főszerkesztője, Dr. Ing. Sigrun Lang írja: „Ennek során a régiók változatos gyógy- és
wellness hagyományait nem szabad szabványosítani, hanem meg kell őrizni. Az EuropeSpa
med nem helyettesítheti a nemzeti szabályozást. Inkább arra törekszünk, hogy leírjuk azokat a minőségi jellemzőket, amelyeket fontosnak tartunk. Dr.Kurt von Storch – akit ezzel
a témával megbízott – az ágazat minden szakemberének szánta munkáját, és szorgalmazza,
hogy „az átlátható verseny alapja az európai határokon átnyúló egészségügyi turizmusnak.”
(fg 441/442 – 2012. december / január)

VI. 3 „NAGYALFÖLD SPA” KAPCSOLATAINK
Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület
A 2007. évi budapesti Utazás kiállításhoz kapcsolódóan sor került az „Alföld Spa
együttműködési megállapodás” aláírására az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesülettel. Az együttműködés napi célja volt, hogy a desztinációk érintettjei piaci előnyökhöz,
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jobban kezelt erőforrásokhoz, jobb társadalmi kapcsolatokhoz jussanak, és az Alföld Spa
márkát felépítsék, majd közösen munkalkodjanak a turizmus piacán elfogadtatására.
Hosszabb távon reméltük, hogy a közös munka révén a Nagyalföldön – Szerbia vajdasági
és Románia alföldi területén – létrejövő klaszterekkel együttműködve katalizátor szerepet tölthet be egy Eurorégiós Klaszterszövetség Közép- és Kelet-Európa turizmusának
élénkítésében, egy, a határainkon átívelő „Kárpátok Termálrégió” kialakulásában. Két
alkalommal is akreditáltatták magukat, és egy HURO projektben – a Klaszter Egyesület
és a Bihor Megyei Vállalkozók Szövetségének partneri körébe tartozó kis- és középvállalkozások, egyéb érintett szervezetek versenyképességének növelése, a klaszter együttműködés ösztönzése témákban eredményesen dolgoztak.

eredményeként bővüljön a helyi turisztikai kínálat, valamint turisztikai desztinációk ismertsége növekedjen itthon és külföldön egyaránt. Ezt szolgálták a rendszeres tapasztalatcserék és
tanulmányutak mellett a különböző kiadványok, reklámanyagok, kiállítások, B2B találkozók
is, de a társaság részt vállalt szakmai továbbképzések szervezésében is. A klaszter kiemelt
feladata volt az is, hogy párbeszédre hívja az ágazat valamennyi szereplőjét, a tevékenységben
érdekelt hazai és külföldi szervezeteket, intézményeket, szövetségeket, önkormányzatokat és
gazdasági társaságokat. Az Egyesület első elnöke Tóth József, titkára Katona Ilona, munkatársa Horváth Anikó lett. Elnökségi tagok: Belus Tamás, Czeglédi Gyula, Fazekas Lajos, Molnár
László és Pusztai Tamás voltak. 2013-ban egy egyedülálló kezdeményezés vette kezdetét, az
Észak-Alföldi Termál Klaszter „fuzionált” a Termál – Egészségipari Klaszterrel és a továbbiakban az egyesületi formát megőrizve, ezen a néven folytatja a tevékenységét. Egy erősebb
és támogatottabb szervezet jött így létre, így az sem véletlen, hogy két alkalommal elnyerte
az „Akkreditált Klaszter” címet, elsőként a turisztikai Klaszterek között Magyarországon.”
(Katona Ilona, Debrecen, 2019. 08. 05.)

Határtalan felfrissülés, határtalan gyógyulás:
kapcsolataink Románia és Szerbia területén lévő fürdőkkel és szervezetekkel

Katona Ilona Észak-alföldi RMI igazgató, és a
klaszter titkára is volt

Az észak Alföldi Egészségturisztikai Klaszter
látogatása Szarvason

„Megtisztelő, hogy dr. Albel Andor felkért egy visszaemlékezés megírására. Mindig,
most is szeretettel gondolok vissza azokra az évekre, amikor együtt dolgoztunk a Magyar Turizmus Zrt-nél, mint regionális marketing igazgatók és hittünk abban, tehetünk
a hazai turizmus fejlesztéséért, a keleti régiók felzárkóztatásáért. Az Észak-alföldi Termál
Klaszter létrehozásának gondolata is abból fakadt, nem maradhatunk le, Kelet-Magyarországnak is vannak értékei, valójában termál nagyhatalom vagyunk, csak kevesebb figyelmet
kapunk, nehezen akarják ezt elismerni és – ahogyan sokszor fogalmaztam – nekünk kétszer
többet kell tennünk azért, hogy meghallják a hangunkat. Szerencsére sikerült. A Dél-Alföldi
Termál Klaszter és az Észak-alföldi Termál Klaszter komolyan gondolta, hogy meg próbálja
összefogni a termálturizmus, egészségturizmus területén működő szolgáltatókat, elsősorban
gyógyfürdőket, wellness- és gyógyszállodákat, fürdőtulajdonos települési önkormányzatokat
és azokat, akik úgy érezték, van közük ezekhez az „elit” társaságokhoz.
Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület 2005. szeptember 22-én alakult meg 18 alapító
taggal azzal a céllal, hogy elősegítse a termál- és gyógyturizmus érdekeltjeinek aktív részvételével az Észak-alföldi régió termál-, és gyógy-idegenforgalmának fejlődését, továbbá kezdeményezésekkel, javaslatokkal segítse a termál- és gyógyturizmus területén működő szolgáltatókat.
Ennek érdekében információs és egyeztető fórumot működtetett, állásfoglalásokat készített
a szakmapolitikai termálügyek megoldására. Fontos célkitűzése volt, hogy tevékenységének
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Az Alföld Spa fogalmát mindig földrajzi értelemben gondoltuk és használtuk is, tehát
a földrajzi Nagyalföld területén létesített és többnyire termális ásványi források (a föld
mélyéből felszínre hozott) vizét, vagy természetes iszapokat, feltörő gázokat felhasználó fürdőkkel, fürdőintézményekkel, gyógy-hotelekkel kerestük a kapcsolatot. Szakmai
nyelven szólva, azokkal ahol a természetes gyógytényezők közül az előbb említettek
használata szolgálja a rekreációt és gyógyulást. Folyóvízi, tavi, tengeri strandokkal,
sem wellness létesítményekkel nem szorgalmaztuk a kapcsolatot. Tudomásul vettük
a wellness világméretű térhódítását, átvettünk annyit, amennyit a korszellem és fürdőink gazdaságos működtetése (bevételek) indokolt, de elsősorban a szállásférőhelyek
számára hasznos attrakcióként tekintettünk rá. Kapcsolataink kiépülésének időrendi
sorrendjében első a Romániai OPTBR-el 2006-ban Buziáson megkötött megállapodás
volt, de már ekkor már elkezdődött a Szerbiában a Vajdaság területén Magyarkanizsa
településsel és Gyógyfürdő komplexumával történt együttműködés keretében a Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter létrehozása is.
Nicu Radulescut már említettem: 2003-04 években a Román Kormány turisztikai
államtitkára volt, 2005 óta megválasztott elnökként koordinálja a román Spa Turisztikai
Munkaadó Szervezet (OPTBR) tevékenységét. Szervezetét sikerült azt európai szinten
elismertetni, 2007-ben az ESPA alelnökének választották. Brassóban lakik és Tusnádon
dolgozik.
2006 márciusában – dr. Tokaji Ferenccel a Dél-Alföld RIB elnökével együtt – Buziáson találkoztunk a Romániai Gyógyfürdők Szövetsége (OPTBR) vezetőivel Nicu
Radulescu elnökkel és Fülöp Nagy János, valamint Theodor Morariu alelnökökkel,
és Együttműködési megállapodást írtunk alá Románia gyógyfürdőivel, kiemelten a
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nyugati területeinek fürdőivel kerestük a kapcsolatot. A határokon átívelő együttműködés keretében hamarosan egy közös
pályázatban vettünk részt, a DKMT vezette Eurorégiós projekt
keretében, finanszírozásában tematikus turisztikai útvonalak
kerülte kialakításra Magyarország Dél-alföldi régiója, Szerbia
Vajdasági tartománya, és a Nyugat Románia négy megyéjének
bevonásával. Románia területén Arad, Menyháza, Buziás és
Herkulesfürdő bevonása szerepelt a tematikus utak kialakítása során, mivel a szakemberek is ezeket a fürdőket javasolják a
megalakulásra váró Nyugat Romániai Termálklaszter tagjai közé.
Az ETE Magyar -Román Operatív Programjában rejlő lehetőségeket mindkét oldalon
igyekeztünk kihasználni. A 2007-2013 között magyar-román határmenti régiók és
közösségek társadalmi és gazdasági kapcsolatainak erősítésére, valamint a határon
átnyúló együttműködés fejlesztésére 248 millió euró állt rendelkezésre a két ország
pályázóinak számára.
A 2008-ban a román fél Talpas Jánost, az Országos Kutatási és Turisztikai Fejlesztési
Intézet főigazgatóját nevezte ki a munkacsoport vezetőjeként, s megbízta azzal, hogy
közös pályázatot dolgozzon ki a határ menti bor-és pálinka utak promóciójára, illetve a közös információs pontok kialakítására. Talpas Jánossal 2003 óta szorgalmaztuk
a határmenti együttműködést, ezután szinte napi munkakapcsolatban dolgoztunk
a fentebb említett területeken. Az MT Zrt. regionális igazgatóságaival egyeztetve elküldtem elképzeléseiket a határokon átnyúló közös tematikus utak létrehozására, melyek
közül a termálturisztikai útvonal megvalósulását a DKMT által elnyert pályázaton közösen végeztük, négy témakörben. Egyesületünk elsősorban a „Határtalan felfrissülés”
elnevezésű szerb –román térséget érintő termálturisztikai útvonal kidolgozását segítette – én akkor, mint RMI igazgató természetesen mindegyikben dolgoztam –, hiszen
a hosszú távú céljaink között szerepelt az „Alföld Spa” brand kialakítása. Szerettünk
volna a következő öt év alatt egy európai mércével is figyelemre méltó Kárpát-medencei
Termálklaszter Szövetséget létrehozni a földrajzi Nagyalföldön. A létrejött egyesületek,
fürdő-és termálklaszterek együttes tevékenységeként – Romániai Termálklaszter létrejöttével, a Vajdasági Egészségturisztikai és a két magyar alföldi klaszterekkel –, jelentős
eurorégiós szövetséggé válhatott volna. Kifejeztük azon szándékunkat is, hogy az egészségturisztikai képzésben szerzett tapasztalatainkat (tananyag, tanterv, oktatás terén,
az igényeknek megfelelő formákban, aktuális és gyakorlatias tartalmakban) szívesen
átadjuk és igény szerint részt veszünk kihelyezett képzésekben is. Magyarország ekkor
indítványozta az Európai Képesítési Keretrendszer közös adaptációját a szakképzésben, s egy olyan mintaprojekt kidolgozását, melyben összekapcsolódik a turisztikai és
egészségügyi képzés.

rizmus területén” címmel a magyarországi tapasztalatok átadására és a képző intézmények közötti kapcsolatfelvétel megszervezésére szerződött partnerként csatlakozott, az
Egyesület. A továbbképzésre 2011-04-28 és 05.02 között került sor Magyarországon, a
régiónkban. A projekt menedzsmentjét a Román fürdőszövetség adta.

Romániai partnerünk az OPTBR pályázata: – „Törekvések az egészségturizmusban
– esélyt a jövőnek!” – nyertes lett az EU Humán erőforrás-fejlesztési Operatív programján. Annak részeként „Szakmai továbbképzés, tapasztalatcsere és tréning a gyógytu-

„Kedves Albel Úr! Visszatérve az Ön hazájában tett nagyon sikeres látogatásról, kérem,
engedje meg, hogy kifejezzem hálámat a nagyon jó együttműködésért és a kedves fogadtatásért/vendéglátásért. Az egész csapat nevében köszönjük! Néhányuknak ez volt az első al-

44

Bibicioiu Sorin, a Várfürdő Szauna parkjában
(2011)

Foris Tiberiu, Foris Diana FMT, Nicolescu
Anca, Georgeta Pencea, Oprea Nicoleta FMT

Projektzáró konferencia Brassóban (2013)

Foris Tiberiu a Román fürdőszövetség részéről vezette a projekt-menedzsmentet,
melyben részt vettek az egyes területek felelősei: Foris Diana FMT, Nicolescu Anca,
Georgeta Pencea, Oprea Nicoleta FMT, Bibicioiu Sorin, és Morar Teodor aradi regionális
kordinátor. Chereches Adriana titkársági asszisztens levelezett velünk és tolmácsolt számos esetben. Foris mellett Sorin végezte a szervezési feladatokat, így napi kapcsolatban
velük voltam. Nagyon szimpatikus és lelkes társaság jött össze, barátként váltunk el
a projektzáró konferencián.
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kalom, hogy kapcsolatokat teremthettek, találkozhattak az ilyen típusú befektetésekkel és
együttműködésekkel. Gratulálok Önnek és a kollegáinak! Ki kell emelnem a hihetetlen gyors
problémakezelést/megoldást. Nem is beszélve az Ön által ajánlott tisztviselők/képviselők
kedvességéről és szívélyességéről.” Írta nekem 2011. május 16-án Rodica Pencea, az OPTBR
titkárságának vezetője. Nagy segítségemre voltak ebben a projektben Papp Marika és
Pirosné Blénessy Erika kollégáim a Marketing Igazgatóságon.
„Az Erdélyi Múzeum Egyesület, Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályával, ahová a turizmus is tartozik, majd
a kezdetektől igen jó kapcsolatot ápoltunk dr. Talpas Jánossal és
feleségével dr. Bitay Enikő főtitkárral, egy kivételével számos turisztikai konferencián részt vettem, és igen jó szakmai, baráti kapcsolataim alakultak ki a visszatérő előadókkal és persze a konferencia
szervezőivel, a vendéglátóimmal. Talpas Jánossal már az évszázad
eleji években megismerkedtem, ő akkor Bukarestben dolgozott az
Országos Turisztikai Kutatási és Fejlesztési Intézet igazgatójaként. Nagy segítségemre
volt a Romániában uralkodó viszonyok megismerésében – szinte óvó figyelemmel volt
irányomban –, és ő hozott össze Nicu Radulescuval az OPTBR máig regnáló elnökével, aki
2002 után két évig a turizmust felügyelő államtitkár volt és 2005-től az említett szervezet elnöke. Dr. Bitay Enikő erdélyi magyar mérnök-informatikus, akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja, az EMTE egyetemi docense, az EME főtitkára.

Középen: dr.Talpas János az Erdélyi Magyar
Vendéglátás és Turizmus konferencián (2019)

Elől: dr. Szalók Csilla BGE-Budapest
és dr. Hanusz Árpád Debreceni Egyetem
(2019)

Vajdasági Regionális Egészségturizmus Klaszter, (REK)
Szerbia északi részén Vajdaságban Magyarkanizsán alakult meg 2007. augusztus 23án. A szervezet megalakulásában nagy segítséget nyújtott a Dél-alföldi Termál klaszter,
egy uniós pályázat segítségével. A REK hét község támogatásával jött létre: – Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Szabadka, Topolya, Kishegyes, Óbecse részvételével 32 taggal, igazgatójának Pálinkás Józsefet választották meg. A Regionális Egészségturisztikai klaszter
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már megalakulásakor együttműködési megállapodást kötött segítőjével a Dél-alföldi
Termál Klaszterrel. A vajdasági 7 NAP hetilap „Vízből egészséget meríteni“ címmel a
következőet írta – 2007. 08. 29 -i számában: „ A jelentős eseményre egybegyűlteket Pálinkás
József, a községi tanács idegenforgalmi illetékese és Körmöci Károly polgármester üdvözölte.
A klaszterbe tömörülés lényegéről és előnyeiről Szecsei Mihály közgazdász, a kezdeményezőbizottság tagja beszélt. Az egészségturizmus pozicionálása címmel Siniša Perić, a szerbiai
gazdasági és fejlesztési minisztérium tanácsosa tartott izgalmas előadást. Ljubomir Aleksić,
a tartományi gazdasági titkárság munkatára Klaszterfejlesztés a Vajdaságban címmel az
első, úttörő lépésekről számolt be -hála ennek a titkárságnak, a magyarkanizsai kezdeményezés pályázat útján anyagi támogatást is kapott a REK megalakításához. A Dél-alföldi
Termálklaszter képviseletében a gyulai dr. Albel Andor egy működő társulás tapasztalatairól
szólhatott, a vajdasági REK alapítói pedig személyében megismerkedhettek azzal az emberrel,
aki az alapítás előkészületeiben értékes és önzetlen segítséget nyújtott. A belgrádi külgazdasági
kapcsolatok minisztériumából Zorica Marić az uniós pénzforrások megszerzésének a lehetőségéről beszélt, s megígérte: minden szükséges információval segítik az érintetteket. A hölgy
norvég vendéget is hozott a Tisza-partra: Gunnar Due-Gundersen a régiók határon átívelő
együttműködéséhez előre gratulált, hiszen a ma és a holnap Európája erről szól. Magyarkanizsán ugyanis nemcsak klaszter született, de megalapításának napján nyomban együttműködési
megállapodást írt alá a vajdasági és a magyarországi SPA. A Regionális Egészségturizmus
Klaszter nevében a megállapodást a frissen magválasztott elnök, Milan Vuković, a Dél-alföldi
Termálklaszter nevében pedig dr. Albel Andor látta el kézjegyével.“
2009. május 10-én tartotta 4. rendes évi értekezletét a Regionális Egészségturizmus
Klaszter Alap közgyűlés, melyen vendégként jelen voltak: Maráci Nándor köztársasági
népképviselő, dr. Albel Andor a Dél-Alföldi Termálklaszter elnöke – a DA Regionális Idegenforgalmi Bizottság alelnöke (Gyula,Magyarország), Koza Róbert községi tanácstag és
prim. dr. Ágoston F. Ferenc főorvos igazgató (Magyarkanizsai Gyógyfürdő). A küldöttek
az ülésen beszámoltak a Klaszter munkájáról és az idei évre tervezett tevékenységéről, valamint döntöttek, hogy a Klaszter kibővíti tevékenységi területét egész Vajdaság
Autonóm Tartomány területére, a vajdasági egészségturizmus valamint a kapcsolódó
tartalmak közös fejlesztése érdekébe.
Az ülésen elhangzott beszámolókban kiemelték, hogy az idén a tartományi egészségügyi titkárság hozzájárulása mérföldkövet jelent az érdekszervezet fejlesztésében,
fontos feladatot szánva a Magyarkanizsai székhelyű REK-nek. Ebben a szellemben került
sor az új közgyűlési tagok felvételére: Thermal Fürdő Vrdnik-Nenad Onešćuk igazgató,
„Rusanda” Gyógyfürdő Melence-Dr.Iboljka Isakov, Dragonfly-Orahovó Jakus József,
„Ostorka” Palics-Ricz Kornélia, BIOSZÁLLÁS Faragó János Orom, Restaurant Galaxis
II. Borsos Ferenc-igazgató, Art Pictures Film Production -Magyarkanizsa, Iván Attila,
”dr.Borivoje Ignjatic” Gyógyfürdő Stari Slankamen-dr.Mirjana Albot M.S igazgató, valamint a Magyarkanizsai „Aqua Panon” Szálloda-Poučki Radislav igazgató. Maráci Nándor, köztársasági népképviselő dicséretben részesítette a szervezőket a professzionális
szinten előkészített és levezetett értekezletért. Felhívta a küldöttek figyelmét, hogy
a gazdasági krízis ellenére, végre eljött az idő hogy a fürdőfejlesztési elképzelések meg-
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valósuljanak, elsősorban az infrastruktúra,szálláshelyek kiépítésében, az idegenforgalomból származó jövedelem és a kapcsolódó munkahelyek számának növelése terén,
valamint a közös marketing, képzési és kutatási szakterületek összefogására.,
„A jelenlevőknek dr. Albel Andor a Dél-Alföldi Termálklaszter elnöke beszélt az Alföld SPA
követelményrendszeréről, az Európai Unió Magyarország-Szerbia határon átnyúló Együttműködési (IPA) programja keretében elindított fejlesztési elképzeléseiről, melyben az euregionális
klaszterek kiemelt szerepet kapnak, az unióban már működő klaszterekkel kötött együttműködési megállapodások alapján.

Az értekezlet végén és prim. dr. Ágoston F. Ferenc főorvossal együtt felavatták
az Alföld SPA minősítés háromnyelvű tábláját, így első ízben került határon túlra ez
a tábla, melyet eddig Magyarországon 23 alföldi fürdőközpont érdemelt ki. Az eseményt jelenlétükkel megtisztelték a klaszter magyarországi tagjai: Szikora Gyula a Kiskunmajsa Jonathermál Rt. Vezérigazgatója, Demeter László a Szarvas Erzsébet fürdő vezetője,Bánáti Antal a
Szeged Fürdők és Sport Kht. Igazgatója, Balog László Mórahalom Önkormányzat főtanácsosa
és dr. Albelné Szentmiklóssy Gabriella a DA Fürdők Egyesületének titkára.” (Vajdasági klaszter

A 2010–2016 közötti időszak (a 10 éves jubileumra megjelent könyvemben olvashatók az előzmények) során is folyamatos volt az együttműködésünk a Vajdasági Egészségturizmus és az Észak Alföldi Klaszterekkel, rendszeresek voltak a találkozóink. Két és
többnyelvű (szerb és román) kiadványokon dolgoztunk fürdőinkről, egészségturisztikai
rendezvényekről. Közösen vettünk részt szakmai konferenciákon: welness témákban és a
balneológia területén is. Folyamatosan meghívták Egyesületünket/ Klaszterünket a Szerb
Wellness Szövetség szervezésében évente megrendezett konferenciájukra: 2010-ben
a VII. Welness és Spa konferenciára Belgrádban május 24-én került sor a „Crowe Plaza”-n.
A konferencia helyszínén rendezett kiállításokon rendre megjelentek tagfürdőink. 2015-ben
a Magyar Balneológiai Egyesület Elnökségének szerbiai tanulmányútját közösen szerveztük meg. A Magyarkanizsai Gyógyfürdő Centenáriumán együtt ünnepeltük az eltelt száz
évet. Egymás kiállításain és work shopokon rendszeres megjelentünk. Rész vettünk Újvidéken a Magyar Turizmus Zrt és a Vajdasági Hungarikum Központtal közös work shopján is, amely a régiós turisztikai szolgáltatók bemutatkozását és üzletszerzési lehetőségeit
szolgálta Szerbiában. A Szerbiából jelentős létszámot fogadó fürdőinkkel (Mórahalom,
Szeged, Makó, Gyula) a szoros kapcsolattartásra folyamatosan figyeltünk. Az „Alföld Spa”
brand határon átnyúló feladatait (tájékoztatás, a feladatok egyeztetése, rendezvények
szervezése), folyamatosan része volt tevékenységünknek, jó kapcsolatot alakítottam ki
Vladan Veskoviccal a Szerb Fürdőszövetség főtitkárával. 170 éves lett 2015-ben a Palics
Fürdőtelep, melynek megünneplésén részt vettem, és előadást tartottam.

sajtóközleménye 2009. 05. 10.)

Dragutin Miljkovic Palicsfürdő könyvét
dedikálja

Belgrádi Turisztikai kiállításon (2007. 04. 26)
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Szerb magyar kormányközi tárgyalások
turisztikai munkacsoportjában, jobbról a
második vagyok és szemben velem Vladan T.
Veskovic (Belgrád, 2013. 04. 24)

A nyugdíjas volt magyarkanizsai igazgatóval
a Palics Konferencián: Prim. Med. Ágoston
Ferenccel

Bosznia Hercegovina együttműködés:
2009. május 25-én, Budapesten megalakul a Bosznia Hercegovina–Magyarország gazdasági együttműködési vegyesbizottság turisztikai bizottsága, melyben részt vettem.
A termálturizmus és az egészségturizmus területén meglévő együttműködési lehetőségeket vázoltuk fel. A bosnyák fél turisztikai delegációját Reuf Hadzibegic turisztikai
államtitkár vezette. Az eseményt követően részt vettem és előadást tartottam a boszniai
Banja Lukán Laktasiban rendezett konferencián.
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Az Egyesület és a Termál klaszter határokon átnyúló pályázatai: – főleg az első
tíz évben nagy segítséget nyújtottak az Egyesületnek és partnereinek. Az NCA Civil
Szervezetek Működési Célú Támogatása pályázatain évről-évre 400 000 Ft-tól 1.000
000 forintig terjedő támogatásokat kaptunk. Igen nagy segítséget jelentettek a Gazdaságfejlesztési Operatív programban elnyert pénzek: a GVOP-2.3.1.-2004-10-0004/1.0
pályázat; GVOP-1.1.3.-B-05/1-2006-01-0019/2.0 „Klasztereknek nyújtott szolgáltatások
fejlesztése” című pályázatunkat 2007 végén fejeztük be. Jelentős segítséget nyújtottak
a dél-alföldi RIB által kiírt és lebonyolított pályázatok, mind a nemzetközi együttműködésben, mind a tanulmányutakhoz nyújtott támogatás, és a működésünk segítése
terén. A legelső a DARFT TRFC -SZP -2005 az „Alföld Spa” könyv kiadását támogatta.
3,5 millió forinttal. A 2007-TU-DAL-4-07-07-2: Alföld Spa – Összefogás és együttműködés a Klaszterban című projekt teljes összköltsége 8 134 400 Ft volt, 10%-os önrésszel.
A 2008-TU-DAL-3-08-04-6 pályázatban a szlovén tanulmányút támogatása szerepelt.
2004–2006 között az Interreg III/A a határ menti együttműködéseket segítő programokban vettünk részt: „ Tematikus turisztikai Útvonal-csoportok kialakítása a DKMT
Eurorégióban” pályázatban a támogatásban részesülő DKMT partnere voltunk. A 200708 években „ SPA – HATÁRON ÁT” című projektben az Egyesület volt a fő kedvezményezett/támogatott és a Szerbiai partnereink, mint támogatásban nem részesülők vettek
részt benne, a projekt teljes költsége 12 890 452 Ft, 5% önrésszel. A VÁTI Békéscsabai
területi Irodája Kalapáti Magdolna irodavezető és helyettese Pribojszkiné Kása Anikó folyamatosan segítették a projekt megvalósítását. A következő 2007-2013 közötti
programozási időszakban a jelenlegi INTERREG Közösségi Kezdeményezés önálló célkitűzéssé vált „Európai Területi Együttműködés” néven. A határ menti együttműködés
fő irányvonala azonban továbbra is a gazdaságfejlesztés, a turizmus, a közös környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése, a határon átnyúló közlekedési és információs
hálózatokhoz való hozzáférés javítása, a határon átnyúló víz- és hulladékgazdálkodás
javítása, valamint a közös egészségügyi, kulturális és oktatási struktúrák kialakítása
maradt. Külön megköszönöm azokat a támogatásokat, melyeket célirányosan egy-egy
kisebb feladat megvalósításához a Turizmus országos (Minisztériumi, Államtitkársági,
a Magyar Turizmus Rt, majd Zrt) és regionális irányító szerveitől RIB és RMI, sokszor
nem pénzben, hanem támogatásban esetenként szolgáltatásban kaptunk.
Fontos partnerünk volt a határmenti kapcsolatokban, Szerbia és Románia határain
átívelő tematikus túraútvonalakat dolgoztunk ki közösen. Mint írták: „A Regionális Idegenforgalmi Bizottság is elkészítette javaslatit a határon átnyúló Alföldi térségben a Magyar
–Román turisztikai kapcsolatok fejlesztésére. Terveinket a Magyar –Román turisztikai vegyesbizottság ülésein ismertettük, az Eurorégió Irodájával és a Termálklaszterrel több Interreg
III/A pályázatot is elkészítettünk. Mivel az Európai Unió a Régiók Európájaként programozott,
regionális egyesületként jöttünk létre, ami természetes is volt, mert 1999-ben a Dél-Alföld
akkor 36 fürdőjét hoztuk össze egy szervezetbe. A Magyar Turizmus Rt. Dél –alföldi RMI
fokozott figyelmet fordít a román piac megnyerésére, a határmenti turizmus élénkítésére: Sepsiszentgyörgyön és Temesváron kiállítással és az utóbbi helyen a Békés megyei IK Kamarával
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nagysikerű gasztronómiai rendezvénnyel mutatkozott be. Szeretnénk ugyanezt 2006 –ban,
a Nagyváradi Expón is megrendezni. Fontos lenne, hogy a Magyar Turizmus Rt fokozott figyelemmel legyen a déli szomszédos országokban történő megjelenésekre (Románia, Szerbia, Ukrajna), ehhez az is szükséges, hogy pl. legyenek román nyelvű kiadványaink. Örömmel közöljük,
hogy a kolozsvári találkozóra elkészül az Alföld egészségturizmusát bemutató kiadványunk
román nyelvű mutációja. Határon átnyúló Klaszterek szervezése: A projekt megvalósításában
résztvevő partnerek beazonosítása jelenleg folyamatban van, a Dél-Alföldi Termálklaszternak
kialakulóban vannak kapcsolatai a vajdasági fürdőkkel. (közös Interreg pályázat került benyújtásra a Magyarkanizsai Gyógyfürdővel), de nem igazán talál partnert a román oldalon.”
Nagyalföld Eurégió megállapodás preambuluma:
„A Nagyalföld területe síkság, 100 méternél magasabban fekszik a legközelebbi tenger
szintjénél. Tájait a folyók szerint osztják fel: Duna –Tisza köze, a Maros – Tisza –Duna szöglete
és a Tisza-Maros közötti terület. Nyugaton és délen a Duna, északon és keleten pedig a Kárpátok három hegyvidéke határolja, területe több mint 100 ezer km². A Tisza bal parti síksága
az Északkeleti Felvidéktől a Marosig és a Tiszától a délkeleti Felvidékig terjed. A Tisza – Maros
közötti terület (Bánság) kis része van Magyarországon, nagyobb részt Románia és Szerbia
(Vajdaság) osztozik e területen. A Nagyalföldön ma három ország osztozik, nagyobbrészt
Magyarország (Duna–Tisza köze és a Tisza bal partjának egy része) Szerbia a déli részén
Bácska és Bánátnak egy része, valamint Románia a Bánát másik felén és a Körösök vidékén, a
Szamos völgyén. Turisztikai együttműködésünk túl lép a földrajzi határokon, hiszen Románia
a felvidéki fürdőit is érinti. Az Alföld igen gazdag termálvíz készlettel bír, amit száznál is több
termálfürdő hasznosít. Az eltelt tíz évben Magyarország fürdőinek többsége jelentős fejlődésen, modernizáción ment keresztül, néhányuk európai mércével is kiemelkedő szolgáltatást
nyújt. Jelentős fejlesztések történtek a földrajzi Nagyalföld (közepén) annak magyarországi
részén Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék fürdőtelepülésein. Romániában is jelentős
fejlesztések indultak be. Nagyvárad -Félixfürdő, Szováta, Tusnád, Brasso, Mennyháza, Buziás
és más helyeken. A Vajdaság egészségturisztikai kínálata is kitűnő értékeket és lehetőségeket
hordoz, melyek egy komplex fejlesztési program során az egészségturizmus európai kínálatának
élvonalába emelhető. Ugyanakkor a hálózatépítés (klaszterek), a térségi együttműködések,
a térségi marketing tevékenység, az együttes fellépés Európa és a Világ piacain még elmaradt attól a színtől, amelyet az elmúlt idők fejlődése indokolt. A fejlesztésben és az európai
piacra juttatásban egyre nagyobb szerepe van a térségi megjelenésnek, az egyedi sajátosságoknak, a megbízható standardokon alapuló kínálatnak, az együttes és gyors reagálásnak
a piac kihívásaira. Az európai integrációs folyamat egyik meghatározó tényezője
a délkelet-európai térség modernizációjának. Ennek a stratégiai feladatnak a megvalósításában kiemelkedően hatékony szerepet tölthet be a turizmus szervezeti, intézményei, – az Eurorégiós Turisztikai Klaszterek kialakítása. Ezt felismerve
a Dél –alföldi Termálklaszter igyekezett a Nagyalföld Magyarország határain átnyúló területein (Szerbia és Románia területén) lévő fürdőkkel, a fürdők országos és nemzetközi szövetségeivel kapcsolatot kialakítani.” Lehet az én hibám, hogy nem értesültem arról, hogy a
Kárpát-medencei Turizmus Egyesület 2015. október 19-én, a délvidéki Magyarkanizsán
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tartotta elnökségi ülését. Számomra azért volt érdekes, mert az együttműködés szolgálhatta volna dédelgetett terveinket.

VI. 4 DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KAPCSOLATAINK
Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság

Gyógyvízturisztikai és Vidéki Turizmus Képzési Mintaterület (Hungarian Spa
and Rural Tourism Learning Area)
A mintaterület létrehozása céljából konzorciumot hoztunk létre a Dél-alföldi régióban. A Turisztikai Képzési Régió egy sokszereplős, szektorok közötti, partnerségen
alapuló, a humán erőforrás fejlesztésére irányuló megközelítés, a turizmus irányítása
érdekében helyi és regionális szinten egyaránt. A Turisztikai Képzési Régió-kezdeményezés a foglalkoztatásban, az oktatásban és az új technológiákban érintettek széles
körét köti össze. A Turisztikai Képzési Régió az érintetteket koherens információs és
együttműködési hálózatokban kapcsolja össze annak érdekében, hogy kiemelt figyelmet
fordíthassanak a szektor teljesítményére, a regionális környezeti rendszer biztonságára, a humán tőke és a kis-, közepes és mikrovállalkozások fejlesztésére. A turisztikai
tanulmányterületek – az ismeretszerzés rendszerének európai szintű értelmezése és
alkalmazása céljából. (Tourism Learning Areas – understanding and implementing knowledge networks
in a European Context.) Az Euragro 2003-tól a Magyar Agroturizmus Konzorcium koordinátora, egyúttal Magyarország képviselője az amszterdami székhelyű Rural Tourism
International szervezetben. 2005 januárjában a Gyulán tartott megbeszélésen a konzorcium alapítását segítették:.Herbert Hamele Úr, EU Projekt Koordinátor, ECOTRANS,
Németország és Gordon Sillence Úr, EU Project Manager, ECOTRANS Elnökhelyettes,
Portugália. Ezt követően az EurAgro Kft, Dél-alföldi Fürdőegyesület és Klaszter, Mt Zrt
Dél –alföldi Igazgatósága, Dél –alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Turisztikai
Szolgáltató Kht, Szeged, Tessedik Főiskola Egészségügyi Intézete, Gyula, Békés Megyei
Pándy Kálmán Kórház, Tiszakécske Tiszaparti Gyógy, -és Termálfürdő, Békéscsabai
Regionális Képző Központ, Szolnoki Főiskola, Békés megyei Falusi Turisztikai Egyesület, Békéscsaba, Pannon Forrás Egyesülés Hőforrás Gyógyászati Egyesület, Gyula
és az EuroSpa Hungary Kft, Budapest, kinyílvánították részvételi szándékukat, majd
2006. 05. 24-én, Tiszakécskén megalapítottuk a Konzorciumot. A konzorcium vezető
intézménye a Dél –alföldi Termál Klaszter lett, melynek működési helye: – a klaszter
gesztorának a Dél –alföldi Fürdők Egyesületének székhelye és irodája: 5700, Gyula, Rábai Miklós u. 3. A Konzorcium képviseletére jogosultak lettek: dr. Hajas Pál és dr. Albel
Andor és a mindenkori soros Elnök. Megjegyzem a konzorcium létrejöttében dr. Hajas
Pálnak, Vidékfejlesztési és Vidéki Turizmus, és ENSZ-FAO szakértőnek és az EuoAgro
Trainings Kft-nek döntő szerepe volt, hogy végül miért nem tudtunk belőle profitálni
azt nem tudom.
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2017 óta harminchat projektben tízmilliárd forintot fordított a kormány az egészségtudatos szemlélet terjesztésére. Utóbbi két évben megtartott mozgás- és szűrőprogramok az emberek egészségfejlesztésén keresztül hozzájárultak ahhoz is, hogy javuljanak
a foglalkoztatási mutatók és a versenyképesség – mondta Vitályos Eszter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára
azon a makói sajtótájékoztatón, amely a Mozgás legyen a gyógyszered program záróeseménye is volt egyben. A Dél-alföldi Fürdők Egyesülete által közösen szervezett
eseménysor az EFOP-1.8.6-17-2017-00007 kódszámú: „A felnőtt lakosság prevenciós célú
egészségfejlesztése a szabadidősport révén” elnevezésű projektje keretében nyert támogatást, így az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg
a 24 fürdőnkben. „Negyven felett már minden baj elér, ötven fölött meg minden nap ajándék”
– egy jó program azoknak, akik nem így gondolják. Makón, a Hagymatikum Gyógyfürdőben zárult a „Mozgás legyen a gyógyszered!” elnevezésű egészségmegőrző program, melynek keretében három dél-alföldi megye: Csongrád –Bács-Kiskun és Békés
megye fürdőiben találkozhattak rekreációs szakemberekkel és programokkal – ingyenesen az érdeklődők. Több hónapon át, hétről-hétre más városokban várták életmód
tanácsadásokat, szűrővizsgálatokat, valamint sportfoglalkozásokkal a fürdőzőket.
A rendezvénysorozat célcsoportja az ötven év feletti korosztály és a fogyatékkal élők
voltak, így az aquafitnesz mellett a jellegénél fogva az idősebb korosztálynak kifejezetten kedvező víz alatti kerékpározás is szerepelt a választható mozgásformák között.
A rekreációs hétvégéken a szaunakultúrát is népszerűsítették. A program sikere a szaktárca európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkársága elismerését is kiváltotta, ezért volt jelen a sajtótájékoztatón, Vitályos Eszter. Az államtitkár hangsúlyozta,
a különböző gazdaságfejlesztési célkitűzések alapja, hogy egészséges lakossággal tudjunk
számolni. A cél, hogy a munkavállalók egyre kevesebbet legyenek betegállományban
és egyre hosszabb időt tudjanak tölteni egészségben. „Ezért támogatjuk európai uniós
forrásokkal azt, hogy érezze mindenki a saját felelősségét abban, hogy minél tovább tudjon
egészséges maradni. Ez a projekt, amelynek a szakmai programja most zárul, 250 millió forintos támogatási szerződéssel rendelkezik.”
Dr. Habil Fritz Péter, a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság elnöke is szólt
a program sikeréről a sajtótájékoztatón: „Az egész projekt szellemiségét az egészségfejlesztés járta át. A sorozat célja nem az volt, hogy egyszeri attrakciót kínáljunk a vendégeknek, hanem olyan ismeretek átadása, amelyek beépülhetnek a mindennapokba, így
segítve a vitalitás, az egészség megőrzését. Mi is meglepődtünk, mennyire kedvező volt
a fogadtatása az életmód klubnak, a szűrővizsgálatoknak, a mozgásos programoknak
a fürdők és a fürdőzők között egyaránt.” Márton Mária a Dél-Alföldi Fürdők Egyesületének elnöke számszerűsítette az eredményeket: „24 dél-alföldi fürdőben 48 alkalommal
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jelentkeztünk ezzel a programmal. Szerettük volna bevonni az ötven feletti korosztályt, hogy
érezzék, nem csak a gyógyvíznek van jó hatása, hanem a vízben kifejtett mozgásnak is. Mintegy
hétezer embert mozgattunk így meg, legnagyobb meglepetésünkre voltak olyan kisebb közösségek, akik helyszínről helyszínre utánunk jöttek. Tudjuk, hogy az önállóan gazdálkodó fürdők
számára megerőltető saját költségvetésből kigazdálkodni a rekreációs programok költségeit,
de a pályázati forrás megmutatta, hogy igény pedig nagyon is volna rá.”
Nekem mióta megszülettem a „Mozgás a gyógyszerem” és sportszervezői, vezetői
múltam is ezt tanúsítják: a Magyar Köztársaság Sport Aranyérme (1992), és az Esterházy
Miksa Emlékérem kitüntetéseim (1994)
Egészség- és Sporttudományi Kutatóközpont, Szeged
Nem sokkal a Mozgás legyen a gyógyszered program zárását követően került sor
a Központ avatására. A Közép-Kelet Európai Rekreációs Társasággal több éves kapcsolatunk van, melynek elnöke dr. Fritz Péter egészségfejlesztő, aki Márton Máriával
közösen nyerte el és szervezte az előzőkben bemutatott projektet. Az átadott Kutatóközpont célja: „A modern egészség- és sporttudomány legkorszerűbb módszereire alapozott,
integrált szemléletű, a bizonyítékokon alapuló sportegészségügy előmozdítását szolgáló kutatások kezdeményezése, koordinációja, megvalósítása, és a kutatási eredmények eljuttatása
az érintettekhez. Küldetésünknek tekintjük, hogy a haladó tudomány különböző területeinek inter-és multidiszciplináris ötvözésével új, a sportolók eredményességének javítását, az
egészségfejlesztés és a rekreáció hatékonyságának fokozását szolgáló összefüggéseket tárjunk
fel a táplálkozás- és a sporttudomány területén. Fejlesztőmunkánk szerves része a kutatási
eredmények archiválása, tudományos adatbank létrehozása és az érintettek számára történő
eljuttatása. Az Intézet a magyar táplálkozás- és sporttudomány olyan, nemzetközi szinten
is ismert és elismert szellemi központja kíván lenni, mely szilárd tudományos alapját képezi
a magyar sport-és a hozzá kapcsolódó vállalkozások számára közös platformot jelentő Nemzeti
Sportklaszternek. Az Intézet szoros együttműködésre törekszik mindazon tudományos műhelyekkel, melyek tevékenységi köre kapcsolódhat annak tágan értelmezett tevékenységéhez.
Meghatározó stratégiai partnerünknek tekintjük a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
és Információs Központját, és a Szegedi Egyetem érintett karait. Az Intézet kiemelt feladatának tekinti, hogy eredményeivel hozzájáruljon a magyarországi és a határon túli magyar sport
eredményességéhez, sikereihez, ezzel is erősítve a nemzetpolitikai célok elérését, a hazai tudásvagyon gyakorlati hasznosítását. Fritz Péter egészségfejlesztő, egyetemi docens, a Közép-Kelet
Európai Rekreációs Társaság elnöke álmodta meg az Intézetet és hívta életre számos partnerrel.
A most átadott Szeged Lőcsei utcai épület az Intézet székhelye lesz, melyben tárgyalók lesznek,
egyik videokonferenciára is alkalmas lesz, így a nemzetközi kapcsolattartás is megoldott, míg
az emeleten öt munkaállomásos kutatói labor lesz kialakítva. Ezt hazai és nemzetközi, vagyis
vegyes kutatásokra is szánják. Az épületben a messziről jött kutatók szállása is megoldott lesz,
egy szakmai könyvtár is helyet kap, valamint a teraszt is úgy alakították ki, hogy az év mind
a 12 hónapjában alkalmas legyen kutatásra.”
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Az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter, Szeged
Az energetikai klaszter a megalakulása óta kapcsolatban volt velünk, és az eltelt években folyamatosan elnyerte az Akkreditált Innovációs Klaszter tanúsítványt. ArchEnerg
Klaszter 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy egy olyan megújuló energiaforrásokon
és energiatudatosságon alapuló gazdasági-társadalmi modell kialakítását segítse elő,
amely mind a zöld ágazatokban tevékenykedő vállalatokat, mind pedig a társadalom
egészét előrébb vinné egy fenntarthatóbb jövő felé. “Az ArchEnerg Klaszter fennállása
során kiterjedt tevékenységi hálózatot alakított ki, elsődleges feladatának a klasztertagok
megjelenésének és működésének segítését tekinti a stratégiai iparágakban. Ebbe beletartozik
az infrastruktúrafejlesztés, a lobbi tevékenység, valamint a piacteremtés és keresletgenerálás is. Ehhez kapcsolódóan a lakossági szemléletformálást is célul tűzte ki, különösképpen
a megújuló energiára és az energiahatékonyságra nézve. A Klaszter menedzsment szervezete
a SolarTech Nonprofit Kft, amely a klaszter küldetésének megfelelően elsősorban az innováció
tartalmú fejlesztések előkészítése, tervezése és megvalósítása területén nyújt szolgáltatásokat.”
Egy fürdőholding tündöklése és bukása
A kapcsolatokhoz sorolom, mert pár évig együtt kellett élni vele. Többen gondolták:
”új műsorhoz új férfi kell” mert a régi fürdővezetők – akik között számosan 5-15 éven
keresztül több ütemben is menedzselték fürdőik fejlesztését –, nem alkalmasak a modernizált intézmények vezetésére. Aztán az új vezetők kirúgták a beosztottak egy részét,
felülvizsgálták a vendéglátó egységek bérleti szerződését, esetenként haveri alapon új
szerződéseket kötöttek. Elbizonytalanodtak a Polgármesterek is a létesítményfejlesztés
megvalósításában és annak rentábilis üzemeltetésében. A politikai alkuk időszaka a fürdők világát is beárnyékolta. Visszatekintve a rendszerváltás első éveire, akkor úgymond
a „szabad” és teljes jogúnak hitt önkormányzatiság jegyében választották le a fürdőket
a Vízmű cégektől, ahol évtizedekig megfelelő szakemberek, gépek és munkáskezek álltak
az általuk fenntartott fürdők rendelkezésére. Sok esetben azonnal elküldték a tapasztalt
fürdővezetőket, és az új képviselőtestülethez lojális – bár sok esetben sem szakmai,
sem vezetői kompetenciával nem bíró – embereket ültettek a helyükre. A fürdővezetés
politikai státusz lett. Készültek a fejlesztési tervek és a megvalósíthatatlan megvalósítási tanulmányok, melyeket még utólag sem mernek elővenni és szembesíteni velük
a beruházókat. Aztán egyszer feltűnt egy ember, aki megváltást ígért a fürdőüzemeltetők
(zömében önkormányzatok) valamennyi bajára. Beígérte: a működési költségekkel is
számoló fejlesztéseket; közös és hatékony marketinget; az olcsóbban és jobb minőségű
közös beszerzéseket; majd az aduászt: a veszteségek helyett nyereséget hoznak majd
fürdők az önkormányzatoknak! Azt, hogy a Fürdőholding szabályosan – és a szerződéseit betartva – működik, valószínűleg nem vizsgálta senki, az adatokhoz sem lehetett
hozzáférni, annak ellenére, hogy számos bírósági döntés és ombudsmani állásfoglalás
kimondta már: „a közvagyonnal való gazdálkodással és a közvagyon értékesítésével összefüggésben fel sem vetődhet az üzleti titok, mint a döntés nyilvánosságát kizáró ok. Aki félti
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az üzleti titkait, aki fél (mert esetleg van is félnivalója) a nyilvánosságtól, ne üzleteljen az
állammal és az önkormányzatokkal” Aztán egy-két év elteltével mégis nyiladozni kezdett
a fürdőtelepülések polgármestereinek, a képviselőtestületek szemei, mert valószínű
nem jött a nyereség és nőtt a veszteség, hiszen a holdingot is el kellett tartani. Az egyik
dél-alföldi fürdőtelepülés képviselőtestülete megvonta a holdig ügyvezetőjétől a havi
750 000 Ft-os díjazást, és a lejtőn már nem volt megállás.
A Geotherm céggel régi kapcsolatunk volt, nekem személyesen is Balogh Ákossal,
sőt még az édesapjával is volt alkalmam elképzeléseimről beszélgetni (Budapest, 2008.
február 15.)
Problémafeltárás és kutatási javaslat (tanulmány), amelyből részleteket közlünk,
2008 -ban a Dél -alföldi Termálklaszter megrendelésére készült, a Dél-alföld gyógyvíz
készleteinek és az erre alapozott fürdőhelyeknek célszerű –funkcionális elkülönítésére.
A tanulmány elkészítésében közreműködtek: Dr.Csermely Miklós ; Fővárosi ÁNTSZ
felügyelő szakfőorvosa, Azari Katalin; Vízkutató Vízkémia Kft, Johann Friedmann
Consultancy; Brüsszel. Részletek a tanulmány bevezetőjéből: „ Az Európai Unió Bizottsága egy sor új intézkedéssel, jogalkotási javaslattal kívánja a betegek mobilitását, illetve
a határokon átívelő egészségügyi szolgáltatások igénybevételét erősíteni. A Bizottság szándéka egyértelmű: az európai egészségügy piac harmonizálása, az egészségügyi szolgáltatások
között fennálló különbségek felszámolása, ám mindenekelőtt a rendelkezésre álló (szűk)
erőforrások hatékonyabb és tudatosabb kihasználása. Nem kell különösebben hangsúlyozni,
hogy már önmagában ez a tény mekkora kihívást és lehetőséget jelent a magyarországi –
esetünkben a Dél-alföldre fókuszált – termál gyógyvízbázisú egészségügyi szolgáltatások
számára. Évtizedek óta megfogalmazott igény, hogy a gyógyvizekre alapozott szolgáltató
egységek a vendég töltését függetlenítsék a turizmus szezonális ingadozásaitól, adott esetben
hosszú távú, a betegbiztosítók által térített és a kontinens egészét átfogó gyógyszolgáltatások kialakításával. /…/ Jelen tanulmány egyik feladata a hévizekben levő nyomelemek
szinergikus-antagonisztikus hatásaival összefüggő lehetséges kutatási irányok megjelölése,
az ezzel kapcsolatos kérdések felvetése annak kapcsán, hogy a Dél-alföldi régió mélységi hidrogeológiai viszonyaira jellemző a zömében alkáli-hidrogénkarbonátos hévízkészlet
(Papp Szilárd felosztása szerint), bár mindegyik tartalmaz különböző mértékben biológiailag
értékes nátriumkloridot. Mindez azzal jár, hogy a balneológiai kezelések indikációja csak
meghatározott betegségcsoportokra vonatkozik, azaz beszűkül az érintett gyógyfürdők
(egyedi) profilképzési lehetősége. A termál-gyógyászat szakemberei számára világos, hogy
a gyógyvízzel végzett balneológiai terápia csupán eljárás lehet az adott megbetegedésre
vonatkozó komplex terápiák sorában. De az is egyértelmű, hogy – a fürdővíz iontartalmától
függetlenül – a fizikai hatások (felhajtóerő, nyomás, hőmérséklet) a gyógyítási folyamat
jelentős részét képezik.”
Nem áll szándékomban megkerülni, hogy ügyvezető elnöki tevékenységemen
túl időnként egyéni vállalkozóként fürdőfejlesztéssel kapcsolatos munkákat (beruházási programok, megvalósítási tanulmányok) is végeztem, melyek erősítették és
bővítették az Egyesület/Klaszter kapcsolati hálóját is. Ezeket mindig feltüntettem
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szakmai önéletrajzaimban. Az 1970-es évek közepétől foglalkoztam területfejlesztési
kérdésekkel, elsősorban a Közép-békési centrum szerepével és fejlesztésével, valamint a
turizmus Körös-völgyi lehetőségeivel. A Közép-békési (Békéscsaba, Békés, Gyula) Területfejlesztési Társulás alapítója és alelnöke voltam 1998-ig. Európai Uniós tanulmányokat
egy éves tanfolyam keretében Budapesten, Brüsszelben és Maastrichtban folytattam. Regionális és kistérségi projekteken dolgoztam a dél-alföldi régión túl, szerte az országban,
hol önállóan, hol „bedolgozóként”: Kiskunfélegyháza, Gyomaendrőd, Kunszentmiklós,
Vésztő, Körösladány, Szeged, Közép-békési Centrum fejlesztése, Bük Wellness Panzió,
Szentes Liget Wellness Panzió, Szentes Wellness Központ – Étterem és Panzió. Vajdaság
– regionális egészségturisztikai stratégia. Magyar–szerb–román uniós pályázatokhoz
írtam anyagokat (2010-12) Fürdőfejlesztési projektek készítése: Szeged, Kecskemét,
Mosonmagyaróvár, Mélykút, Szentendre, Békéscsaba, Tótkomlós, Budapest –Óbudai
sziget, Velence termálfürdő, Tiszakécske Kerekdombi termálfürdő, Makó gyógyfürdő,
Hódmezővásárhely gyógyfürdő, Gyula Hőforrás Üdülőszövetkezet gyógyfürdő. Szakértői közreműködés: Magyarország, Széchenyi terv – Termálprogram, Egészségturizmus
fejlesztése – országos stratégia, Szarvasi Liget Fürdő és Szálló, Tiszakécske Tiszaparti
termálfürdő, Bugac –termálfürdő és lakópark, Agárdi Gyógyfürdő, Gyula Nemzetközi
Gyógyhelyi fejlesztés koncepciója, Makói Gyógyfürdő rekonstrukció, Kecskemét Granada
Hotel, Gyula Hőforrás Üdülőszövetkezet termálkútfúrás. A térségi és települési kapcsolataink jóformán a fürdőtelepülésekre, azok fürdőire korlátozódtak, természetesen,
amikor egy időben voltam regionális marketig igazgató és elnök, többször tárgyaltam a
települési vezetőkkel, mert egyszerre két szervezetben is dolgoztam (a Fürdőegyesülettel
soha nem voltam munkaviszonyban), ez meg is könnyítette a helyzetünket. Marketing
igazgatóként segítettem a kistérségi, települési desztinációs marketing szervezetek
létrehozását, de később nem alakult ki szorosabb kapcsolat az Egyesület/Klaszter és
a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentek (TDM) között. Feltételezem azért, mert
valamilyen rivalizálási kényszer hatott a létrejövő menedzsmentekre. Pedig ahol csak
lehet felhívtam a figyelmet arra, hogy a mi egyesületünk termékalapú összefogáson
alapul, nekik meg földrajzi alapon kell munkájukat szervezni, valamint, hogy mi a fürdőtelepülések egy-két fürdőjével kapcsolódunk kistérségi tevékenységükhöz. Ők állami
és önkormányzati és némi vállalkozói pénzből működnek, mi meg tagdíjakból, – tehát
még csak forráselvonásra sem gyanakodhattak. Persze az is lehet, az én energiámból
nem futotta már a kapcsolat fenntartására.
Számos személyes kapcsolatom között megemlítek egy Szegedi Ügyvédi Irodát
mellyel pár projektben dolgoztam, egy alkalommal felkért engem, hogy szakértőként
vegyek részt egy az Érmindszenti Ady Kúria mellett felépítendő Látogatóközpont és
Termálfürdő és Hotel komplexum létrehozásában. Tetszett a feladat, hiszen Ady Endre kedvencem, ráadásul mindketten november 22-én születtünk és enyhén rímelnek
neveink is. Két alkalommal Tőkés László püspök Úr társaságában jártunk Adyfalván a
„terepen” és nem messze a kis háztól a kukoricásban egy feltörő termálvizes kutat (csövet) mutattak meg nekem. Elkezdtünk foglakozni Tőkés Úr tervével, aztán – úgy vélem
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a két püspök nem tudott megegyezni – és ejtették a tervet. Azután 2012-ben kezembe
akadt Andrassew Iván: Ne vígy minket a kísértésbe könyve. Egy fejezet szólt benne az
Ady-központ kialakításáról, abból idézem:
„Tőkés püspök úr fejéből pattant ki, hogy Érmindszenten, Ady Endre szülőfalujában épüljön
irodalmi zarándokhely, termálfürdő és szálloda. (Lehet, nem olvasta Ady Endre A papok istene
című versét.) A pályázatot az első Orbán kormány 320 millió forinttal támogatta. A pénzt az
Egyházi Kulturális Alapból utalták volna a nagyváradi református püspökségnek. Csakhogy
a szép terveket a 2002-es a kormányváltás felborította. Habár a szocialista kormány nem
hátrált ki a projektből, viszont úgy döntött, Nagyváradon legyen az Ady-központ.”

gyógyszállók speciális szolgáltatásaira; a vendégekkel való eltérő, fokozott figyelmet igénylő bánásmódra, a speciális programok és csomagok kínálatának elkészítésére és azok megszervezésére, a jelen és a közeli jövő kihívásaira. Először tantárgyfelelős és oktató voltam,
később egy pályázatokkal foglakozó témakört oktattam, melynek tartalma: megismertetni
a hallgatókkal a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó
gyógyfürdőintézmények (fürdők, szállodák, rehabilitációs, rekreációs- és wellness központok) helyzetét és fejlesztésének perspektíváit; Felkészíteni a hallgatókat az intézmények: (a gyógyfürdők, termálfürdők, klímagyógyintézetek, gyógyszállók, és mások) és az
egészségturizmus speciális szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló projektek elkészítésére.

VI. 5 KAPCSOLAT ÉS RÉSZVÉTEL A FELSŐOKTATÁSBAN
Minden főállású munkahelyem mellett tanítottam kémiát, biológiát, filozófiát, turizmust. Az első munkahelyem a Gyulán a Kertészeti Technikum volt, ahol főállásban
tanítottam, majd „pályaelhagyóként” órákat adtam: – a gyulai Román Gimnáziumban,
a gyulai Egészségügyi Szakiskolában, és változóan más-más egyetemekhez és most a
Gál Ferenc Főiskolához tartozó gyulai campuson. 1984-ben a József Attila Tudomány
Egyetemen (Szeged) doktoráltam filozófiából (melléktárgyam pedagógia volt).
Dr. Gáspár Lászlóról, a dobozi születésű iskolateremtő innovátorról, először apámtól hallottam, valószínű apám, mint a MÉM iskoláinak vezető szakfelügyelője, ismerte és nagyra értékelte szentlőrinci iskolakísérletét, ezért hívta fel rá a figyelmemet.
A sarkadi évei alatt kerültem vele kapcsolatba, majd dolgoztunk együtt, ott és később
a békéscsabai tanítóképző főiskolán is (én valami csekély tiszteletdíjért, de megérte).
1990-es évtized elején Csíkszeredán, a Hargita megyei iskolaigazgatók számára tartott
nyári képzés szervezésébe is bevont, remek előadói gárdát sikerült neki odahívni: köztük
Andrásfalvy Bertalan minisztert, Lőrincz Lajos nyelvészt és másokat. Felnéztem rá, és
tanultam tőle. Kitartóan küzdött az árral, de lelkes is volt, sokat remélt a rendszerváltozás első éveiben, és rögtön csalódnia is kellett. Emlékszem, amikor együtt kerestük fel
Mádl Ferencet tudománypolitikáért (ezáltal az MTA felügyeletéért) felelős tárca nélküli
minisztert, – a régi ismerősét, akinek a segítségét kérte –, és akitől semmi biztatást,
sem ígéretet nem kapott, így udvariasan elköszöntünk, de visszaútban Csaba felé alig
beszélgettünk.
Gyulai Főiskolán, az egészségturizmus szervező szak, a nappali tagozaton került
bevezetésre. A pályázat turizmus szakmai részét majd a tantárgy leírását készítettem.
A specifikus célok a következők voltak: Megismertetni a hallgatókkal az európai fürdőkultúra múltját, jelen helyzetét és fejlesztésének perspektíváit; Elhelyezni a wellness
turizmust a társadalmi turizmus rendszerében, ráirányítva a figyelmet az egészségturizmus világméretű gyors expanziójára; Ismerjék meg a termál- és gyógyfürdők, valamint az egészségturizmushoz kapcsolódó gyógyfürdőintézmények (fürdők, szállodák,
rehabilitációs, rekreációs és wellness központok) irányításának feladatait; Felkészíteni
a hallgatókat az érintett intézmények: a gyógyfürdők, termálfürdők, klímagyógyintézetek,
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Könyvbemutatómon prof. Dr. Fodor Lajos dékán és dr. Tokaji Ferenc társaságában a Főiskola
könyvtárban

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola vendég előadójaként a Klaszterekkel
benne a Dél-alföldi Termálklaszterrel ismertettem meg hallgatóimat, és a Turizmus
Vendéglátás évfolyam záróvizsgáján vendégelnökként vettem részt, később és a mai
napig a Metropolitan Egyetemen ellátom ezt a megtisztelő megbízást. Számomra nagyon
hasznos megbízások voltak ezek, mert megőriztem kapcsolatomat az intézményesített
felsőfokú oktatással, és sok tapasztalatot szereztem a diploma dolgozatokból és a vizsgáztatások folyamán, valamint régi és új kedves kollégákkal volt alkalmam találkozni. Itt,
és már előbb is volt kapcsolatom általam becsült gyulai származású dr. Puczkó Lászlóval,
– a jó hírű gyulai hentes famíliájának történetét ismerem –, aki az egyetemi munkáin,
a szakkönyvírásokon túl, 2006–2014 között a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének
elnöke volt, és a The Tourism Observatory for Health, Wellness and Spa alapítója, a
Global Wellness Day magyarországi nagykövete. Visszatérek emlékeimben dr. Ruszinkó
Ádámhoz, aki 2003 – óta a Heller Farkas Főiskola egészségturizmus szakirányát vezette,
majd a Metropolitán Egyetem docenseként is, időnként meghívott előadónak, és rendszeren visszajárok vendég vizsgaelnöknek. Mondom: – az életem végéig tanító maradok!
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VII. FEJEZET

Kapcsolatunk
a Magyar Balneológiai Egyesülettel
„… A gyógyvizek átjárják tested és lelked,
megnyugtatják munkától és világtól elkínzott idegeid.
A gyógyfürdők afféle nedves kolostorok,
ahol zavartalanul átadhatod tested
és lelked a józan és méltányos pihenésnek…”
(MÁRAI SÁNDOR: FÜVESKÖNYV)

A balneológia, mint tudományág az ásványvíz és a gyógyiszap, a természetes gázok feltörései gyógykezelésben való alkalmazásával foglalkozik. A víz és az iszap alkalmazása már az ősidőkben megkezdődött, amikor az emberek a forrásokat az istenek
lakóhelyének tekintették, az ottani fürdést pedig vallásos szertartásnak, amely gyógyuláshoz vezet. Arról, hogy a régi civilizációk, pl. a görög és a római, használták a
gyógyvizeket, számos régészeti lelet és írott forrás tanúskodik. A későbbi gyakorlati
tapasztalatok bizonyították, hogy az ásványvíz bizonyos esetekben gyógyító hatású,
ezért megkezdődött a terápiás hasznosítása. Génjeimben őrzöm – ha ez lehetséges –
a vízgyógyászatot, mivel németalföldi anyai ágamon a családban több orvos is volt: dr.
Peter Roderburg fia Heinrich Joseph Roderburg (1815–1870) is orvos lett. Valószínű –
mivel az anyai ükapám az Aachen-Burtoscheibben lévő Mariahilfs – Kórház és Árvaház
főorvosa és tanácsnoka volt (időnként Liszt Ferencet, a „zongorázó abbét” is gyógyította)
– génjeinek 1/16-od részétből átszivárgott valami. (André Albel: Európai szivárvány 2011) Minden estre a kémia -biológia tanári diplomám, és antropológiából a humán genetikai tárgyú
diplomamunkám – bár pályaívemben néhány geller előfordult –, de végül az ezredfordulón a gyógyturizmus felé tereltek. Ezután már az utam elkerülhetetlenül a balneológusok
felé vezetett! Persze nem akartam én elkerülni a balneológusokat, hamar elkezdődtek
személyes kapcsolataim, először a Kecskeméten tartott Balneológiai Konferencia (2003)
megnyitásával (nagy megtisztelésnek vettem), és folytatódott az Egyesület és RMI rendezvényén: Gyógyturisztikai Konferencia – Szeged 2005 (megjegyzem dr. Zalesakova
asszonnyal a Szlovák Fürdőszövetség elnökével, az ESPA alelnökével ott már találkoztam, és ő segített később megszerveznem a balneológusok szlovákiai útját). 2008-ban
a magyar–szerb nemzetközi konferenciával, és annak szerbiai rendezvényén 2010-ben,
aztán már majd minden balneológiai nagygyűlésen ott voltam, és szerb, román balneológiai konferenciákon is részt vettem. A szakmai kirándulásainkat már csak: „hab a
tortán” jelzővel illetem.
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A tudatalatti erő a gyógyfürdőben
„A fürdőbe való belépéskor a vendég sok különböző benyomást észlel – részben tudatosan,
de tudat alatt is. Egy jó gyógyfürdőben a vendég nemcsak az általuk lefoglalt kezelést kapja,
hanem egy egész élményt, amely magában foglalja a gyógyfürdőt teljes egységében. Tudatosan főként azokat, amit tudunk és el is várunk. Azok a benyomások, amelyeket a vendégek
„akarnak érzékelni”, azoknak a tudatosság küszöbén át kell haladniuk. Ezek általában azok
a benyomások, melyekre a vendég készül, elvár, de igazán izgalmas az, amit a vendég tudattalanul érzékel.
Ez magában foglalja azokat a benyomásokat, amelyek nem haladják meg a tudatosság
küszöbét, de még mindig érzékeli, automatikusan kiértékelik és ideiglenesen tárolják receptorai.
Ezek az érzések is erősen befolyásolják a gyógyfürdő vendégeinek általános benyomását.
Ez a tudatalatti elme ereje. Az emberben mindig jelen van ez a képesség, ez az intuíció, az
úgynevezett „beleérzés”. Őseink számára elengedhetetlen volt a túlélés: érezni, emlékezni
amikor „valami rossz volt”, mert nem minden fenyegetést lehet azonnal látni, hallani vagy
szagolni. Ez a felfogás, amely az elménk mögöttes részében folyamatosan fut, elsősorban
a normálistól eltérő szokatlan információkat veszi fel. A környezetünkből érkező számtalan információ állandó gyűjteménye a belső „nagy adathalmazunk”, amelyek állandóan hasonlítanak
a már tapasztaltakhoz. Bizonyos pontokon a tudatalatti felszínre jut, tudatosul, és arra irányít
bennünket, hogy figyelmet fordítsunk valamire, vagy gondoljunk valamire, ami eddig nem volt
releváns. Ez a képesség természetesen emberenként különbözik, és az elfogultság csökkenthető
(„ha, ez egy luxusszálloda kiemelkedő gyógyfürdője”), de véleménye mindenkinek van. Ez az oka
annak, hogy a gyógyfürdőben a legkisebb hiányosságok és szabálytalanságok is észrevehetők,
és így hozzájárulnak az általános képhez, az általános benyomáshoz. A vendég nem tiszteli
meg kifejezett dicsérettel a tökéletességet, de ami igazán számít, az a jó érzés, hogy „minden
rendben”. Ezzel a jó érzésből hagyják el a gyógyfürdőt, és valószínűleg vissza is jönnek. Ezért
rendkívül fontos, hogy figyeljünk ezekre a részletekre, és hasznosítsuk a tudatalatti e hatalmát.” (EuropeSpa blog Dr. Kurt von Storch az EuropeSpa med & wellness GmbH alapítója és vezérigazgatója,
az Európai Gyógyfürdők Szövetsége (ESPA) gyógyfürdő és wellness nemzetközi minőségbiztosítási rendszere.
2013 óta a Balneológiai és Klimatológiai Akadémia elnöke. 2016. október 20.)

Az említett konferenciákon túl, együttműködésünk folytatódott a 2008-TU-DAL-1
pályázattal, ami akkor egyedülálló volt. Egyetlen régióban sem vállalkoztak addig – és
úgy tudom azóta sem –, hogy a regionális fejlesztési tanács pénzeiből orvosi kutatásokra
írjon ki pályázatot. Sikerült megnyernem a RIB elnökét – aki egyben a RFT alelnöke is
volt – dr. Tokaji Ferencet a kutatás támogatására, aki rábólintott: „Rendben van, de
te véded meg a Tanács és a Bizottság előtt!” A „Dél-alföldi turisztikai régióban a régió
gyógyvizeinek gyógyító hatását bizonyító orvosi kutatások elvégzésének, tanulmányban
történő összegzésének, publikálásának és konferenciákon való ismertetésének támogatása” című pályázat elnyerte a támogatást. Négy gyógyfürdőnkben kezdődött meg a
kutatás, prof. Dr. Bender Tamás támogatásával.
Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben a vizsgálatot Dr. Floszberger Péter főorvos
és kollégái végezték, a vizsgálat során az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő gyógyvizének
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gyógyhatása ismét bebizonyítást nyert, mely szerint kiválóan alkalmas a gerinc és nagy
izületek degeneratív betegségeinek gyógyítására, fájdalmak csökkentésére. A Makói
Gyógyfürdőben dr. Szél Sára főorvos asszony irányításával történt a makói termálvíz
hatásosságának kettős vak vizsgálata csípő-és térd-arthrózisban. A vizsgálatok eredményeként a marosi gyógyiszapot a balneológia egyik terápiás eszközeként ajánlották
degeneratív mozgásszervi megbetegedésekben. Gyomaendrődön a Ligetfürdő gyógyvizét Dr. Torma Éva városi főorvos vizsgálta, és megállapították, hogy a fürdőkezelés
összességében, a paraméterek vizsgálatakor szignifikánsak hatásosnak mutatkozott.
a lumbalis gerinc mozgástartományának növekedését észleltük, és a kezelés végére
a funkcióképességekben is mutatkozott javulás. Az algyői Borbála Fürdőt tápláló kút
vizét a vizsgálata során gyógyvíznek minősítették. A vizsgálatok során a fürdők vezetői
lelkesen támogatták az orvosok és szakdolgozók munkáját, melyet a projekt befejezésekor mindenkinek megköszöntem.

„Hab a Tortán” – Az MBE tagjainak szervezett külföldi kirándulásaink
Mielőtt „kirándulnánk” felhívom olvasóim figyelmét arra, hogy – a feleségemmel
együtt az egyesület/klaszter tanulmányútjain minden balneológus utunkat előzőleg
bejártuk.

venni. Az sem mellékes, hogy aki gyógykezelésre jár, az a fürdő többi szolgáltatását is
kipróbálhatja, így akár egy egész napot a pihenésre, gyógyulásra fordíthat a beteg. 18-án
reggel indultunk Brassóba, a Makó – Nagylak – Arad –Déva – Sebes – Szeben – Fogaras
– Brassó útvonalon a Csavargó Tours kisbuszával Bartha István gépkocsivezetővel. Acna
Sibiluin (Vízaknán), megnéztük a gyógyfürdőt. A vízaknai sós tavak gyógyító hatása és
általában a gyógyászatban elfoglalt jelentősége a régi idők óta ismeretes. Kazinczy Jenő
nagyszebeni földrajztanár Vízaknáról szóló tanulmányában olvashatjuk, hogy már a
XVI. században fürdeni lehetett a sós tó vizében, és II.Rudolf császárnak Vitéz Mihály
mellé beosztott követe Vízaknán átutazóban megfürdött a tó vízében. Az Erdély nevesebb fürdői 1902-ben tanulmányból olvashatjuk dr. Riegler Gusztáv néhány feljegyzését
Vízakna fürdőről: „A beteg testrészt iszappal bekenik, a napon szárítják és utána fürdéssel
lemossák” – írták akkor. A gyógyhatás meg az iszap bróm-, timföld- és vastartalmából
adódik – tennénk hozzá ma! A település a Szebenből kiűzött vagy Szebent visszahódító
Bem csapatának szállása, egyben állandó csaták színhelye volt. Az 1848-49-es szabadságharc idején a Vízakna határában komoly harcok folytak Bem serege és az osztrák császári
hadak között. A harcokban elesett honvédeket a lakosság kegyelettel az akkor még száraz
sóbányák mélyére helyezte örök nyugalomra. 1891-ben a mai Avram Iancu tó felszínén
5 honvéd holttestét dobja fel a víz a lakosság óriási ámulatára, ugyanis a fiatal katonák
holttestei egyenruhában, jól konzervált állapotban, kerültek elő a sóbánya mélyéről.
A só tartósító hatására a holttestek mintegy fekete dobozban – memória doboz a modern
kor megfogalmazása szerint – tanúskodtak a múlt eseményeiről.

2013 Erdély
Két alkalommal Romániába – Erdélybe a Székelyföldre –, egy-egy alkalommal Szerbiába és Szlovákiába utaztunk. Az első Székelyföldi utunk (2013. szeptember 18-24)
„ A székelység úgy földje fekvése, mint maga jelleme és törvényei szerint élesen különbözik
Erdély többi lakosaitól. A Székelyföld egy része Moldvával és Walahiával határos s Erdély közepéig terjed. Kiterjedése szerint az egész ország nyolcad, lakosai számával a hatodrészét teszi.
Tizenkét kisebb székre oszlik, melyek az öt na¬gyobb szék körébe tartoznak.” (Bethlen Elek:
A székelyek 1817) Makó, Úri u. 26 a LuDo Panziójában gyülekeztünk 17-én, délután
5 óra felé együtt volt utazó társaságunk. A Hagymatikum fürdőben Schneitzer Beáta
fürdővezető fogadta csoportunkat, röviden ismertette Makó város nevezetességeit majd
a fürdő szolgáltatásait, amit egy rövid bejárással meg is tekintettünk. Az Európában
egyedülálló organikus fürdőépület közel 10 ezer négyzetméter alapterületű épületében összesen 18 különböző gyógy- és élmény medencével várja a fürdővendégeket.
A Hagymatikumban számos kiváló színvonalú wellness szolgáltatás, gyógyászati kezelés,
szaunavilág és gyermekbirodalom várja a fürdőzőket. A gyógyfürdő a marosi gyógyiszapot a gyógyvízzel és a többi gyógykezeléssel együtt komplex terápiaként alkalmazza.
A fürdőben úszásra, kád- és iszapfürdőre, iszapkezelésre, gyógy- és víz alatti masszázsra,
gyógytornára, komplex fürdőgyógyászatra van lehetőségük a betegeknek. A legtöbb
kezelést hétköznaponként, a medencefürdő szolgáltatásait hétvégén is igénybe lehet
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Az 1909-es idényre nyitották meg az új fürdőépületeket melegfürdőház, gyógyterem, szállóépület és három épületet összekötő fedett folyosót. A megépült együttes
összképén középen a gyógyászat, keletre a melegfürdőház, nyugatra pedig a szálloda
látható. Az épületeket fedett folyosó kötötte össze, mely a gyógyászat elé érve az épület
homlokzatává vált. A melegfürdő három szárnyrészre oszlott. A középső szárnyrész
hátsó kupolája alatt alakították ki a nyolcszögű vegyes medencét, kétoldalt, a szárny
hátsó sarkainál pedig egy női, illetve egy férfi medencét. Az épület szélső szárnyaiban
voltak az egy- és kétszemélyes kádfürdők, az összekötő részekben pedig fürdőorvosi
rendelőt, masszírozó helyiséget, száraz-nedves belélegzőt alakítottak ki. Az épület tető-
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részén nyári terasz várta a vendégeket, magában az épületben pedig olvasóterem, zeneterem, táncterem és társalgó volt. Mire körbejártuk a komplexumot, jól meg is éheztünk,
a szálloda éttermében megebédeltünk. Tovább indultunk Nagyszebenbe, Szászföld fővárosába. Szászföld – német kultúra a hajdani Magyarország területén, akiknek története szorosan összefonódott a magyarokéval. Szászföldet Királyföldnek is nevezik, ahol
a buszból kitekintve a falvakban, kisvárosokban már „csapott” tetős, zárt kapus szász
házakat láttunk, a templomok pedig mind erődítettek, mely stílusjegyek csalhatatlanul a Szászföldre utalnak. Nagyszeben 2007-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, igaz,
a „fővárosi” státuszát már korábban is, évszázadokon keresztül birtokolta, lényegében ez
a város volt Szászföld fővárosa. A negyven toronnyal és bástyával megerősített várfallal
körülvett Szeben gazdag szász város volt, az elénk táruló városképen ezt most is láttuk.
A barokk-rokokó stílusú óváros hajdani szász polgárai gazdagságát tükrözi az egymás
mellett elhelyezkedő Nagytér, Kistér és Huet tér jellegzetes barokk lábasházai, a Bruckenthal palota, az evangélikus templom és a Várostorony, igazi középkori hangulatot
idéznek. A napsütötte, de szeles időben tett sétánk során a templommal átellenben
lévő Bécsi-kávézóban melegedtünk fel egy finom kávé vagy forrócsokoládé mellett. Itt
ért véget ismerkedésünk a szász fővárossal, és folytattuk tovább utunkat Brassóba.
Este nyolc óra elmúlt, mire megérkeztünk a Hotel Koronába, ahol három éjszakára volt
foglalásunk. A Korona Hotel központi helyen, a sétáló utcán található, s innen könnyű
sétával felfedeztjük a városközpont főbb nevezetességeit. A recepciónál Kerekes Adriana
várt bennünket, és a szobák elosztása után átvezetett minket a szomszédos vendéglőbe,
ahol egységesen, fatálakon szervírozott mikitét ettünk, a helyi csapolt sört kortyolgatva.
A város legfőbb látványossága a Fekete templom, mi is itt kezdtük másnapi ismerkedésünket a várossal. Valaha a templom falára jegyezték fel az 1143–1571 közötti erdélyi
történéseket, de Orbán Balázs könyve szerint ott volt a templomépítésre adományozók
listája is. Sajnos a feljegyzések megsemmisültek az 1689-es hatalmas tűzvészben, amely
után az épület Fekete templom néven vált egyre ismertebbé. A református templomban
mesélte a tiszteletes, hogy Brassó hegyén a Cenken, egy Árpádkori vár állt, és a millenniumra egy honfoglalás kori harcos szobrát állították fel ott, ami Árpád szobor néven lett
ismert. A 20 méter magas szobrot 1896. október 15-én, Perczel Dezső belügyminiszter
jelenlétében leplezték le. 1913. szeptember 27-én két besszarábiai személy dinamittal
felrobbantotta.
Ebédelni Branba indultunk a Taverna Lupilor nevű étterembe, azért oda, mert
a Román Gyógyfürdők Szövetségével közös uniós pályázaton egy éven át vendéglátós
szakembereket, köztük szakácsokat is képeztünk, és ebben az étterembe dolgozott, és
meghívott oda egyik“tanítványom”. Ebéd után megnéztük a Törcsvári kastélyt. 20-án
pénteken Sinaiára a Peles kastélyhoz látogattunk, majd szombaton reggel indultunk
tovább Szovátára: Brassó –Kovászna –Tusnád –Csíkszereda– Szentegyháza (estebéd)
– Szejkefürdő – Farkaslaka –Korond – Parajd útvonalon. Kovásznán a főtéren Knott
Enikő várt bennünket és tolmácsolt a Szívszanatóriumban. Délben mentünk tovább
a Kászon völgyén, elhagytuk Kézdiszéket és az Alcsíkon haladtunk tovább a Csík falvakon
át Szeredába. „Ha elgondoljuk, hogy Csík – Gyergyó Erdélynek legmagasabb pontjai, s hogy
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fenyők inganak a hegyormokon, kietlen vadonnak kell képzelnünk e tájékot, de nem olyan.
Csík egy kies lapály körülkerítve örökzöld hegylánccal, mondhatnám egy angolos várudvar, melyen az átcsavargó Olt s jóllakott faluk gyönyörű csoportozatokat formáznak.”
(Kőváry László)
Felkúsztunk a Hargitára, a Tolvajostetőt elhagyva (ahol most, dr. Gajáry László
igazgató és tanára, a tangazdaságot vezető édesapám emléke áll) kora délután érkeztünk Szentegyházára, ahol Katona Csaba barátom ebéddel várt bennünket: „Kívánhat-é
ember többet /Derékaljnak szülőföldet / S
két cserefa tömött árnyát/ szemfedőnek.”
(Kányádi Sándor verssorai) Megnéztük a
vargyas patak szélén a Nádasszéki Gyógyfürdő deszkával bélelt medencéjét. Este érkeztünk meg Szovátára, a Danubius Hotel
Spa Resortba. Másnap délelőtt Szovátával
ismerkedtünk, ebéd után Parajdra a sóbányába utaztunk, estefelé pedig a Vármezőn Fülöp Nagy János vezérigazgatóval, a
Lokodi Halászcsárdában finom sült pisztEmlék a hargitai Tolvajostetőn
rángot vacsoráztunk.

Nádasszéki Gyógyvizes gerenda-deszka fürdő
előterében Géher Pál

A házsongárdi temetőben sok híres ember
nyomait kerestük Talpas János segítségével

Hétfőn utaztunk Kolozsvárra, ahol dr. Talpas János barátommal a Kórház rehabilitációs részlegét néztük meg, és kellemes sétát tettünk a belvárosban, majd a házsongárdi
temetőben: „Én tört kövön és porladó kereszten / Aletta van der Maet nevét kerestem.” (Áprily
Lajos verssorai) Másnap hazafelé Gyulafehérváron sétáltunk a Várban, onnan Brad felé
haladtunk tovább, és Farfurile-nél letérve az útról – egy kukoricaföldön keresztül – érkezünk Menyházára. A Park Hotelben Theodor Morariu az OTBR alelnöke, a gyógyhotel
tulajdonosa várt minket, bemutatta a gyógyászatát, és ismét pisztrángot fogyasztottunk.
Arad–Nagylak útvonalon érkeztünk vissza Makóra, a Polgármesteri Hivatal udvarán
parkoló az autóinkhoz. 14-en vettünk részt az úton: Albel Andor és Gabriella, Andits
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Tamás és Ágnes, Ambrus-Lakatos Ferenc és Marietta, Géher Pál és Anna, Gömör Béla és
Éva, Kovács Lajos és Zsuzsanna, Hidas István és Éva és Bartha István a gépkocsivezetőnk
–, együtt egy remek társaság volt.

Kirándulás Szerbiába (2015)
A kiránduláson nagyrészt ugyanazok vettek részt, mint előző évben az erdélyi túránkon, Hidasék sajnos nem tudtak velünk tartani, és helyettük Cserkeszölőről a Kovács
házaspár, örömmel csatlakozott csapatunkhoz. 2015. június elsején a gyülekezés és
fürdőzés Mórahalmon volt. Elfoglaltuk szállásunkat a márciusban megnyílt Elixir Medical Wellness Hotelban, ahonnan közvetlen át lehetett sétálni a Szent Erzsébet fürdőbe.
Igazi strandoló idő volt, amit igyekeztünk is kihasználni. Estefelé Berta Zsolt szálloda
vezetővel a homokháti kistérség és Mórahalom múltjáról-jelenéről tartott tájékoztatást,
majd bemutatta a szállodát.

A balneológusok hódításai: Pétervárad ismét
magyar kézen (2015)

A redneki kolostorban Gömör Béla
ismertetőjét hallgatják: felesége Éva, Géher
Pál és Kovács Lajos

Másnap indultunk a Dél-vidék felfedezésére, elsőként Péterváradot szálltuk meg.
A várat és a települést ide – oda csatolták, nem régen lett önálló város, függetlenedve
Újvidéktől, mellyel egy híd köti össze. A számtalan lőréssel és terasszal borított külső várfalalak között, kanyargós kapukon jutottunk be a Duna Szerémségi oldalán álló
várba, ahol barátságos, „városias” belső várkép fogadott minket, nem emlékeztetett
egy erőd hangulatára, a Duna felöli oldalon apró galériák, képzőművészeti műhelyek
kínálják portékáikat. A kiépített teraszokról a Duna és Újvidék panorámája tárult elénk,
az erődítmény sarkán álló óratoronyhoz is elsétáltunk, melynek a hosszabb mutatója
mutatja az órákat a kicsi pedig a perceket, hogy a Dunán közlekedő hajósok távolról
is láthassák. Utunk innen a Szerémségben, a Fruška gora déli lankáin, Vrdnikbe érve
a Hotel Termal Vrdnik marketingvezetője Sonja Carevic várta csoportunkat, először
a Kolostorba mentünk, utána a Redneki Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőbe,
ahol bemutatta a gyógyászatot. A 32,8 Cº állandó hőmérsékletű termálvíz gyógyító
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hatással bír reumatikus megbetegedésre, Rednek tiszta levegője pedig a légúti megbetegedésekre. A gyógyfürdő 254 fekhellyel, éttermi kapacitásokkal, 5 medencével, fittnesz teremmel, szaunával, terápiás részleggel, masszázskabinokkal, szépségszalonnal,
gyermekjátszótérrel, sportpályákkal, kongresszusi és tárgyalóteremmel rendelkezik.
Szakorvosi felügyelet mellett a következő fajta terápiás kezeléseket végzik: hidroterápia,
gyógytorna, elektroterápia, mágneses terápia, parafinos pakolások, lézeres és ultrahangos kezelések, fényterápia, krioterápia, akupunktúra, munkaterápia, dolor klast, valamint különleges wellness- és stresszcsökkentő programok. A bemutató után az étterem
teraszán Varju Ernő várt minket – aki nemrég még a Vajdasági Tartomány turizmussal
is foglakozó minisztere volt és régi ismerősöm egy közös vajdasági projekt révén –, táraságában Nenad Onescuk-Pomocnik igazgató, Zoran Botujak-gazdasági vezető, Dr.Peter
Sami reumatológus orvos részvételével szakmai fórumot tartottunk.
Vajdaságban az elmúlt 10 év folyamán 5 jelentősebb fürdő fejlesztése történt meg,
Rednekben a fürdőmedencéket és a kezelőket újították fel, és két új medence is épült.
8 orvos és 20 gyógytornász dolgozott akkor a komplexumban, ideális hely a pihenésre,
a betegségek megelőzésére és rehabilitációra.
Délután Sonja kalauzolásával Irigbe a Mackov Podrum nevű borpincészetbe buszoztunk, ahol beavattak bennünket a szerémségi borkészítés titkaiba, természetesen
borkóstolással egybekötve. A kínálatban: a fehérborok közül Chardonnay,Traminac
Mirisavi, Akacia (Sauvignon Blanc), Inkognito (Rajnai rizling); a vörös borok: Portugizer,
Merlot, Camerlot (Merlot és Cabernet Sauvignon) és Pinot Noir szerepeltek. Szerbiában
honos kék oportói szőlőfajta „nagyon jól érzi magát” a Fruška Gora napsütötte lankáin,
és kiváló bor készül belőle. A szerémségi borokat a középkorban a borok királyaként
emlegették. Az olaszországi borokhoz szokott tudós, Galeotto Marzio azt írta: „Nem
tehetem, hogy a Szerémség boráról hallgassak, mely annyira kellemes, hogy a földkerekségen
nehéz lenne párját találni.”A törökök állandó támadásai miatt II. Ulászló állítólag gyakran
mondogatta: „Immárost nagy baj köszönt reánk, elesett Szerém, arra kényszerülünk, hogy
Tokajit igyunk.”

Hősök: Dani Zoltán ezredes (háborús hős)
mellett Andits Tamás és Hrutka Zsuzsa
(balneológia hősei)

A Kravits tanyán
(még a pálinkakóstolás előtt)
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Dani ezredes a vacsora előtt filmvetítéssel egybekötött előadást tartott nekünk
a „18 másodperc”-ről. Amikor 1999. március végén megkezdődtek a szövetségesek légicsapásai, a Belgrád védelméért felelős 250. dandár 3. zászlóalja ugyanazzal az orosz
légvédelmi rakétarendszerrel volt felszerelve, mint a többi egység. Dani Zoltán – akkor
még alezredesként – felhívta felettesei figyelmét, hogy némi átalakítással megoldható
lenne, hogy radarjaikon észlelhetővé váljanak az addig láthatatlannak hitt amerikai lopakodók, és más, radarvédelmi rendszerrel ellátott harci repülők. Felejthetetlen napokat
töltöttünk a bukovinai székelyek leszármazottainál, és egy remek dunai hajókirándulást
is szerveztek nekünk Galambóc Várától a Vaskapuig.
Június 3-án indultunk tovább Vrdnikből Székelykevére, Belgrádban találkoztunk
a Szerbiai Wellness Klaszter vezetőivel, és Vladan T. Vaskovic Úrral a Fürdőszövetség
főtitkárával, majd megtekintettük a Hunyadiak várát. Este érkezünk Székelykevére - a
legdélebbi magyarok által lakott településre, ahol nagy szeretettel vártak és két éjszakára családi házakban, vendégszobákban helyeztek el bennünket. Másnap busszal
Dolnyi Milanovacra mentünk, és ott egy szép kis yachtra szálltunk, gazdag büfé és jó
csapolt sör kíséretében napoztunk a fedélzeten, „csónakáztunk” a Fekete tenger felé.
Történelmi hajóázást tettünk: Galambóc vára, Babakáj Szikla, Baros emléktábla, Decebál szikla,Traiánusz tábla, a kis és nagy Kazán szorosok: az Al-Duna legszebb tájain
hajóztunk Ekijánál szálltunk ki, pedig de jó lett volna elúszni az Aranyember (Jókai
regényhőse) szigetéig a mélyben fekvő Ada-Kaleh felett és zsilipelni a Vaskapunál,
majd kikötni a Monarchia legdélebbi csücskén Szörényváron. Este értünk vissza Székelykevére, ahol finom vacsorával és egy érdekes találkozóval vártak. Másnap Kovacica
fürdő-településre indulunk, ahol Matanovics Sándor igazgató fogadott bennünket,
majd elvitt Antalfalvára.
Útban hazánk felé Óbecsén megtekintettük a Ferenc-csatorna (Kanal DTD) Tisza
torkolatában a Türr zsilipeket és sétáltunk egyet a város főterén. Este érkezünk Magyarkanizsára, ahol közös vacsorán találkoztunk a Gyógyfürdő és Hotel vezetőjével dr.
Slobodanka Drndarski orvos főigazgató Asszonnyal és ismerőseinkkel dr. Klímó Attila
főorvossal, dr. Ágoston Ferenccel a volt főigazgatóval, valamint a Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter vezetőivel. Mikor magunkra maradtunk Gömör professzor remekül
szórakoztatott bennünket és az étterem maradék vendégeit. Másnap, - útban Mórahalom felé -, Tótfaluban a Plébános Úr beszélt a településről, majd bort kóstoltunk Mauer
Oszkárnál, aki a „Kárpátok Borászok-Ásza” címet viselte kiváló szerémségi boraival. A
falu Tájházában megízleltük a lankadt pitét, és a fityóból ittuk a finom pálinkát. Zentán
a Kilátóból végigtekintettük a nagy csata szinhelyét, majd Velebiten a Kravity testvérek
Pálinka Házának kis paraszti múzeumával ismerkedtünk és roston, kemencében főtt finom szerb falatokat ettünk. Milos nemsokára a Magyarkanizsa község tanácsának elnöke
lett. Délután a Tiszára igyekezetünk, hogy „elkapjuk” a Tiszavirágzást – egy sétahajózásra számítottunk a virágzó Tiszán. Ez viszont a lusta kérészlárvák miatt nem sikerült.
Tovább mentünk Martonosra a Tandari-tanyára, ahol jó barátunk Pálinkás József (A
Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter alapító igazgatója) vacsorával várt bennünket,
kimulattuk magunkat, és indultunk haza Mórahalomra.
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Szlovákiában 2016
A 2016. június 13-19-i Szlovákiában tett fürdőtúránkon is a „törzsgárda” vett részt, sajnáltuk, hogy a Gömör házaspár lemaradt, bár Kovács Csaba főorvos fiatalosan igyekezett
helyettesíteni Gömör professzort, és a Görög –Horváth „külsős” duó is jól teljesített. 11en indultunk el az Aquaworld Resort Budapest parkírozójából a Vozár Tours kisbuszával.
Megjegyzem, hogy mi, előzőleg 2016 tavaszán bejártuk a túra helyszíneinek nagy részét
– a tiszakécskei Szabó család és barátaik – a Gyűdön élő Hanula család – jóvoltából, így
már kellő hely és „emberismerettel” bírtunk. Segítségünkre volt Pozsonyból Janka Zalesakova, a Szlovák Gyógyfürdők Szövetségének elnöke, akit Nicu Radulescu kért fel utunk
támogatására, valamint Hancák Zita egy kassai Utazási Iroda vezetője. Köszönet érte!
Tíz óra tájt érkeztünk az első színhelyünkre Dudince-Gyügy gyógyhelyre, hogy megismerjük a gyügyi gyógyfürdő és a hozzá kapcsolódó három szálloda (Rubin,Smaragd és
Mineral) történetét, szolgáltatásait. A szlovák néphagyomány szerint „Dudinka tündér
gyógyította itt a nagy római hadvezér, Aquilia fiát és megígérte, hogyha béke lesz a környéken
az erdők mélyén termőföldeket varázsol és szőlőt telepít.”
A gyógyhely 27-30 °C-os, szénsavas, kénes, alkalikus vize reuma kezelésére használatos, első tudományos leírása: Wernher György balneológus 1549-ben írt feljegyzésében
olvasható. 1777-ben Crantz professzor ír az itteni savanyúvizéről és a termálfürdőről.
A gyügyi gyógyvíz kénhidrogénes, alkalikus, kénes, szénsavas, hidrogénkarbonátos, klóros, meszes összetételű. Továbbá olyan fontos ásványi nyomelemeket is tartalmaz, mint a
magnézium, a fluór, a bróm, a bór, a kálium és a lítium. A hypotóniás gyógyvíz hőmérséklete 28.5 °C, teljes ásványi anyag tartalma pedig 5667 mg/l. Európában a gyűgyi az egyetlen
gyógyfürdő, ahol 6-10 mg /l kénhidrogénes és 1400–1800 mg/l széndioxid tartalmú a
gyógyvíz. A gyógyfürdők közül Szlovákiában elsőként kapták meg a tanúsításokat. Éves
átlagban 15 000 vendég/év, az alkalmazottak száma 215. Három egészségbiztosító küldi
ide a betegeket, – a német, cseh, osztrák – az osztrák biztosító utólag fizet. Szlovákiában az
állam a műtét utáni 4 hetes rehabilitációs kezelést fizeti, és a krónikus betegeknél évente 3
hetet támogat, a kezelések ingyenesek, de a szállásért és az étkezésekért fizetni kell. Mi az
igazgatói prezentáció után a Smaragd és Rubin Hotelek között lévő fürdő- és gyógyászati
központot tekintettük meg, ahol 40 kádfürdő működött 80 öltözővel (egy kádhoz 2 öltöző
tartozik), majd megebédeltünk és indultunk Sliačra, a szlovák állam által működtetett szívkórházba. Gyönyörű ősfás, parkosított környezetben találtunk rá a kissé elhanyagolt szanatóriumra. Dr. Szilas Tibor, kassai orvos vezetett végig bennünket, bemutatta a fürdőházat
és ismertette az alkalmazott kezeléseket. A helyi ásványvizekről már 1244-ben már tettek
említést, miközben a gyógyeljárások csak 1657-ben kezdődtek. Az ásványforrások alapját
a kén-hidrogénkarbonát, meszes-magnéziumos, magas kovasav tartalmú víz alkotja.
Az Egyesületünkkel korábban, a csehországi tanulmányutunk során már megismert,
széndioxid gáz injekciós kezelést itt is alkalmazták, melyet két útitársunk ki is próbált.
Egy emléktáblán olvastuk, miszerint a Szliács fürdő vendége volt 1862 nyarán Arany
János és Madách Imre is. Tovább utaztunk szálláshelyünkre a Turčianske Teplicére,
a Penzión Frizante panzióba.
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a török fürdő és a fürdőzés igen megtetszett csoportunknak, a vacsora után ismét
fürödtünk egyet.

Balról: Sándor, Anna, Ágnes, Pali, Zsuzsa,
a gyógyhotel igazgató főorvosa, Csaba,
Gabriella, Lajos, Andor és Tamás

Bajmócon a MIER gyógyszálló

Turčianska, az a Túrockerti Stubnya fürdő forrásvize termál ásványvíz magas ásványianyag-tartalommal (1 liter akár 1524 mg / l) gyógyító hatással bír, a mozgásszervi
rendszer, urológiai, neurológiai és nőgyógyászati betegségekre. A Spa és Aquapark két
részből álló új létesítmény, 38 fokos gyógyvízzel, és 33 fokos az élményfürdő vize, a két
egység jól elkülönített, és szép 5 csillagos Hotel tarozik a fürdőhöz.
15-én folytattuk utunkat Trenčianske Teplice – Trencsénfürdőre, a Lívia Panzióba.
Délután Trencsén várát és a várost néztük meg.

Trencséni Gyógyászati Központ fürdője

Trencséni törökfürdő

Trencsén Teplic az egyik legrégebbi és leglátogatottabb fürdőhely Szlovákiában, köszönhetően a természeti kénes gyógyvízének és a kellemes klímájú nagy parkjának a csendes romantikus helyszíneknek. Másnap a jól felszerelt, modern Gyógyászati Központba és
központi fürdőbe látogattunk. A gyógyászat specializálódott az izom – és csontrendszeri
betegségek kezelésére, sérülések és operációk utáni ellátásokra, krónikus reumás betegségek egyes civilizációs betegségek enyhítésére, foglalkozási megbetegedések kezelésére,
valamint egyes belgyógyászati, nőgyógyászati, valamint bőrbetegségek (pikkelysömör),
és neurológiai panaszok (epilepszia) és idegrendszeri tünetek enyhítésére, gyógyítására.
A gyógyászati központban hat szakirányban dolgoztak orvosok, és egyaránt elláttak beutalt (az egészségbiztosító által finanszírozott) és térítéses betegeket. Délután
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17-én, előszőr Zay Ugróczra mentünk megtekintettük Wladimír Štúr szülőházában,
a róla és Alexander Dubcekről készített kiállítást, – az előbbi volt a szlovák Petőfi, az utóbbi
meg 1968-ban a „Prágai tavasz” kirobbantója. Dubcek Zayugrócon született, apja az első világháború alatt Clevelandből költözött Európába, – mert pacifista okokból nem akart az amerikai hadseregben szolgálni, – fia Kirgizisztánban nőtt fel, majd a Csehszlovák kommunista
párt főtitkára lett (ükapám Albl Ferenc körjegyző volt, az akkor magyarok lakta Ugrócon –
A. Albel: Európai szivárvány, 2011). Innen Bajmócra a gyógyhely szomszédságában
lévő szállásunkra a Sport Hotelbe mentünk, és délután megnéztük Bajmóc Várát. A
régi Vár alapjain 1889-ben kezdődött meg teljes rekonstrukció, Huber József budapesti építész sikeresen teljesítette Pálffy János gróf kívánságait, aki azt akarta, hogy
lakóhelye a Loire völgyének kastélyaihoz hasonlítson. A gróf a kastélyban halmozta
fel hatalmas régiséggyűjteményét, sajnos1908-ban bekövetkezett halála után a gyűjtemény értékes darabjainak egy részét eladták. Másnap Bajmócon (Bojnice) , a Felső-Nyitra Rekreációs-Turisztikai Központot látogattuk meg. A fürdőtelepülésen már a
középkorban is ismert volt a kéntartalmú meleg forrásáról, fürdőváros 1959-ben lett. A
gyógyeljárások alapját a 28-52°C fokos források képezik, amelyek hidrogén-karbonátot
és kalcium-magnéziumot, oldott ként tartalmaznak. A kezelések során kilenc forrás
gyógyhatású vizét használják, a mozgásszervi és idegrendszeri megbetegedések gyógyítására. A legnagyobb gyógyszálló vezetője fogadott minket, és mutatta be a gyógymedencéket és a kezelőket, ott megebédeltünk, majd a csoportunk egy része ott maradt
fürödni, míg a többiek az aktív kikapcsolódást választva a szebbnél szebb gyógyszállókat,
a kilenc kutat körbejárták és fellépcsőztek a kilátóba.
Megjegyzem, a talán 40–50 hektáros szép parktól jó távol, a vár alatt volt a Strandés csúszdapark, mert nem kívánták összekeverni a gyógyító szolgáltatásokat a strandolással.
Másnap 19-én, Sklené Teplicére buszoztunk, a selmeci hegy lábánál, Selmecbányától
kb. 15 km-re egy szép völgyben lévő a Szklenó fürdbe. Egyedülálló természeti képződménye Parenica barlangban lévő barlangfürdő, a 42 fokos gyógyvízének igen magas
a kalcium és magnézium tartalma. Az egy órás program, 15-20 perces barlangfürdőzéssel
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kezdődik, majd egy relaxaciós teremben 20 perc pihenés után egy masszázsszékekben
kényeztetik a vendégeket. Mellette van a Mária Teréziáról elnevezett fürdőház 37/39 C
hőmérsékletű vízzel töltött medencékkel.. A 200 fős település 278 szálláshellyel rendelkezik az öt Kupelny Dom-ban, melyek közül az egyiket Goethe-ről nevezték el. Hazafelé
indultunk, de még tettünk egy sétát Selmecbányán. Párkányban a Casablanca étteremben
elfogyasztottuk kirándulásunk utolsó közös ebédjét és a Mária Valéria hídon, átkelve
Dunakeszi felé vettük az irányt. Szép és tanulságos út volt ez, – nekem örvendetesnek
tűnt, de talán többen osztoztunk ebben – hogy a szlovákok nem keverik össze a strandolást, a gyógyfürdők világával.

galmat. Útban Szováta felé Tusnádon rövid tanácskozás résztvevői lehettünk: Vajda Lajos,
a vállalkozói inkubátorház igazgatója által vezetett ülésen megjelent és beszélt Lázár Zoltán
csíkszeredai külgazdasági attassé is. A szovátai Danubius szállodában Fülöp-Nagy János
vezérigazgató igen részletes és őszinte beszámolójából tájékozódhattunk a Medve-tó és a szállodák sokrétű üzemeltetési problémáiról. Az ilyen jól szervezett túrákon, az illetékesekkel való
személyes találkozások révén valóságosan meg lehet ismerkedni a fürdőhelyek történetével,
jellegével és problémáival.” Dr. Gömör Béla, 2018. június 9.

Románia – Erdély 2018
2018. május 26-án érkeztek az utazók Gyulára, a Hőforrás Üdülőszövetkezetbe. Szomorúan vették tudomásul, hogy sem Géherék sem Benderék nem jöttek, vigasztalásul
tájékoztatást hallgathattak meg az Üdülőben folyó fejlesztésekről, és kipróbálták az
itteni gyógyvíz hatását. Másnap reggel egy hetes szakmai programra indultunk Erdélybe.
Az útról többen feljegyzést készítettek, kettőt az írók engedélyével közlök,
a harmadikat Gabriella írta.
Elsőnek a látogatás szakmai vezetőjének – prof. dr. Gömör Bélának írása:
„Dr. Albel Andor szervezése, vezetése révén már harmadszor kelt útra önköltséges
kiscsoportunk, amiből az egyik már erdélyi túra volt. Értelemszerűen most azok helyek
kerültek sorra, melyeket korábban nem látogattunk meg. A sepsiszentgyörgyi szálláshelyünkről látogattuk meg Előpatakot. 1912-ben írja a Révai Lexikon: „Előpatak 760
oláh és magyar lakos… Egyike Erdély legjobban felszerelt fürdőinek … Számos ízléses épületből áll, 600 vendégszoba van …Vízéből évente fél millió palack fogy… A fürdő
a megye birtokosaiból alakult szövetkezet tulajdona.” És most az egykori virágzó fürdőhelyet
a teljes lepusztultságában láthattuk. Viszont meghallgathattuk Manole Silviu, a telep egy
részének és a palackozónak a bérlőjét, aki 20 éve folytat küzdelmet Előpatak újra fölvirágoztatása érdekében. A palackozott Valcele ivóvízből kóstolót is kaptunk.
Sokkal pozitívabb kép rajzolódott elénk Sugásfürdőn. A tulajdonosok, Biró László építési vállalkozó és Bodor Károly pisztráng tenyészetet működtetnek immár 5 éve és
a Regina névre hallgató Benkő gyógyvíz palackozásával foglalkoznak, valamint folyik az
üdülőtelep épületeinek kialakítása. A régi forrást megtalálták, újra foglalták és fölötte minden
igényt kielégítő palackozó üzemet építettek.
Útban Szováta felé élményszámba ment Bálványosfürdő meglátogatása. Jelentős hegyoldalmászások révén megtekinthettük az egykori Csiszár-forrást és a névadó Csiszár Dénes két
leszármazottja, a Taierling fívérek igen érdekes ismertetőt tartottak gyakorlati bemutatókkal.
A lepusztultság, kifosztottság itt is fennáll, de ők a sokhektárnyi területet visszaigényelték az
államtól és az épületromokat licitálásokon megvásárolták. Eltökélt tervük, hogy folyamatosan
helyreállítják a borvizes fürdőket és az épületek rendbehozása után újra indítják a vendégfor-
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Bálványosfürdő kedves és szorgalmas
„restaurátorai”a Taierling fivérek, a kép két
szélén

Útban Brassó felé baleset miatt hatalmas
dugóba kerültünk, Béla: Andor határozott
utasítást kérünk, várunk vagy kerülünk?
Andor: Várunk! Béla: Rendben, akkor majd én
mutatom az utat.

Következő útleírást dr. Ákoshegyi Imre bízta rám:
„Jó sorsunk úgy hozta, hogy részt vehettünk az MBE (pót-) tagjaiként ezen az érdekes
programon. A szervezés jó volt. Az egyes helyszínek, bemutatások és megbeszélések változatosak, sok tanulságos, egyszer lehangoló, máskor biztató kicsengésű tapasztalatot, eredményt,
reményt hitet hagytak bennünk s gondolom legtöbbünkben. Jó volt megtapasztalni, hogy a
határon átnyúló nemzeti összetartozás működik. A szakmai érdeklődés mellé egy bensőségesebb kapcsolatot is adott. Rendkívül fontos tapasztalat lett számunkra, hogy a legtöbbször
rosszul sikerült állami, politikai vagy közigazgatási határok helyett a természetesen összetartozó régiók – mint például Erdély – mennyivel eredményesebb területi egységet képvisel(hetné)nek. Előpatakon, a magyarul nem is beszélő üzemvezető természetes társnak és az
eredményes fejlődés zálogának tartotta az erdélyi gyógyvizek és gyógyfürdők üzemeltetőinek
összefogását. Nemzetiségtől függetlenül. Mások is azt hangsúlyozták, hogy Erdélyt egy gyógyvizek gyógyfürdők, turisztika, erdőgazdálkodás szempontjából önálló gazdasági egységnek
kellene tekinteni, az igazán eredményes fejlődés érdekében. A II. világháború utáni évtizedek
elhibázott gazdaságpolitikája nagy kárt okozott e régió gyógyfürdő és gyógyvíz hasznosítása
tekintetében. Most a megindult fejlődést segíteni kell például a klaszterek kialakításával. (Bár
ezt a gazdasági alakulatot igazán nem értem és az sem világos számomra, hogy Erdélyben
működik e ilyen) Ez a téma több partnerrel szóba került. Nagyon fontos lenne a magyarországi
tapasztalatokat figyelembe venniük, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövessék el a remélhetőleg
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egyre gyorsabban kibontakozó gyógy turizmus fejlesztése során. A gyógyfürdők üzemeltetésének gazdasági nehézségei láthatóan általánosak. Nyilvánvalóan minden lehetőséget meg
kell ragadni a fenntarthatóság, az igényes kiszolgálás érdekében. A beszélgetések során szóba
került, hogy a gyógyfürdőkbe is behozzák a csúszdákat. Ez gazdasági kényszer. Pedig sok
szakember nem ért ezzel egyet. Én személy szerint is azt mondom, hogy vannak határok, amit
nem szabad feladni. A fittnes-nek és a csúszdának más a közönsége, mint a gyógyfürdőnek.
A két csoport sem korban, sem mozgáskészségben nem illik össze. Hangulatban sem. Emellett a többemeletes, otromba fém és műanyag kolosszus nem illik a földszintes, kőből faragott
igényes, gyakran szinte művészien kialakított gyógymedencék közé. A córdobai nagymecset
jut eszembe erről a dilemmáról. 1523-ban V. Károly spanyol király engedélyezte a katolikus
templom beépítését a mezquitába. Mikor meglátta az eredményt így szólt: “látom, most van
valamitek, ami bárhol megtalálható, azelőtt viszont olyasmitek volt, amiből csak egy létezett
a világon” Némi áthallással igaz ez a gyógyfürdőben éktelenkedő, utólag betolakodott csúszdára. Szerencsére Erdélybe még nem ért el ez a „divat”. Irigylésre méltóan meggyőző volt az
elhivatottság és optimizmus, amivel meséltek az erdélyi szakemberek a szinte reménytelen
helyzetből induló terveikről. Hisznek magukban, a szerencséjükben és még nem is tudom miben, amikor a semmiből megépülő terveikről beszélnek. A lehetőség, a derengő cél, a múlt
„dicsősége” adott a régi mesékből, képekből, melyre vissza akarják emelni szülőföldjüket. S
mi, a viszonylagos kényelmünkből és jólétünkből csodálkozva nézzük az akaraterőt. Számukra nincs lehetetlen, majd megoldódik, majd megcsináljuk – mondják, s mindenből kihozzák
a lehetségesnél is többet.”

amikor az Egyesülettel előzőleg erre jártunk, szintén úttalan utakon érkeztünk meg).
Vajda Lajos – volt megyei tanácselnök, és most az ASINCOM vállalkozói inkubátorház
igazgatója, Andor régi ismerőse, a kolléganője Mátyus Enikő és a szálloda vezetője Albert
Zoltán (aki az ásványvizek idegenforgalmi hasznosításából diplomázott és a Háromszéki
borvizes könyv főszerkesztője volt. Édesapja pedig 10 évig a kovásznai szívkórház kardiológusaként dolgozott.) egy kis helyi pálinkával fogadta csoportunkat. Hétfőn reggel
Vajda Lajos és Enikő jött értünk, s kalauzolt bennünket Válcelei (Előpatak) egykor nagy
múltú fürdőhelyére.

Székelyföldi szakmai út, ahogyan a feleségem Gabriella látta és jegyezte:
Május 27-én vasárnap indultunk a hét napos túránkra: Kisjenő – Várfurile (Halmánycsúcs) – Brad (Brád) felé, az utóbbi elsősorban aranybányászatáról nevezetes. Megebédeltünk Szászsebesen (Mühlbach) az Arany Oroszlán Hotel éttermében. Kávézás után kis
sétával felkerestük az Evangélikus templomot, mely a város kiemelkedő dísze és jelképe a
főtéren. Belépve a templomba jobb kéz felől a szárnyas oltár képe ragadott meg, Krisztus
családfáját ábrázolja, a szárnyak 4 domborműve: Angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet
találkozása, a Napkeleti királyok, Jézus körülmetélése. Már Fogarason jártunk, amikor
fél óra pihenőt, rövid városnézést tartottunk. A várral szemben áll a Gimnázium, mely
1909-ben épült Mikszáth Kálmán író közbenjárására. Mikszáth 1892–1910-ig Fogaras
város képviselője volt. Ebben az iskolában volt tanár Babits Mihály 1908–1911 között.
Babits „ A gólyakalifa” és a „Halál fiai” regényeiben írta le a várost. Fogaras után a Persányi
hegység hágóján át ereszkedtünk le a Barcaságba. Vládeni(Vledény) község után azonban egy dugóba kerülve igen csak bajba kerültünk. Végeláthatatlan hosszú kocsisor volt
előttünk a kanyargós, ismeretlen útszakaszon, s csak néha araszoltunk előre pár métert.
Sajnos egy nagy baleset volt előttünk a völgyben, hosszú kocsisor állt előttünk melyből
Gömör Béla kereste a kiutat. Nehéz döntés volt, de másokkal együtt mi is elindultunk
megkerülni a dugót: Dubrovita – Codlea(Feketehalom) falvak poros útjain a többi kocsit
követve elértünk Bod (Bot) faluba, végre kiértünk a főútra , és Alaci (Árvapatak), majd
Előpatakon át, érkeztünk meg Sepsiszentgyörgyre a Hotel Ferdinandba. (megjegyzem,

Bizony, elég lehangoló látvány fogadott, csak egy korabeli körpavilon és az egykori
promenád kis falrészlete őrzi emlékét jelenleg a századfordulón Erdély egyik legszebb
fürdőhelyeként említett helynek. No meg a palackozó épülete mellett az egykori Vigadó
épületének romjai. A fürdőtelepet 1772-ben gr Nemes János háromszéki főkapitány
kezdte el építeni. 1842-ben megépült a hideg borvízfürdő és a meleg vizes kádas fürdő
is.1883-ban József főherceg is ellátogatott ide. A II. világháborúig fényes fürdőélet zajlott itt, mely egykor nem csak szénsavas gyógyfürdőjéről, hanem ivókúrákra alkalmas
gyógyforrásairól is híres volt. 2011-ben uniós pályázat keretében újonnan felépítettek
egy kezelő házat rendelővel, kádas kezelőkkel, egy kör alakú medencével, az emeleti
részben fittness részleggel és pihenő térrel. Elsétáltunk még a 2011 óta már nem működő kórház elhanyagolt, üres épületéhez. A háromszéki klaszter egyesület segítségünket
kérte – egy határokon átnyúló projekt keretében –, ennek az egykor virágzó fürdőhelynek
a felfejlesztéséhez. Következő programunk valójában nem Sugás fürdő, hanem attól
feljebb, az árkosi erdőben feltörő Benkő forrás felkeresése volt. Mielőtt rátértünk volna
a fürdőhöz vezető útra, csatlakozott hozzánk Bagoly Miklós Sepsi képviselő és Bodor
Károly szakember, majd később Bíró László az erdőterület tulajdonosa is. Felvezettek
és bemutatták nekünk a Benkő gyógyvíz palackozóját, az alatta lévő pisztrángossal és
az épülő nyaralóházakkal. Szemrevételeztük a pisztrángos tavat, az udvarban máris egy
hatalmas vastárcsán szemünk láttára sütötték ki a lisztben megforgatott pisztrángokat.
Azon melegében tört krumplival tálalták, hozzá muzsdét (fokhagymás, petrezselymes
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Előpatakon a romokban lévő Körpavilon

Vendéglátóink: Vajda Lajos ASINCOM
igazgatója, Mátyus Enikő asszisztens, Manole
Silviu a terület bérlője
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szószt kínáltak. Isteni finom volt, szomjunkat agyagkorsóban hidegen tartott vízzel
enyhítettük. Kávézás után – a még épülő nyaralóházak mellett – feljebb sétáltunk a
palackozó üzemhez. Nagy keresletnek örvendett az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó
éveiben az árkosi erdőben feltárt savanyúvízforrás, amelyre dugaszolóműhelyt építtetett
a helybeli Benkő család, s a nevét viselő címkével gyógyvízként forgalmazta. Mintegy
száz esztendő pergett le a történelem rokkáján, s lám: a híres gyógyvíz újra palackba
került. Délutáni szabadprogram keretében ismerkedtünk Sepsiszentgyörgy nevezetességeivel. Estefelé értünk jött Bagoly Miklós tanácsos és elvezetett el bennünket közös
vacsoránk helyszínére a Szent György Pince étteremhez. A küküllő menti borokról híres
pincében valamikor a tekintetes urak egymásnak adták át a kilincset, köztük Jókai Mór,
Mikszáth Kálmán, Klapka György és Gábor Áron, és végre mi is odaértünk egy jó vacsorára. Másnap, keddi napon nyitásra érkeztünk a Székely Nemzeti Múzeumhoz. Az épületbe
belépve a főlépcsőházat díszítő tíz négyzetméteres hatalmas ólomüveg festmény – mely
a csillagösvényen vágtató Csaba királyfit ábrázolta – szűrte a fényt. A vitrálium tervét
1933-ban készíttette el gróf Bánffy Miklós, a múzeumot tervező Kós Károly barátja és
munkatársa. Makkai András kolozsvári üvegművész kivitelezésében méltó születésnapi
ajándék volt ez a 100. évét ünneplő múzeumépületnek.

Sepsiszentgyörgyön a Székely Múzeum
bejárata előtt

Brassó sétálóutcáján: Anna és Ákoshegyi
Imre, Gömör Béla, Hrutka Zsuzsanna, Kovács
Lajos, Andits Tamás,és Ágnes, Klimó Attila és
felsége Györgyi, Gabriella és Éva

Brassóban Kerekes Adriána jött értünk és elkísérte csoportunkat ebédelni a Berária
Ciucas étteremben, a többség mikitét (mics) fogyasztott csapolt sörrel. Béla, Éva, Andor
és én közös sétára indultunk a sétáló utcában a Fekete-templomig és vissza a Hotelhez,
ahol megpihentünk. Mai kirándulásunk utolsó helyszíne a Brassótól 18 km-re lévő,
Prázsmár főterén található erődtemplom volt. Ez az alig 20 km-nyi út volt kirándulásunk
legvidámabb szakasza. Nótafánk, Andits Tamás egy sor átköltött nótával ismertetett
meg bennünket. Az erődtemplom hármas védfalának rendszerében, a várfalak négy
tornya alig magasodik a falak fölé. Az udvar felől, falépcsőkön megközelíthető számozott
cellák belülről is összeköttetésben vannak, egész kis labirintust alkotnak. Igazi kihívást
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jelentett és valóban izgalmas program volt a legfelső szinten körbevezető két méter
széles, félhomályban úszó őrjárat folyosóján végighaladni. Erre az igazán érdekfeszítő
sétára csak hárman vállalkoztunk: Béla, Andor és jómagam. A szállásunkra visszasétálva
a négy nagy kártyajátékos: Béla, Éva, Tamás és Andor felállítottak egy asztalt a kavicsos
udvarbejáró közepén és az esti félhomályban tarokkozni kezdtek.
Ma fürdés lesz! – figyelmeztetett mindenkit másnap reggel Andor. De Bálványosra
érve hamar kiderült: „ezek a „feredők” általában fával, ritkábban nagy kövekkel körbeépített kis medencék, melyekben borvíz bugyok. S akik ezen borvizekben megmártóznak gyógyulást, javulást éreznek bajaikban. A magyarázat pedig a kémiában rejlik: de
ezt tudjuk. Vannak csak lábáztatók és az édes-kénes vizet szemvíznek nevezik, mely
a szem gyulladására borogatásként nagyon hasznos. Néhol az ilyen források fölé rongyot
akasztanak egy faágra, ezzel jelezve, hogy elhagyják a betegséget,un betegségvivő rongy.”
A buszról leszállva már vártak bennünket a Taierling fivérek, Péter és János (a kép két
szélén), a Csiszár-forrás alapítójának leszármazottai. Érdekes történet keretében mutatták be nekünk a „feredő” mára felújított medencéit , forrásait és a fürdőtörténetet kezdetektől napjainkig, mely kész családregény is egyben. Élvezettel hallgattuk, csodáltuk azt
a lelkesedést, tenni akarást, ami szavaikból kicsengett: ahogyan visszavásárolták a családi vagyont és az elhanyagolt, leromlott fürdőt új életre keltették. Bár sürgetett bennünket az idő, még egy népi fürdőt, az Apor-lányok feredőjét is bemutatták nekünk,
de ott sem fürödtünk se a férfiak, sem a lányok. Közkívánatra útba ejtettük Székelyföld egyik legvonzóbb természeti látványosságát, a Szent Anna tavat. Jókai Mór így
írt róla: „Vannak nagyszerűbb, pompásabb, elragadóbb látványok Erdély tájai közt, de oly
magasztos alig lehet több, mint a Szent Anna tava. A legrégibb időktől a legújabbig szüntelen
vallásos eszmék Sion-köde lebegett e táj fölött, ez volt a rajongók, az ihlettek Libanonja, ami
Izráelnek az Olajfák hegye, a hindunak a gangeszi szent völgy, az északi skandinávnak az
Igdrazill árnyéka alatti magány, s a hellén költészet arany árnyképeinek a Tempe: az Erdélynek a Szent Anna tava.” Indultunk tovább Tusnádfürdőre. Útközben egy medve szaladt
buszunk előtt (felvezető medve). A Hotel Ozon előadótermében Vajda Lajos és Lázár
Zoltán csikszeredai külgazdasági attasé várt bennünket és rövid tanácskozás keretében
beszélgettünk az együttműködési lehetőségekről. Végül bemutattak a szálló wellness
részlegét. A hotel presszó részében Andorral kávéztunk Nicu Radulescu-val az OPTBR
elnökével és az ESPA (Európai Gyógyfürdők Szövetsége) alelnökével, kedves, de rövid
beszélgetést folytattunk vele. Elköszöntünk kísérőinktől, Enikőtől, Vajda Lajostól és
a Taierling testvérektől, s igyekeztünk tovább következő szálláshelyünkre Szovátára
a Danubius Hotelba. 2013-ban, az első bálnatúránk (sic!) alkalmával, már jártunk itt,
ismerős a hely mindenkinek. Ki-ki kedve szerint sétálhatott Szovátafürdő főutcáján
gyönyörködve a felújított monarchiabeli villákban, vagy a Medve-tó körül. Sajnos
a tóba még nem lehetett fürdeni (előző utunk alkalmával pedig már nem lehetett), de
a szállodánk wellness részlege mindenki számára elérhető volt. Június 1-én pénteken
délelőtt Fülöp Nagy János vezérigazgatóval találkoztunk, akinek részletes és őszinte
szavaiból betekintést nyerhettünk a Medve-tó és a szállodák üzemeltetésével kapcsolatos
mindennapi problémáikba. Este, – mint évekkel ezelőtt – ismét Lokodi Úr halcsárdájában

77

pisztrángoztunk. Másnap reggel indultunk Gyulára – de amint az lenni szokott – Andor
ezúttal sem tudott nemet mondani néhány kérésnek, ami aztán teljesen felborította
elképzeléseit. Gömör Béla: „Ha, már úgyis arra megyünk, álljunk meg a Rhédey Villánál... Andor egy kis kitérővel megnézhetnénk Bözödön a víz alá temetett falut.” Majd
végül valaki: „Most már úgyis csúszunk, nézzük meg Nagyszalontán Arany János házát.”

VIII. FEJEZET

Tíz tanulmányutunk
Mottó: „Discere non est vitiosum, sed ignorare – Nem a tanulás szégyen, hanem
a tudatlanság.” (Muret)

Reszkessetek pisztrángok!....
Roham a tavak ellen.

A víz alá került Bözöd falu családjainak neveit
a kopjafák őrzik

Erdélybe, Gyulán keresztül vezetett az utunk, ott gyülekeztünk egy nappal az indulás előtt, és ott aludtuk ki a hazatérő utunk fáradalmait. A Hőforrás Üdülőszövetkezet
vezetése a Hotel szárnyban biztosított számunkra szobákat, a folyosónk hátsó kijáratán
a nemrég átadott gyógyvizes medencéhez, az úszó, – és a gyermek medencékhez jutottunk. Hasznos és szép beruházás, mely az egyre idősödő szövetkezeti tagság számára – az
ott működő Gyógyászattal együtt – nagy ajándék. Érdemes a csatlakozó épület szobáinak
felszereltségét a gyógyszállók szintjére emelni és Gyógyszállóként üzemeltetni. Ezúton
köszönöm meg dr. Tokaji Ferenc igazgatónak a szíves vendéglátást.

A fenti idézet szellemében szerveztük egy évtizeden át a Klaszterünk tanulmányútjait. A személyes megtapasztalás, a látottak feldolgozása formálta az útjainkon résztvevő
fürdővezetőink és más tagjaink szemléletét. Nem egyszer beépültek soron következő
fejlesztéseikbe: Mórahalmon, Tiszakécskén a Tisza-parton és a Kerekdombon, Szegeden,
Algyőn és Tótkomlóson, – nem sorolom tovább. Volt viszont egy másik jelentős hozadéka
is ezeknek az utaknak, amely a közösségünk fejlődésben nyilvánult meg: megismertük
jobban egymást, tanultunk egymástól is, felismertük, hogy a piacon nem ellenségek, hanem versenytársak vagyunk, a közösségi élmények hatása erősítették az összetartozást.
Minden utunkat közös összejöveteleink alkalmából kiértékeltük. Köszönet azoknak, akik
feljegyzéseikkel, fotóikkal rögzítették az eseményeket, a látottakat, mert „verba volant,
scripa manent” –a szó elrepül, az írás megmarad (sajnos az elektronikus rögzítések
is amortizálódnak). Ne tartsanak részrehajlónak, de most az első köszönetem feleségemnek Gabriellának szól: – aki következetesen jegyzetelt, írta beszámolóit, és most
a könyv rangos fejezetét. Nem sorrendet készítek, de dr. Ruszinkó Ádám, aki elindította
a szakmai utakat meghatározó egyénisége volt és maradt a Klaszternak. A szervezésben
segítettek sokat segítettek: Márton Mária, Szabó Évikék, Kardos Laci és dr. Tokaji Ferenc,
valamint amikor volt fizetett alkalmazottja az Egyesületnek, ők is. Segítségünkre voltak
a szakmai jegyzeteket készítő Szőke Tünde és Szabó Évi, és a kitűnő fotósok: Vörös
Attila, Kucsera Emil, Kardos László és mások. A 10 éves jubileumi könyvben részletes
beszámolók szerepeltek a német, olasz, cseh, török, szlovén utjainkról, ezért azokat –
csupán a felidézés és a teljesség miatt – rövidítve írjuk le.
Bekerültél a Naplóba! Dr. Albelné Szentmiklóssy Gabriella képes beszámolói
a 10 tanulmányútról (2004–2016)
Ezekben az években 10 tanulmányutat szerveztük meg, – minden évben egy –egy utat, melyeket dr. Albel Andor elnök készítette
d
eelő és vezetett. A szakmai anyagok egy részét –amikor részt vett az
u
utazáson –rendre dr. Ruszinkó Ádám prezentálta, ilyenkor soha nem
éérkeztünk felkészületlenül a fogadó országokba, a vendéglátóinkhoz.
A
Az utazók igen fegyelmezetten vettek részt a szakmai utjainkon. Nem
ttagadom, hogy ez utóbbihoz nagyban hozzájárult, hogy tudták Gabri-
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ella (mármint én) mindent figyelek és jegyzek az utókor számára, így vált szállóigévé:
„Vigyázz, mert bekerülsz a Naplóba!” Ezekből a feljegyzésekből és fotók ezreiből állítottam össze valamennyi utunk beszámolóját.

2004 Németország Hessen
2004. szeptember 13-16. között az országon belül a Hesseni Fürdőszövetség segítségével
és ajánlásával Hessen-tartomány gyógyfürdői és vízgyógyászati klinikái közül látogattunk
meg néhányat. Az út két szervezője magyar részről Dr. Ruszinkó Ádám, az Euro Spa igazgatója és Szinte Zsolt a Magyar–Német Iparkamarától, míg a fogadó német fél részéről Rainer
Kowald elnök és Kurt Stros titkár a Hesseni Fürdőszövetség vezetői voltak. A Germanwings
menetrendszerinti járatával repültünk Kölnbe, ahol Günter Göpfert Úr a Wiesbaden Congress und Tourist Service igazgatója várt bennünket, majd onnan autóbusszal vitte a társaságot a fogadó Hessen tartomány Fürdőszövetségéhez Bad-Homburgba.
A fürdő bejárata előtt magasodik Vilmos császár 3,5 m magas bronz szobra. A Kurpark területe közel 40 hektár, tágas pázsitokkal és magányos fákkal, sűrű bokrokkal, utakkal és egy
kis tóval. „Genuss für alle Sinne” „Élvezet minden érzékszervnek” olvasható nagy betűkkel
a Kur Royal Day Spa prospektusain. Valóban A Kaiser-Wilhelm-Bad Kur-Royal történelmi épületének csodálatos szobáiban mind a hagyományos alkalmazások, mind az
újonnan kifejlesztett gyógymódok megtalálhatók. Az egyedülállóan helyi, természetes
elemek, mint például a Bad Homburg-i gyógyiszap és számos földalatti forrás gyógyvize,
jelentősen hozzájárulnak ezen kezelések sikeréhez. Bad Homburg mára az ország egyik
legismertebb gyógyfürdője, vízét gyomorbántalmakra, szívbetegségekre, vérkeringési
és anyagcserezavarokra ajánlják.
Másnap Bad Emstalba buszoztunk, Gyógy- és Termálfürdője viszonylag új keletű,
1979-ben nyílt meg. A kupolás tetejű fedett részben 2 gyógymedence található kiúszóval
a szabadtérbe, melyet kálciumban, nátriumban és magnéziumban gazdag forrásvízzel
töltenek – reuma, arthritis és ischia – kezelésére ajánlott. Ivóvízként alkalmazva pedig
hozzájárul az epe, máj és húgy úti fertőzések, gyulladások leküzdéséhez.
Délután a Bad Wildungen-Reinhardshausen, Werner-Wicker-Klinika a Német Gerincklinikai Központban vártak bennünket. Bad Wildungenben 18 gyógyító forrás található,
amelyek vize magas százalékban vasat, magnéziumot és szénsavat tartalmaz („pezsgő”
vagy „szénsavas”). A rendelkezésre álló számos gyógykezelés magában foglalja az ásványvizeket, a szénsavfürdőket, a masszázst, a fangót, a fény- és hőterápiákat, a víz alatti
masszázst és az inhalálást.
A gyógytényezőkre alapozva mára több mint 20 sikeres, szakmai klinika jött létre,
melyek ortopédiai, reumatológiai, onkológiai, pszichoszomatikus betegségek és étkezési
zavarok és sok más egyéb területre specializálódtak. A gyógyvízéről híres Bad Wildungen-i Naturquelle (ősforrás) megtekintése után rövid sétát tettünk a történelmi szanatóriumi parkban, megcsodáltuk a Tempelquelle-t, és a fiúk a művészetnek hódolva
tapogatták a Rote Dame szobrot.
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Séta Bad Wildungenben: az első sorban állók
mögött balról Szabó Évi, mögötte Demeter
László, és fölötte Roczkov Frigyes mellette
Balog László, mögötte Kelemen Márk, Szinte
Zsolt, Ruszinkó Ádám

Günter Göpfert Hesseni Fürdőszövetség
elnöke és Kurt Stros titkár

A harmadik napon Königstein im Taunus fürdővárosba kísért bennünket Heike Bergmeier aszony. Az Egészség Centrumban a magyar származású Elisabeth Gabli tájékozatott bennünket. A königsteini gyógyfürdő mottója: Alles gute einem Dach (minden jó
egy fedél alatt). A hegyoldalba épített fürdő színes falaival és csempéivel remek látványt
nyújott, a gyógyfürdő 32 fokos külső medencéjéből szép rálátás nyílt a königsteini vár
tornyára és romjaira. Szívesen maradtunk volna, de várt bennünket Wiesbaden hegyén
a Neroberg-en, az Opelbad.
A negyedik, s egyben az utolsó napunkon a Hesseni Gazdasági, Közlekedési és Területfejlesztési Minisztériumban, tapasztalatcserére került sor a német kollégákkal dr.
Norbert Krekeler a tartományi turisztikai főosztályvezetője és más szakemberek társaságában. Tájékoztatást kaptunk a németországi, – a hesseni turizmusról, a gyógyfürdőkről,
a gyógy-hotelekről, és a szabályozásokról. Ezután, a kölni repülőtérről induló gépet
majdnem lekéstük, de ezzel együtt igen jól végződött a nemzetközi tapasztalatszerző
első utunk, melyen részt vettek (titulusok nélkül): Balog László – Mórahalom, Gyógyfürdő; Bánáti Antal – Gelencsér Nándor -Szegedi Fürdők; Cséfán Lajos – Gyulai Várfürdő;
Demeter László – Szarvas Városi Gyógyfürdő; Kocsis Imréné – Csongrád Városi Gyógyfürdő és Strand; Kelemen Márk – Kecskemét Sportlétesítmények Kht.; Mihály Istvánné
– Szarvas Liget Panzió; Szabó Éva Tiszakécske Tiszaparti Termálfürdő és Camping; Pőcze
Lászlóné – Makó Termál-és Gyógyfürdő; Roczkov Frigyes – Mezőhegyesi Strandfürdő;
Ruszinkó Ádám Euro Spa; Albel Andor – Albelné Szentmiklóssy Gabriella Fürdőegyesület. és persze Szinte Zsolt az iparkamarától.
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2005 Olaszország
Május 24-29. között az Olaszországi Emiglia tartomány és Toscana gyógyfürdőiben
tettünk szakmai kirándulást, a GVOP pályázat és a Magyar Turisztikai Hivatal támogatásával. Az Alpok hegyvonulatait elhagyva Padovától dél-nyugatra már az Euganeai
dombokban (Colli Euganei) gyönyörködtünk, melynek környékén számos kénforrás és
fürdőhely található. Terme Euganee gyógyfürdői közzé tartozik Battaglia Terme mely
sós vizű forrásairól ismert, és a Montegrotto Terme, ahol kénes források törnek fel, és
római termák, valamint színházromok is láthatók. Úti célunk Abano Terme városa, ezen
belül a Hotel Massagio volt, ahol a szobáink elfoglalása után felkerestük a gyógyászati
részt, megnéztük a különleges érlelési technikát, melynek iszapjával végzett fangó terápia Európa szerte elismert.
Másnapi programunkban Castel San Pietró Terme és Terme di Porretta létesítményei
és végül Montecatini szerepeltek. Bologna előtt sztrádáról lekanyarodva, Giorgio Cezari
Budrio volt alpolgármestere, Gyula város díszpolgára várt bennünket, hogy kocsijával
felvezetőként mutassa nekünk az utat a Val Sirallo dombjai-völgyei között meghúzódó
„Villaggio della Salute Piú” falu határában működő Castel San Pietro Terme-be. Megnéztük az építés alatt álló Aquaparkot is, amely agro-turisztikai szolgáltatásaival együtt
kínál gyógyító terápiáklat – három forrásból érkező víz közül kettő szulfát-kálcium, egy
kéntartalmú, – és pihentető lehetőséget családosoknak is, a gyereknek a Bimbolandiát.
Itt lemostuk az út porát és indultunk tovább Porettába. Porretta Terme volt a Bologna provincia egyik legrégebbi gyógyhelye. Az intézmény vezetője tájékoztatást adott
a szolgáltatásokról, kúrákról és a betegbiztosítás rendszeréről. Tovább utaztunk az Appenineken keresztül – szerpentin utakon haladva – jutottunk el Montecatini Terme-be,
ahol a Hotel Európában kvártyéjoztunk be.

Dr. Ennio Gian Luca Calzolári Montecatini
alpolgármesterével, turisztikai tanácsosával

Montecatini Polgármesteri Hivatalának
lépcsőin

26-án délelőtt a Városházán az alpolgármester fogadásán vettünk részt majd
a Tettuccio fürdőt, ivókúra helyet néztük meg. Mesébe illő, csodaszép hely, leírni is nehéz, ezt látni kell! Kísérőnktől megtudtuk, hogy a termálvizet reggel éhgyomorral, az
orvos által megadott módon és mennyiségben kell megiszogatni a gyomor-bélrendszer,
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szív-keringési és vese-húgyúti rendszer karbantartására, gyógyítására alkalmas vizeket.
A kör alakú zenepavilonból kihallatszó, ének-és zongorajáték kísérte sétánkat, lépteinket
a szép parkban. Másnap délután kirándultunk Firenzébe, ahol egy rövid városnézés fért
programunkba: a Michelangelo térre felkapaszkodva gyönyörű kilátás nyílt a városra.
27-én kirándulást tettünk Velencébe, a Punta Sabbiónéból indult és érkezett hajónk a
Szent Márk térre, onnan kis csoportokra oszolva fedeztük fel a lagúnák városát.

Attesa con gondoliera

Jó volt a lapjárás Arta di Termében: Gabriella,
K.Kati és P.Kati, Marika és Böbe

Még aznap északnak vettük utunkat és némi este kilenc órára érkeztünk Arta Termébe, a falucska táblájánál egy motoros várt ránk, és vezetett fel szálláshelyünkre a Hotel
Gardelbe. Másnap Friuli tartománynak az Alpokban megbúvó gyöngyszemét Arta di
Termét volt szerencsénk megismerni. A Hotel Gardel gyógyító szolgáltatásait, a települést és fürdőjét a szálló tulajdonosa és a városka volt polgármestere mutatta be. Ez volt
az utolsó állomása olaszországi utunknak.
Köszönettel tartozunk az olaszországi „Federeterme”vezetőinek köztük dr. Ennio
Gori elnök Úrnak, dr. Franco Furia orvosigazgatónak Porretta Termeben, dr. Massimo
Giovanetti-nek a Terme di Montecatini S.p.a. marketing vezetőjének, dr. Gian Luca
Calzolari alpolgármesternek Montecatini turisztikai tanácsosának, Cesari Giorgiónak
(Budrió volt alpolgármesterének) és a többieknek: a kedves fürdővezetőknek, orvosoknak, a vendéglátó szállodák vezetőinek és személyzetének.
Utunkon részt vettek: Balog László – Mórahalom Erzsébet fürdő, Bánáti Antal –
Szegedi Fürdők, Magony Ferenc – Orosháza Gyopárosfürdő; Mészáros László – Gyulai
Várfürdő, Demeter László –Szarvas Erzsébet fürdő, Kocsis Imréné –Csongrádi Gyógyfürdő, Kelemen Márk –Kecskemét Széktói Fürdő, Köteles Lajos – Gyula Eü. Főiskola;
Lőrincz Gábor –Kiskunhalasi Termálfürdő, Mihály Istvánné – Szarvas Liget Tours Kft,
Pőcze Lászlóné – Makói Gyógyfürdő; Ruszinkó Ádám az Euro Spa Hungary, Schriffert
Andrásné – Hőforrás Gyógy Kft, Szabó Éva – Tiszakécske Tiszaparti termálfürdő, Szőke
Tünde Euro-Spa munkatársa; Vass Ignác – Füzesgyarmati Gyógyfürdő; Albel Andor és
Albelné Szentmiklóssy Gabriella; Cserné Gurzó Vera volt a tolmácsunk és férje Cser
Sándor vezette a buszt.
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2006 Csehország
Május 14-én vasárnap Brno, Prága és Pilsen érintésével késő este megérkeztünk
Marienbadba. A Hotel Butterfly előtt dr. Hornyánszky Zoltán és felesége, Ágnes asszony
valamint Bucsai Márta igazgatói asszisztens fogadott bennünket. Mariánské Lázné,
vagy felénk ismertebb nevén Marienbad a nyugat-csehországi híres fürdőháromszög
egyik csúcsa, Karlovy Vary és Frantiskovy Lázné mellett, a három város közül a legfiatalabb; hegyekkel, erdőkkel védett szép völgyben fekszik. A város környékén mintegy 100
különböző gyógyforrás tör a felszínre, melyek 7-12 fokosak, és elsősorban ivókúrára,
valamint kádfürdőkre alkalmasak. Nagy sikerrel alkalmazzák a helyi gyógyforrásokat, az
ásványvízen kívül az iszapot és a különleges Mária gyógygázt a mozgásszervi betegségek, vese- és húgyúti megbetegedések, metabolikus panaszok, valamint nőgyógyászati
problémák kezelésére, úgy felnőttek, mint gyerekek esetében.

A Gyógyhely központja a Nové Lazni előtt

Bucsai Márta, Martin Mautner és dr. med.
Pavel Knára mutatta be a gyógyászatot

Nové Lazné a gyógyhely központjaként működő ötcsillagos szálloda, az szép ivócsarnok közelében található. A gyógyszállót dr. med. Pavel Knára elnökhelyettes mutatta
be, a szállodát egy fedett folyosó köti össze az Ambrózia forrásnál épült négycsillagos
Centralni Lázné szállodával, ahol Martin Mautner igazgató fogadta a csoportot. Kezelőhelységeik ma is őrzik egykori hangulatukat: a falakon eredeti mintás csempékkel, és
a vízmelegítő kis vaskályhák a 7-12 fokos víz felmelegítéséhez. Előszeretettel látogatott
el Marienbadba VII. Edward angol király, aki évente több hónapot is itt tartózkodott,
kádfürdőket vett, pihent, és kirándult. A harmadikként meglátogatott gyógyszálló a
Grand Hotel Pacifik volt, amely a városka főutcáján impozáns külsőjével hívja magára a
figyelmet. Dr. Karel Denk igazgató mutatta be a hotelt.
Május 16-án Jachymovba, a világ első radonfürdőjébe látogattunk. A Radium Palace Szanatórium-Gyógyszálló központi aulájában felirat hirdeti: „Radon az energia,
energia az élet”. Az egykori ezüstbányában 1906-ban radonforrást fedeztek fel, majd
1910-ben a forrás jótékony hatását kihasználva kezdték építeni Jachymovban a világ
első radonfürdőjét. Ott jártunkkor a forrás felfedezésének 100. évfordulójára készültek.
Dr. Krupkova főorvosaszony rövid előadásban ismertette Jachymov történetét és a
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fürdőprocedúrákat. A radon terápia káros hatásától nem kell tartani, a radon sugárzás
mennyisége, melyet testünk egy háromhetes kúra alatt felvesz, megfelel egy röntgenkép
készítésekor elszenvedett sugármennyiségnek.
Másnap megcsodáltuk Bohémia leghíresebb, és legnagyobb fürdőhelye meleg gyógyforrásairól méltán világhírű városát Karlovy Vary-t. A rendkívül ápolt város valóban egy
európai rangú fürdő mozgalmas képét nyújtja. Karlsbad jellegzetes építményei a kolonádok – a fedett sétányok, oszlopsorok –, amelyek főként fából és öntöttvasból épültek.
A város területén és közelében 83 gyógyforrást tartanak számon, az oldott ásványi
anyagokat tartalmazó vizek 2000 méteres mélységből törnek a felszínre. A betegek a
napi 1,5-2 liter vizet fogyasztanak: a Malom, Liget, Kastély,Forrás kolonádok vizeit
(csak a legismertebbeket említem), sétálgatva isszák a lapos, különleges szívócsőrös
szép porcelánpoharakból. A vizek gyógyító erejét főleg gyomor-, bél-, epe-, máj- és allergiás betegségek ellen használják, elsősorban ivókúrákkal, de fürdéssel, iszappakolással,
elektroterápiával is kezelik az idelátogató vendégeket.
Programunk az Erzsébetfürdő –Alzbetiny Lazne megtekintésével kezdődött. A főbejáratnál fenn a falon a meleg vizes fürdők logója látható, Staifova asszony várt ránk, az ő
vezetésével ismerkedtünk a főbb fürdőkezelésekkel: iszap, tangentor, nyirokmasszázs,
gyöngyfürdő kúrákkal. A bemutató után a fürdő nagytermében dr. Stanislava Maulenová főorvosaszony és Marie Conková aszony társaságában szakmai fórumra került sor.
Május 18-án Frantizkovy Lazne-ba (Francensbad) utaztunk, melynek fürdője az
Osztrák–Magyar Monarchia idején a világ legelső sárfürdőjeként volt ismert. Ott jártunkkor 21 ásványvíz-forrással rendelkeztek, ezek közül a 4. forrás a meddőség megszüntetésében tesz jó szolgálatot. Ellátogattunk a mofettákba is, melyekben az ülések
alól feljövő gázzal a nőgyógyászati gyulladások kezelésére eredményesen alkalmaznak.
A Napóleon feleségéről elnevezett Lujza-széndioxid-gázfürdőben a csupán 60 méterről
feltörő vizet kettős falu kádakba vezetik, a két fal közzé engedett forró gőzzel melegítik
fel a vizet 9-11°C-ról 28-34°C közötti hőmérsékletre, melyben egy alkalommal 10-20
percig tartózkodnak a betegek. Az Aquaforumot Mackovis technikai – és dr Mach gyógyászati igazgatóval jártuk be, melyet szakmai beszélgetés követett. Azt sem tagadom:
ahol Svejk nevű kocsma volt, bizony oda is beugrottunk.

Bánáti Tomi a Hotel Butterfly vacsoráján,
hárfakíséret mellett 60 éves lett

Visszaútban megszálltuk Prága Várát is
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Május 19-én pénteken érkeztünk Prágába. A száztornyú Prágában – Janiga Éva
idegenvezetésével a Vencel-téren álló Szent Vencel lovas szobortól indultunk, majd az
Ó-város, Zsidó-város, Új-város és a várnegyed megtekintése után, este „megpihentünk”
az U Vejvodu sörözőben. Köszönet vendéglátóinknak: A Danubius Rt. marienbadi szállodáinak igazgatójának dr. Hornyánszky Zoltánra és feleségének a Hotel Butterfly vezetőjének, a Cseh Fürdőszövetség által felkért vezetőknek, orvosoknak, a Magyar Turizmus
Rt. csehországi képviselőjének Szirányi Andrásnak.
Az úton részt vettek: Balog László – Mórahalom, Erzsébet fürdő; Bánáti Antal –
Szegedi Fürdők, Bánfalvyné Feldmann Ágota – Orosháza – Gyopárosfürdő; Demeter
László – Szarvas Erzsébet fürdő, H.Kovács Emese – Békéscsaba BÁÉV Rt., Kardos László
és Kardos Lászlóné – Kecskemét Kardos Uszoda és Víztechnika Kft., Kocsis Imréné –
Csongrád Gyógyfürdő, Köteles Lajos – Tessedik Főiskola Gyulai Eü -Intézete, Mihály
Istvánné – Szarvas, Liget Tours Kft., Pőcze Lászlóné – Makó Gyógyfürdő; Ruszinkó Ádám
az EuroSpa Hungary tanácsadója, Schriffert Andrásné – Hőforrás Gyógyászati Kft, Szabó Éva – Tiszakécske Tiszaparti Termálfürdő; Szőke Tünde EuroSpa munkatársa; Albel
Andor – Fürdőegyesület; Albelné Szentmiklóssy Gabriella – Termálklaszter

2007 Törökország
Antalya repülőterén Bedii Dalgic török idegenvezető várt bennünket, és egy héten
keresztül lelkesen, jó barátként vitte csoportunkat szebbnél szebb helyekre.
A szállodánk 3 részből állt: Hotel Rose Resort****, Hotel Rose Beach & Residence****+, Rose Hotel*** és összesen 1133 férőhellyel rendelkezett. Bár október elején
voltunk, mégis telt ház volt, a többségében orosz turistákkal. A reggeli „ham” után
lelkesen megrohanták egy páran a wellness részleg különleges szolgáltatáscsomagját a
„nagy hamam” programot.

A második napon délelőtt a kért időpontra nem volt együtt a „csapat” Bedii ideges lett, odaszólt: „Andor, ha 3 percen belül nem lesz itt a társaság, én szedem a sátorfámat és úgy elvonulok, mint Ahmed Eger alól”. Antalyaban három SPA-hotelt látogattunk
meg, elsőként a Renaissance Antalya Beach Resort & Spa -t, mely a Marriott hotellánc
tagja, és 1993-ban Európa legjobb Spa szállodájának választották. Wellness részlege
a Harmonia Rebirth Spa centrum 950 m²-en a hotel alagsorában lett kialakítva, a pihenőtérben a szökőkút felett a csillagos égbolt, mint kép jelenik meg, mely egyértelműen
a török jellegre utal. A következő a Porto Bello Hotel Resort & Spa*****ASLAN Spa &
Wellness – „A szerelem csodája” részlege 15-féle masszázzsal szolgált.
A harmadik a Sheraton Voyager Antalya Hotel Resort & Spa*****400 szobával rendelkezett, 300 méterre a tengertől. Délután továbbutaztunk Pamukkaléba, ahol szállásunk
,az 5 *-os Spa Hotel Colossae hasonlít egy később épült a hazai gyógyszállodához a Mórahalmi Colosseumhoz. Az 1993-ban épült szállodát Seref Karakan általános igazgató mutatta be, a hotel 4 hektár területen fekszik, 231 szobával rendelkezik, 155 alkalmazottal
dolgoznak. Kétféle gyógyvíz volt a szállodában: egy vasas, és egy kalciumos. Rögtön ki
is próbáltuk a természetes környezetben lévő sziklafallal körülvett 3 gyógyvizes meleg
medencét. A harmadik napon kirándultunk Pamukkaleba, – mely szó szerinti fordításban Gyapotvárat jelent. A világ legnagyobb teraszos sódombja, a szén-dioxidnak és a víz
által kioldott kalciumnak levegőn történt megkötése révén alakult ki. A termálvízben
található 18-féle ásványi anyag, és asztmás, légúti, reumatikus, valamint bőrbetegségek
gyógyítására alkalmas. Leglátogatottabb fürdője a Karahayit-termal, melynek vize szív-,
ér-, és idegrendszeri panaszok kezelésére alkalmas. Nagy élmény volt a lépcsőzetesen
kialakult mészkőteraszokon mezítláb sétálni és az Antik fürdőben úszkálni a római
műemlékek között.

Sódomb hercegei: Tokaji, Demeter, Ruszinkó

Gyülekezés a Hotel látogatására: megint
hiányzik valaki?
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Allah Macarlar kurtar beni! Szabadíts meg a
magyar fürdősöktől!

Pamukkale: termálfürdő a római romokon

Felfrissülve, elindultunk felfedezni a Hierapolis maradványait: főutca, templom,
színház és egy hatalmas temető rengeteg kőszarkofágokkal. Este tovább utaztunk
a tengerparti Kusadasiba , ahol az Aurora Hotelben éjszakáztunk. A negyedik napon
megcsodáltuk az ókori Ephesos város maradványait. Láttunk itt régi fürdőmedencéket,
amelyeket forrásvíz töltött fel, vízi palotát, szökőkutakat, a Fórumot (Városháza), és az
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egykori fürdőkultúra töredékeit. Megcsodáltuk Hadrianus templomát, nem szükségből,
de ültünk nyitott illemhelyen, ellátogattunk a bordélyházba és a könyvtárba, majd megnéztük a 24 ezer főt befogadó színházat is. Délután már szemérmesebb programjaink
voltak: a Szent János bazilikába, Szűz Mária házába és a világ 7 csodájának egyikéhez az
Artemis templom maradványaihoz zarándokoltunk. Az ötödik napon visszabuszoztunk
Antalayába, megnéztük a város nevezetességeit: az Atatürk-teret, az alatta elterülő Bizánci-óvárost a kikötővel, a Hadrianus-kaput, majd ellátogattunk a Düdeni vízeséshez.
Útközben helyi kézműves-műhelyekkel (szőnyeg, bor, ékszer) ismerkedtünk. Beavattak
bennünket a selyemszálak, fonalak készítésének rejtelmeibe, a bemutató teremben pedig
egymás után görgették lábaink elé a szebbnél szebb mintázatú, kézzel szőtt pamut és
selyemszőnyegeket. A hatodik napot – tanulmányutunk utolsó napját egy tengeri jachtkirándulással koronáztuk meg: – Phaselis nemcsak a történelem gazdagságával, hanem
tiszta vízével, strandjával és zöld erdőjével fogadott bennünket. A 2000 éves városnak,
ahol Nagy Sándort is vendégül látták, csodálatos atmoszférája van. Természetesen itt
is volt szakmai program, hiszen a városnak két fürdője is volt, az ókori romok között
felismerhető hogyan voltak megemelve a medencék, hogy a víz el tudjon folyni alattuk.
A hetedik napon az Úr javaslatára sem pihentünk meg, délelőtt lehetőségünk volt még
mártózni egyet a tengerben, majd az idegenvetőnk a repülőtérre „transportált” bennünket, és megkönnyebbülten integetett utánunk. Egy igazán jó turisztikai szakembert
és idegenvezetőt ismertünk meg Bedii Dalgic Úrban, akivel lehetett értekezni az Egri
csillagokról, aki bevitt bennünket egy mecsetbe is, és ott elmagyarázta a szertartást,
aki nagy szeretettel és odaadással beszélt szokásaikról, történelmükről, hazájáról. Köszönjük Bedii!
Aki többet akar megtudni erről az útról, lapozza fel Hírlevelünk II. évfolyam 22.
(www.datekla.eu, 2007. október) számát, melyben Szőke Tünde Törökországban jártunk
tudósítását is olvashatja.
Az út résztvevői: dr. Ruszinkó Ádám – Eurospa; dr. Köteles Lajos – Gyula, Tessedik
Főiskola Eü. Intézete; dr.Demeter László – Szarvas Erzsébet gyógyfürdő; Szabó Éva és
Szabó Istvánné – Tiszakécske Tiszaparti Termálfürdő; Kocsis Imréné – Termálklaszter
elnökségi tag; Bánáti Antal – Szeged, Sport és Fürdők kft.; Benke Zsolt – Kiskunmajsa
Jonathermal Zrt; Túri Zsigmond Füzesgyarmat – Gara Hotel; Túriné Szőke Katalin – Füzesgyarmat Önkormányzat; Vass Ignác – Füzesgyarmat, Kastélyparf fürdő;
Pőcze Lászlóné és Pőcze László – Makó Fürdő; Márton Mária – Algyő Borbála fürdő;
Balog László és Balog Lászlóné – Mórahalom Erzsébet fürdő; Kardos László és Kardos
Lászlóné – Kecskemét Kardos Uszoda és víztechnika; Szőke Tünde – EU Invest Kft.;
Kucsera Emil és Bakaji Andrea – Békéscsaba U+N Hungaria kft.; dr. Tokaji Ferenc – RIB,
dr.Tokaji Ferencné – Gyula, Hőforrás Gyógyászati Kft.; dr. Szentgyörgyi Pál – Szeged
Város Önkormányzata; dr. Albel Andor és dr. Albelné Szentmiklóssy Gabriella – Termálklaszter.
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2008 Szlovénia
Szeptember 16-án, kedden Roczkov György szervezésével és vezetésével, autóbusszal
indultunk az Alpok keleti szélétől délre található kicsi,de változatos Szlovénia felfedezésére. Természeti szépségén túl, a gyógyvizekben a leggazdagabbak közé tartozik
Európában. Kora este érkeztünk utunk első állomására, Radenci üdülővárosba.

A Hotel Radenciben szálláshelyünk elfoglalása után az élményfürdő medencéiben és a Szauna-parkban felfrissültünk. Másnap a reggeli után körülnéztünk a
szállodában és a városban. Radenci három szívvel jelzett ásványvize Európaszerte
ismert: szív –és érrendszeri betegségek, reuma és anyagcserezavarokra ivó-és fürdőkúra formájában egyaránt alkalmas. Harmadnap Ptuj-ba a Grand Hotel Primusba érkeztünk, ahol az igazgató és a főorvos bemutatta a Dráva folyó partján épült
Hotelt és Gyógyfürdőt. A hotel Szlovénia egyik legfiatalabb és legkorszerűbb
szállodája, 119 szobával, 3 elnöki lakosztállyal, római hangulatot idéző belsővel.
Szemben az út túloldalán Szlovénia legnagyobb csúszdaparkját láthattuk13 medencével, tehát nem a gyógyfürdőben! Szeptember 18-án Celjében folytatódott programunk
a Lasko és Dbrna Spa látogatásával, ahol Iztok Altbauer a Szlovén Spa Szövetség titkára fogadott bennünket. Celjében található Szlovénia legnagyobb várrendszere, a Régi
Vár – a Cilleiek vára, – mely a 400 méteres hegy tetején áll, ahonnan gyönyörű látkép
nyílik a városra. Nem messze Celjétől található Lasko, mely nemcsak termálfürdőjéről,
hanem a szlovének kedvenc söréről, a Lasko Zlatorogról is híres. A régi gyógyszállodában

89

(Zdravilisce Lasko) 1854 óta gyógyítanak. Mellette nyílt idén augusztusban a Lasko
Spa Wellness Hotel, 2.200 nm vízfelülettel, ahol a kupola alatt egymás fölé is építettek
medencéket.
A Spa-k kiszolgálásában három szálloda működik együtt, talán a legszebb a Villa
Higiene felújított szecessziós épülete. A szállodákat gondozott park veszi körül, melyen
egy kis patak csörgedezik végig, itt-ott egy pihenőhely, zenepavilon, csend és nyugalom
szolgálja a pihenést és a gyógyulást. Késő délután továbbutaztunk Bledbe, ahol a Hotel
Jelovicában szálltunk meg. Következő napunk az aktív turizmus jegyében telt: drótkötél-pályán felkúsztunk a Vogel-hegy tetejére, majd Ukanctól egy erdei lépcsősoron
(550 lépcsőfok) feljutottunk a 97 m magasból alázúduló Savica vízeséshez. Leérkezve
a hegyről, a lépcsők alján található vendéglőben frissen sült pisztrángot fogyasztottuk.
Visszaútban megálltunk a Triglavi Nemzeti Park területén a háborítatlan alpesi tájban
hófödte hegyekkel körülvett Bohinji-tó partján. Szeptember 20-án a szlovén-tengerpartra indultunk, útközben megálltunk a Postojna és Trieszt között elterülő Karszt-vidék
gyöngyszeménél, a Postojna cseppkőbarlangnál. Európa leglátogatottabb cseppkőbarlangja ez, melynek barlangrendszerébe 2,5 kilométeres szakaszon villanyvasúttal jutottunk be. A barlang legszebb részeinek 1,5 km-es szakaszát, a Nagy-hegy, a Kálvária,
a Szép-barlangok és a Koncertterem között gyalogosan tettük meg. Megebédeltünk a
barlang bejárata melletti étterem napsütötte teraszán, majd irány Piran! A tengerparton
ugyan csak hat várossal büszkélkedhet Szlovénia, de Piran, a szlovén tengerpart gyöngyszeme, – színes házak, sikátorok, vár, templom és mindez egy apró félszigeten, – örök
élmény az idelátogatóknak, s így nekünk is. Giuseppe Tartini, a híres hegedűművész és
zeneszerző szülőhelye a város.
Szállásunk Portorozsban a Hotel Neptunban volt. Portoroz „a rózsák kikötője” már a
13. század óta a gyógyulni vágyók paradicsoma. A Lifeclass Hotel és Spa valójában három
szálloda a Hotel Riviera-Apolló és Neptunnal együtt, ahol egy zárt folyosórendszeren
keresztül lehet átjárni, közlekedni. Az egyikben Thai Központot és Wellness Centrumot,
a másikban Ayurvéda Központot (indiai gyógyítás), a harmadikban Fizioterápiás Center-részleget működtetnek, és a vendégek közösen használják mindhárom attrakciót.
Hétfőn ellátogattunk a Thalasso Strunjan Egészségközpontba. Strunjan, a thalasso terápiájáról híres tengerparti város, az öblében található sólepárlóinak köszönhetően igen magas a levegő sótartalma, ezért az itteni gyógyüdülés légúti megbetegedésekre különösen
ajánlott. Szeptember 23-án délelőtt Portorozsból Koperbe hajókázva a tengerről csodálhattuk meg a Piran-i félszigetet, majd az esti program szállodáink szolgáltatásai mellett,
sokak számára ismét a Casino volt. Szeptember 24 -én Ljubljanában a Szlovén Turisztikai
Szervezet és a Szlovén Fürdőszövetség vezetőivel Bojan Medennel a Szervezet promóciós
vezetőjével közös tanácskozáson vettek részt a fürdők vezetői. Csoportunk többi tagja
helyi idegenvezetéssel megtekintette a szlovén főváros nevezetességeit, visszatérve
a szlovén turisztikai vezetőkkel elfogyasztott közös ebéd után, elindultunk hazafelé
és a késő esti órákban érkeztünk az Alföldre. (Részletesebb leírást Szőke Tünde írt
a Hírlevelünkben: Szlovénia gyöngyszemei)
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Résztvevők: Albel Andor Fürdőegyesület; Albelné Szentmiklóssy Gabriella Termálklaszter; Tokaji Ferenc DA-RIB elnök; Tokajiné Kliszek Katalin,Hőforrás Gyógyászati
Kft. Gyula; Ruszinkó Ádám és Szőke Tünde – Budapest, EuroSpa Hungary Kft; Balog
László-Mórahalom Városi Önkormányzat, Balogné Szalma Ibolya – Mórahalom Erzsébet Gyógyfürdő;Bánáti Antal-Szeged, Sport és Fürdők Kht; Czakó Imre-Kiskunfélegyháza,Gyógyfürdő és Czakó Imréné RIB tag; Demeter László és Mihaleczné Kovács
Mária– Szarvas városi Gyógyfürdő; Körmendi János KIFT-92 Kft; Köteles Lajos Gyula,Tessedik Főiskola Eü. Intézet; Kardos László és Kardos Lászlóné Kecskemét,Kardos
Uszodatechnika; Márton Mária-Algyő,Borbála fürdő; Molnár Csaba RIB-tag; Pőcze
Lászlóné Makó,városi strand és gyógyfürdő; Szabados Krisztina-Gyomaendrőd, Ligetfürdő; Szabó Éva és Ruszinkó Aurél Tiszakécske Tiszaparti Termálfürdő; Szikora
Szabina és Matosné Lányi Tímea Kiskunmajsa, Jonathermál Zrt; Barnai Mária és Monek Bernadett-SZTE-ETSZK; Szirbik Imre RIB tag; Kucsera Emil U+N Hungary Kft.
Békéscsaba; Kocsis Imréné Csongrád; Vass Ignác Füzesgyarmat Kastélypark fürdő;
Váradi Ákos-Kiskunfélegyháza Strand és Gyógyfürdő; Roczkov György RIB tag Alföld
Tours Iroda, Szeged.

2009 Spanyolország
A tanulmányutunk szervezésénél „ráépültünk” az Aeroviva Utazási Iroda kedvezményes kínálatára, de úgy, hogy a kérésünknek megfelelően módosították az eredeti
kínálatot. Uticélunk Spanyolország délnyugati részén, Andalúzia-térségében, a Costa
del Sol partszakaszon Torremolinos volt, a Hotel Las Palomas****-ban laktunk, onnan
indultunk autóbuszos csillagtúráinkra 2009. június 27 – július 5 között Sevillától Gibraltárig. Szakmai vendéglátónk az ASTRAL-cég volt: a magyar képviselet vezetője úr és
Kardos László klasztertagunk cégének (Kardos Uszodatechnika) partneri kapcsolatának
köszönhetően. A Magyar Turizmus Rt. Spanyolországi képviselője (Oficina Nacional de
Turismo de Hungría) Németh József nagy segítségünkre volt az út előkészítése során.
Tájékoztatott bennünket, hogy Galicia Spanyolország vezető gyógyszállodai kapacitással rendelkező területe, 2008-ban a 20 galiciai gyógyfürdőhely 67 millió eurós forgalmat bonyolított és 1.350 embernek adott munkát. Ebben az időben Rafael Luaña volt
a Galiciai Gyógyfürdők Szövetségének elnöke (presidente de la Asociación de Balnearios
de Galicia) és Jesús Pérez Gil pedig a Thalassoterápia Szakmai Szövetségének elnöke
(presidente de la Sociedad de Talasoterapia).
27-én késő este érkeztünk a malagai repülőtérre, ahol az Aeroviva Utazási Iroda
képviseletében Ivett fogadta csoportunkat, s egy héten keresztül kalauzolt bennünket
kirándulásainkon. Az autóbuszos transzfert a szállodába és kirándulásainkat az Utazási
Iroda biztosította saját kitelepített autóbusszal és magyar idegenvezetéssel. Vasárnap indult a programunk: Fehér Gabriella tolmácsolásával a spanyol cég képviseletében Antonio
Cuadradó Úr az Astral cég helyi vezetője bemutatta nekünk a Torremolinosi Aquaparkot
és a Playacalida Spa -Hotelt.
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Antonio Cuadradó Úr az Astral cég
helyi vezetője és J.Domingez bemutatja
a Torremolinosi Aquaparkot

Alhambra csodálatos kertjei

A szabadprogram keretében vendéglátóink invitálására, ki-ki kedve, életkora és vérmérséklete szerint ki is próbálhatta a vízi attrakciókat, míg mások a tengerben és szállodánk medencéjében kerestek felüdülést. Hétfőn egy korai reggeli után buszra szállva
útnak indultunk Granadába, megismerni a mór palotaépítészet ékkövét: az Alhambrát,
vagy más néven a Vörös erődöt. Idegenvezetőnk, – a látogatók nagy tömegét kikerülve –
a Darro folyó mentén elterülő, teraszos Sabika dombon felfelé kapaszkodva vezette csapatunkat az Alcazaba erőd irányába. Az Alcazaba szíve a katonai negyed, tornyai közül
a legemblematikusabbak az Őrtorony, Fegyvertorony és a Hűségeskü tornya, de persze
nekünk a történelmi mór fürdő is fontos volt. Mivel az iszlám vallás tiltja az ember és
állatábrázolást, az Alhambra építményeit sormintaszerű feliratok, stilizált növények,
geometrikus alakzatok, cseppkövekre emlékeztető formák és hullámvonalak díszítik
harmonikus egységben a környezettel. Az építőművészet egyetlen helyen szegte meg ezt
a szigorú szabályt, az oroszlán udvar közepén a 12 oroszlán tartotta márvány szökőkút
esetében, sajnos ott jártunkkor a kutat éppen restaurálták.
Az udvarról négy gyönyörű terem nyílik: egyik az Abencerajje család terme, mely
nevét a dús gazdag családról kapta, melynek 37 tagját az uralkodó lefejeztette; másik
a Két Nővér terme, melyet sokan az Alhambra legszebb termének tartanak, csodás kupola
fedi a világ legnagyobb sztalaktit boltozatával; aztán a Királyok terme, melyet az Igazság
termének is neveznek, csarnoka 7 részből áll, melléktermeiben 15. századi mennyezeti
freskók láthatók. Az Alhambra Hammamjai egykoron ugyanolyan fényűzőek voltak, mint
a palota többi része: szürke-kék-zöld-vörös és arany csempék, csodás keleti ornamentika,
szökő- és falikutak, medencék.
Granada Historic Bathsa-t körülbelül ezer évvel ezelőtt építették és ez az ősi mór
épület meglepően jól őrzi eredetét. A mórok a sivatag népe, így a vizet szentként, minden élet alapjaként tisztelték. Mindemellett a Korán előírja az igaz hitűeknek a testi
tisztaságot, ezért Andalúziában ekkor tucatjával épültek az arab fürdők. Kiterjedt csővezeték hálózatokon keresztül folyt a meleg és a hideg víz a medencékbe. A közfürdőkben
az egyik nap a férfiaké volt, míg a következő a nőké. A fürdőknek azonban nemcsak a
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megtisztulást kellett szolgálniuk, hanem érzéki elégedettséget is ki kellett váltaniuk a
fürdőzőkből. Ezért igyekeztek díszes csempékkel borítani a fürdőket, és a vizet is általában kőszobrok köpték. Granada Hammamját – amely az UNESCO által védett épület
–, épp az Alhambra alá építették az Albaicin ősi negyedében.
Másnap, június 30-án már Sevillában voltunk: A római birodalom két császára is
innen származott, a mór időkben már négyszáz ezren lakták. Amerika felfedezése után
pedig jó ideig Sevilla birtokolta az összes kereskedelmi jogot és az ezzel járó hatalmas
vagyont. Andalúzia fővárosa egy élhető, csodálatos nyüzsgő város, ahol minden utcában történelmi épületek, szép éttermek, és kellemes parkok vannak. Autóbuszunkról a
Maria Luiza Parknál szálltunk le, s első utunk a Plaza de Espana-ra vezetett, az 1929-es
világkiállításra épült teret a város legszebb részének tartják. Innen sétáltunk a sevillai
székesegyházhoz, a világ legnagyobb gótikus katedrálisát megtekinteni. A templomot
1403-ban alapították, egy korábbi mecset helyén, Kolombusz sírhelye is itt van. A Sevilla fölé magasodó harangtornya, a Giralda korábban minaretként működött, ma pedig
már ez az egyik legkeresettebb látványosság a turisták körében, a fentről nyíló páratlan
panorámának köszönhetően. Természetesen ezt az élményt mi sem hagyhattuk ki, a
katedrális megtekintése után felmentünk a harangtoronyba is. Következő programunk
az Alcazar, a Királyi palota bejárása volt. Ahogy haladtunk beljebb számos gyönyörű
udvar és terem követte egymást. Lenyűgöző volt a szobák, udvarok gazdag díszítése,
finoman kidolgozott árkádok, gazdagon díszített csempék, szövevényes stukkók. Az
udvarokban pálmafák, citrom- és narancsligetek. Igyekeztünk tovább a Guadalquivir
folyó felett őrködő Torre del Oro, az Aranytoronyhoz, de ide már nem mentünk fel, pedig
a torony tetejéről remek kilátás nyílt a folyóra és a városra.

Sevilla Plaza de Espana - szabadtéri előadás

Este a Pepe Lopez Tabernaban, éreztük, hogy
a flamenco több mint puszta folklór, és több
mint tánc!

Július elsején a szép Ronda és a históriás Malaga várt bennünket. Több mint két és fél
órás út várt ránk hogy felérjünk a hegyek között megbúvó Ronda városába. Az eleinte sík
területet – melyet gyönyörű leanderek és olajfa ligetek kísértek –, felváltotta a Sierra Nevada hegyvonulata. Sziklás tájakon meredek szerpentinen kanyarogtunk felfelé a Sierra
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de Gazalema Nemzeti Park szélén fekvő Andalúz kisvárosba. Rondát a Guadalevín folyó
szeli ketté, a régi és az új városrészt elválasztva egymástól. A város jelképének számító
új hídról, amely 1787 re készült el, letekintettünk a mélybe és túl a lankás tájra. Ernest
Hemingway és Orson Welles sokat időztek ezen a helyen. Hemingway több írása is itt
született, közülük talán legismertebb, az Akiért a harang szól regényének 10. fejezetét
a Rondában valóban megtörtént eseményekre alapozta.
Bejártuk az Arénát, zegzugos utcák szép épületi között gyönyörű parkok padjain
pihentünk. A Santa Maria la Mayor templom árnyékában meghúzódó kis kávézóban
kávé és hűsitők elfogyasztása után indultunk visszafelé Malagába, ismét a Sierra Nevada kanyargós, olykor félelmetes szerpentinjén. Malaga főutcáján keresztül érkeztünk
a Katedrális oldalánál lévő parkolóba. Kis csoportokra oszolva indultunk a város központjának felfedezésére, mi egy kis társasággal felkerestük Picasso szülőházában a Picasso Museumot. A Múzeumtól balra eső keskeny sikátoros utcában nyíllal jelzett felirat
hirdette, hogy nem messze található az arab fürdő a Banos Arabes. A szakmai program
reményében felgyorsítottuk lépteinket és a nyilakat követve el is jutottunk a Hammamhoz. A recepciónál készítettünk néhány fotót és szereztünk prospektus, a szolgáltatások
kipróbálására időnkből sajnos nem tellett. Még az Alcazaba erődítményét – mely a város
kormányzóinak palotája volt egykor – feltétlenül meg akartunk nézni. Pazar kilátás nyílt
a tengerre, s a hatalmas kikötőre. Megérte a fáradtságot!
Tanulmányutunk utolsó kirándulását július 2-án Gibraltárba tettük. A Földközi –tenger kapujának már az ókorban is emlegetett egykori pillére Nagy-Britanniához tartozik.
Még spanyol földön leparkoltunk buszunkkal, s rögtön a gibraltári repülőtéren találtuk
magunkat, majd jegyet váltva a buszra a kifutópálya hosszú betoncsíkján keresztül utaztunk a városközpontba. Hamarosan megpillantottuk az emeletes angol buszokat, az első
kimérten sétálgató bobbyt, aki éppen egy piros rácsozatú, angol mintájú telefonfülke
előtt igazított el egy turistát. Kisétáltunk a Gibraltár félszigetének déli csúcsában található Europa Point hoz, ahol a világítótorony, a régi kápolna és egy mecset is található,
és ahonnan nagyszerű kilátás nyílt az afrikai partokra.
A Main Street-en egy kedves kis főutcán sétálva a Cable Car-kabinos felvonó állomásától a csoport egy része felsiklott a Szikla tetejére, ahol egy Szaud-Arábiából származó
berber majompopuláció él. Mi a többiekkel megtekintettük a Szent Mária Katedrálist
és a szerényebb anglikán Szentháromság templomot, majd a főutcán megnéztük a brit
Nelson-admirális szobrát is. Miután összegyűlt a társaságunk, busszal visszamentünk
a határig, a spanyol oldalon átszálltunk a mi buszunkra és meg sem álltunk a szállásunkig.
A hátralévő két napot már pihenésre szántuk. Egész nap a parton pihentünk, de este
néhány fáradhatatlan tárunkkal flamenco bemutatóra mentünk a Pepe Lopez Tabernaba. A flamenco több mint puszta folklór, és több mint tánc! A huszadik század elején,
a színpadokon megjelenő, látványosan bemutatott tánc mellett egyaránt fontos az
ének (cante) a történet, amely a flamenco alapját képezi, és a kísérő gitárjáték. Bele-
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kóstoltunk az igazi Andalúz életérzésbe: hiszen egy táj ízét, zamatát legalább annyira
lakóinak temperamentuma határozza meg, mint természeti szépségei vagy szellemi
öröksége.
Résztvevők: Albel Andor-DAFE-elnök; Albelné Szentmiklóssy Gabriella– DA-Termálklaszter; Tokaji Ferenc-RIB, Tokaji Ferencné-Gyula,Hőforrás Gyógyászati Kft.;, dr.Ákoshegyi György – Budapest, vízügyi szakértő-tervező, dr. Ákoshegyi Györgyné-utitárs;Tokaji Katalin-MTZ RT, RMI-Gyula; Győri Gábor-utitárs, Balog László – Mórahalom,
Erzsébet fürdő, Balogné Szalma Ibolya – Mórahalom, Termálgyűrű Kft, Barnai Mária
és Monek Bernadett-Szeged,SZTE-ETSZK; Benkő Ferenc – Gyopárosfürdő, Benkő Beáta-utitárs, Kardos László és Kardos Lászlóné – Kecskemét, Kardos Uszodatechnika,
Kocsis Imréné – DA-Fürdőegyesület, Körmendi János – KIFT 92 Kft., Kucsera Emil –
Békéscsaba,U+N Hungary Kft, Demeter László – Szarvas, Erzsébet Gyógyfürdő, Márton
Mária – Algyő,Borbála fürdő, Molnár Csaba,RIB-tag, Szeged, Rendezvényház, Pöcze
Lászlóné – DA Fürdőegyesület, Szabados Krisztina – Gyomaendrőd,Ligetfürdő, Vágó
Attiláné és Bánáti Antalné – Szeged, Sport és Fürdők kht, Vágó Levente útitárs, Vas
Ignácz – Füzesgyarmat, Kastélypark Fürdő, Váradi Ákos – Kiskunfélegyháza, Strand és
Gyógyfürdő, Bagdiné Fodor Erika – Gyopárosfürdő,Hotel Corvus Aqua, Bagdi István
útitárs, Szőke Tünde – Budapest, Eurospa-Hungary Kft, Simon Katalin – Békéscsaba,
Unicon Zrt, Weigert Márton és Weigert Zoltán útitársak.

2010 Románia – Erdély
Augusztus 22-én délután négy órától gyülekeztek a kirándulás résztvevői az algyői
Szabadidőközpontban, ahol a szállást és az ellátást –a finom halászlét és a rántott pontyot Márton Mária és kollégái szolgálták fel. Aztán a jó hangulat ide-oda, se kártya, se
borozgatás, pontban 10-kor takarodó volt! Másnap egy korai reggeli után: friss, ropogós
kifli, tea, néhányunk házi süteménye, és aki kívánta még reggel is ehetett a finom halászléből, és elindultunk Romániba.
Buziásfürdőn a Hotel Parkban várt bennünket Molnár József Úr, aki nagy lelkesedéssel beszélt a fürdőváros múltjáról. A valamikor igen mutatós parkban tett sétánk
során szembesültünk a főbb objektumok jelenlegi állapotával: Acél-kút vagy acél-fürdő,
az itt-ott beszakadt Promenád, a József- és Mihály-források, a Bazár -és Husáng szállók, az egykori kaszinó épülete, mellette a zenepavilonnal bizony felújításra szorultak.
A Református Központ előtt az újjáépített Deák Ferenc pad, és Treffort Ágoston bronz
mellszobra, az egyházak oltalma alatt, magánterületen állnak. Végül megnéztük a lepusztult strandot, mely eredetileg (1929-ben), 105 kabinnal volt körbeépítve. Lehangoló
volt látni a források fölé épített mór stílusú, faszerkezetes kupolákat és az 1936-ban
készült kolonádot a mai, elhanyagolt állapotában. Jelenleg két szálloda üzemelt: az
1979-ben átadott és 2008-ban felújított Park Szálló, valamint az 1984-ben befejezett
TIMIS Hotel.
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Erősen vasas vízűforrás

Az 1936-ban készült kolonád a mai,
elhanyagolt állapotában

A buziási gyógyvizeket elsősorban szív-és érrendszeri betegségekre – az utóbbi kezelésekhez mofettákat is kialakítottak –, valamint reumatikus és nőgyógyászati bántalmakra alkalmazzák. A Park Szállóban, a szobák és apartmanok bemutatása után az alagsori
részben megtekintettük a SPA részleget, ahol modern gyógyászati kezelőhelységeket,
– és wellness programokat kiszolgáló, a belső udvarra nyíló üvegajtókkal és üvegtetővel
megépített úszómedencét, valamint a földszinten két, a modern technikával felszerelt
konferencia termet láttunk. Végül a vendéglátóink nagyon finom, friss, erőstúróból
készült, helyi specialitású aprósüteménnyel, kávéval, üdítővel kedveskedtek. Indultunk
tovább mai napunk végcélja, Turnu Severinbe.
Szörényvárra este fél nyolcra érkeztünk, a buszról leszállva Bánáti Tomi a csapat nő
tagjait egy Szeged-fürdős hímzett emblémával ellátott frottír törölközővel ajándékozta
meg. A másnapra tervezett hajókirándulás tervezetét is véglegesíteni tudtuk: a szálloda igazgatója és a recepciósok segítségével sikerült hajót foglalnunk a következő napi
programunkhoz.
A szobáink elfoglalása után, közös vacsora volt az étterem hangulatos, Dunára néző
teraszán. Vacsora után két részre oszlott a társaság: akik nagyon elfáradtak, nyugovóra
tértek, a többség azonban esti városnézésre indult, a főutcán végig a szálloda melletti
Színház épületétől az esti megvilágításban fénylő víztoronyig. Mi ketten Andorral különváltunk a társaságtól, és megkerestük a régen – a franciák által üzemeltetett –leánynevelő intézetet, ahol Andor anyai nagymamája (Caselli Clotild, egy olasz hajóskapitány
lánya) valamikor zongorát tanított. Clotild 1913-ban, itt Szörényváron ismerte meg –
a vízkutatásra ide szerződött –, Roderburg Pál belga bányamérnököt, majd házasságot
kötöttek Pilisszentivánon 2014-ben. A nagymama, korán – az ötödik gyermeke szülése
közben –, meghalt és utolsó kérésének megfelelően Andor édesanyját az akkor 8 éves Máriát – az özvegyen maradt Paul nagyapa – ebbe az intézetbe hozta, ahol nyolc évig tanították
elhunyt édesanyja volt kollégái (André Albel Európai szivárvány, 20111). Körbejártuk az
épületet, ami már ekkor már szakiskola volt. Sétánk során meglepett bennünket a rendezett, szépen parkosított, szökőkutas tereivel, francia stílusjegyeket hordozó város, amely
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tele volt élettel, sok-sok fiatallal a vendéglők teraszán és a parkokban a szivárványszínekben játszó szökőkút körül. Igazi mediterrán hangulat uralta a főteret, olyannyira, hogy
a szállodánkba visszatérve a beszűrődő éjszakai zajongástól nehezen tudtunk elaludni.
Másnap augusztus 24-én kedden Herkulesfürdőre utaztunk. A Hotel Ferdinánd-ban
Dorin Balteanu szakíró, történész és Angi Tránce tolmács hölgy várt bennünket. Elnökünket először 4000 lejre akarták megvágni, majd kettőezerre, de végül belementek,
hogy 10 darab Herkulesfürdő könyvet vásároljunk meg a szakírótól. A konferenciateremben egy vetített bemutató keretében ismertették a város és a fürdőélet történetét,
sajnos szinte élvezhetetlen tolmácsolásban. Az egykoron virágzó fürdőélettel büszkélkedő település az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leghíresebb fürdőhelye volt, Ferenc
József és Erzsébet királynő gyakran ellátogattak ide. A hatalmas hegyekkel körülvett
fürdőtelep a Cserna-folyó vadregényes völgyében, 168 méter tengerszint feletti magasságban fekszik. Több forrást is találhatunk itt, melyek kétfélék: sósak és kénesek.
A fürdőhely virágkorát 1852 után élte, ekkor épült fel a Gyógycsarnok, a Rezső- és Ferenc
József-udvar és a kupolás Szapáry-fürdő. Szintén ebben az időben készültek a fürdőhely
díszes villái és nyaralói, olvastuk Dorin Balteanu Herkulesfürdő történetét feldolgozó,
régi fotókkal illusztrált kiadványában. Az előadás után a Herkules-szobor mellett elsétálva, megtekintettük a katolikus templomot, innen tovább haladtunk az egykor oly
híres, s jobb sorsra érdemes fürdőépülethez, az Erzsébet villához, ahol az emeleti részben
kiállítást rendeztek be. Sétánk ezeket a régi, elegáns épületeket többnyire üresen, leromlott állapotban találtuk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Kazár-szorostól huszonöt kilométerre fekvő Herkulesfürdő ma Délnyugat-Romániában alussza Csipkerózsika-álmát.
A 19. század közepén épült díszes villák és nyaralók ma elszomorító képet mutatnak. Az
1970-80-as évek szállodaépületei tovább rontják az egykor virágzó üdülő képét. Nagyon
lehangoló volt látni a Monarchia fénykorát idéző épületek elhanyagolt állapotát, hulló
vakolatát, törött ablakait, még a kívülről épnek látszó fürdőpalotákba benézve is többnyire romhalmaz, törmelék tárult szemünk elé. Ami viszont ma is vitathatatlan varázsa,
az a szubmediterrán éghajlata, a negatív ionokkal (ózon) dúsított levegője, mely növeli
a szervezet ellenálló képességét, serkenti a vérkeringést. Sajnos nem sokáig tudtuk
élvezni ezt a ragyogó klímát, mert buszunkkal leereszkedve a Termál-fürdőhöz, sokunk
fájdalmára, a betervezett fürdőzés elmaradt, mert a kis területen létesített, egy közepes
és egy kisméretű zavaros vizű medence nem vonzott bennünket: – pedig a herkulesi
meleg, kénes víz progresszív antioxidáns hatása molekuláris szinten csökkentette volna
a sejtjeink öregedési folyamatát (olvastuk a leírásban).
Továbbhaladtunk Orsovába, ahol egy hirtelen gondolattal felkanyarodtunk, a Mosu-domb tetején magasodó Szent-Anna kolostorhoz. Úgy gondolom, amit ott megpillantottunk: a kolostor épülete, virágos kertjével, és a Duna-szorosra néző csodálatos
panoráma bőven kárpótolt bennünket az elmulasztott fürdésért. Aztán le a dombról,
siettünk a kikötőbe, mert nem szerettünk volna lemaradni a dunai hajózásról. Így azután, már nem tudtuk megnézni, a római katolikus templomban 2005-ben lelepleztek
egy márványtáblát, amely a Magyar Királyi Korona történetére emlékeztet. 1849-1853

97

között Orsován, az akkori temetőben rejtették el a koronát, és azon a helyen építették
fel a Korona kápolnát, de a Vaskapu duzzasztás miatt a hely és vele a kápolna – együtt
Ada Kaleh csodálatos szigetével, a Duna mélyén fekszik. Ami Orsovát illeti, a táj képét
jelentős mértékben megváltoztató munkálatok folytak itt mintegy 40 évvel ezelőtt.
A város ma már más helyen áll, mint az évszázadokon át a történelmi Magyarország
egyik déli határpontjának is számító Ó-Orsova, mivel a hetvenes évek elején a Vaskapu-vízerőmű megépítésével víz alá került a régi település (öt kis faluval és két szigettel
együtt) és a kiszélesített Cserna-öböl partján épült újra. A régi Orsovával hullámsírba
küldött szigetek egyike a sokáig közös török-magyar tulajdonban lévő Ada-Kaleh Jókai
Aranyemberének “Senki-szigete”. Felszálltunk a hajónkra: nem volt zsúfoltság, kényelmesen el tudtunk helyezkedni, és indultunk is a Kazán-szoros-felé. A menetirány szerinti baloldalon már Szerbia, a vízről láthattuk az utat, rajta az autókat, az alagutakat.
A Duna két oldalán meredek hegyoldal húzódik kanyargós úttal. A folyó a Nagy-Kazán
térségében a legkeskenyebb, csupán 150 méter. Itt a sziklafal 200-300 méterrel tornyosul
a Duna fölé. A Kis-Kazán valamivel szélesebb kb. 200 méter. A két Kazán-szoros között
található a dunatölgyesi kiöblösödés, itt a legmélyebb a Duna, meghaladja a 85 métert is.
A térség a Kazán-szoros nevet valószínűleg a meder alján lévő mélyedésekről (üstökről,
kazánokról) kapta. A Duna menti térség a Kazán-szoros nemzeti park része. A hajóról
izgatottan fedeztük fel a közel 2000 éves “Tabula Traiana” emléktáblát, amely Traianus
császár sziklába épített útjának állít emléket a szerb oldalon. A Széchenyi emléktáblát
nem láthattuk, mert a Duna duzzasztásakor hullámsírba merült. Megjegyzem, hogy
Andor másik könyve a hajósokról szóló „Hoszújáratú életek” kapcsán közeli ismeretségbe kerületünk a Magyar Tengerészek Egyesületével, akik 2018-ban helyreállították a
táblát. Elhajóztunk Decebál óriási feje alatt, aztán Kisvártatva egy kolostort és templomot pillantottunk meg a szikla peremén. A Mraconia kolostor a Duna szoros legvadabb
részén, a Kazán szorosban található, a hajdani megfigyelő állomás helyén. Itt akkor
a hajókat irányítani kellett, ugyanis a nagy mélység és a mélyben lévő sziklaszirtek
olyan őrvényeket kavarnak, mint ahogyan a víz forr a kazánban. Háromórás hajókázás
után igyekeztünk vissza Turnu-Severinbe, a Múzeumba. Éppen zárórára értünk oda,
de még beengedték a csoportunkat, és megtekinthettük az i.sz.103-105 között Trajanus által veretett híd (a császár légiói Daciát e hídon átkelve hódították meg) romjait.
A húsz kőoszlopos, több mint 1000 m hosszú és 14,55 m széles „Trajan-híd”a damaszkuszi Apollódorosz mester műve, korának egyik csodája volt. Vacsoráig még belefért
a programunkba egy séta a kikötőhöz és fényképezés a lemenő nap fényénél. Közös
vacsorával búcsúztunk a Dunától és Szörényvártól. Augusztus 25-én reggel 8 óra után
indultunk Brassóba.

Úton Brassó felé…

Sietni kellett, így aztán a Kucsera Emil által hőn áhított Strehaia-i kolostor megtekintése elmaradt, a buszvezető és segítője nem találta meg az odavezető aszfaltozott
utat. A dohányosok abban reménykedtek, megállunk a Kolostornál és rágyújthatnak,
de erre Emil így reagált: „Ha kultúra nincs, cigi szünet sincs!”
Déltájban szerettünk volna útközben megebédelni egy kellemes flekken-sütő helyen, báránysültet vagy mikite-t elfogyasztani, de ez sem jött össze. Majd Campului-nál
egy 1914-19-es emlékhelynél kapaszkodtunk fel egy étterembe, ahol se sültbárány, se
elegendő ülőhely nem volt. A következő megállónk a hegyek között egy kilátónál volt.
Az úttest közepén sétáló tehenek, az út mellett sajtot és áfonyaszörpöt árulgató asszony,
jó fotó témának bizonyultak.
A 350 kilométeres utazás után végre Bran várához értünk. A csapat egy része felkapaszkodott a várba, a többi lent nézelődött a kirakodó árusok között, vagy sétált
a parkban. Innen a főútvonal helyett, – mert a navigációs műszer nem azt mutatta
–, kanyargós földúton, szénás szekerek között zötyörögtünk Brasso irányába. A lovas
szekerek látványa nekünk, a rajtuk ülő embereknek viszont mi jelentettünk élményt.
Ijedten, megrökönyödve nézték buszunkat – biztos nem mindennapi látvány lehettünk
ezen a döcögős úton, a kerülőútról beérkezve háromszor még megkerültük a várost, mire

Dunai hajóúton Orsovától a Kazánokig
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Hargitafürdő mofettái

Szörényváron (Turnu Severin) hajóállomásán
a hajósok emlékművénél
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betaláltunk a szállodánkhoz, az Aro Hotelba. Vacsorára itt végre levest is kaptunk, majd
finom rostonsült csirkehús és túrós palacsintát szolgáltak fel. A hosszú utazás és bőséges
vacsora után tettünk egy kört a meleg, holdfényes éjszakában. Kisétáltunk a főtérre,
onnan a Fekete-templomhoz, majd a sétáló utcán végighaladva a Városháza érintésével
visszaértünk a szállodánkhoz. Meglepett bennünket a nyüzsgő éjszakai élet, éttermek,
presszók teraszán üldögélve, jókedvűen beszélgető emberek látványa.
Augusztus 26-án, délelőtt kirándultunk Sinaia-ra a Peles-kastély-hoz, a román királyok nyári rezidenciájához. A kastély bejáratánál hatalmas tömeg állt, a csoport fele
azonban megkockáztatta és megvette a belépőjegyét, hátha sikerül bejutni, s végignézni a rendelkezésünkre álló idő alatt azt a csodálatos gyűjteményt, melyet a kastély
rejteget. Az emeleti rész megtekintését sem a jegyünk sem az időnk nem engedte, de
amit sikerült megnéznünk csodás volt. A szállodánkban délután négy órakor egy különteremben fogadott bennünket Nicu Radulescu az OPTBR elnöke, Knott Enikő tolmács
társaságában. A köszöntők és felszólalások után került sor egy Magyar – Román – Szerb
Egészségipari Tudásközpont létrehozásának, az oktatási és képzési rendszer valamint
a működtetéséhez szükséges intézményhálózat kialakításáról szóló együttműködési
tervezet, szándéknyilatkozat aláírására, a jelenlévő mind a négy fél részről. A tervezet
szerint az egészségturisztikai felsőfokú képzés színtere lenne Romániában a Kolozsvári
Babes-Bólyai Egyetem, az Aradi Vasil Goldis Egyetem, a Nagyváradi Egyetem, Szerbiában
a Vajdaságból az Újvidéki Egyetem, Magyarországról a Szegedi Egyetem, a Debreceni
Egyetem és a Gödöllői Egyetem gyulai intézete összefogásában, egy Európai Uniós projekt segítségével, de a szép terv nem valósult meg. Vendéglátóink igen kitettek magukért,
az esti vacsoránkat a várban lévő étterembe szervezték meg. A várba való bejutás nem
ment könnyen: ki kellett találnunk a jelszót majd háromszor kellett kopogtatni a hatalmas kapun, s csak ezután nyertünk bebocsátást: – a jelszó SPA volt. A belső udvarban
köszöntés, üdvözlő italként pálinka, majd bevonulás az emeleti étteremben a Radecki-induló ütemére. A remek vacsora és a brassói művészek műsora nagy sikert aratott,
a napi fáradtságunkért bőven kárpótolt bennünket.
27-én, pénteken 9 órakor érkeztünk Sepsziszentgyörgyre a Vállalkozói Inkubátorházhoz, ahol Vajda Lajos az ASIMCOV (Kovászna Megyei KKV-k Szövetsége) ügyvezetője és
Bagoly Miklós elnök fogadott bennünket. Vendéglátóink röviden ismertették a szövetség
kialakulását, céljait, célkitűzéseit, szakmai egyesületeket, céhesedés-összefogás jelentőségét, mely a kormány által is támogatott lesz. A Háromszék turizmusában kiemelt szerepet
szánnak a nosztalgia turizmusnak. Háromszék egyébként borvíz nagyhatalom (borvíz: az
ásványvíz székely elnevezése), szándékuk 6 területen klaszterek kialakítása: élelmiszeripar,-faipar,-turisztikai,-építőiari,-hulladékgazdálkodási és megújuló energia klasztereket
kívánnak létrehozni. Sepsiszentgyörgy Szarvasnak, Gyulának és Magyarkanizsának egyaránt testvérvárosa. Tóth József klaszter elnök hozzászólásában a jövőbeni kapcsolatépítést
szorgalmazta Észak-Alföld és Kovászna megye között. Ezután vendéglátóinkkal együtt
folytattuk utunkat Kézdivásárhelyi Sportcsarnokhoz az Őszi Sokadalom rendezvénysorozatukban szereplő Népművészeti kiállítás és Vásár megnyitására. Csíkszereda felé indultunk
tovább, nemsokára elhaladtunk egy emlékmű mellett, ahol az 1948-49 –es szabadságharc
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székely hősi halottai nyugszanak, megálltunk egy főhajtásra, majd a Hargitán, a Sóskút-fürdőnél megebédeltünk. A patak parti pihenőhelyen a sepsi kenyérhez hazai kolbász-szalámi,
paprika, pálinka s helyileg vásárolt sajtból csemegéztünk. Ebéd után következett a wellness:
kavicsos talpmasszázs a patakban és láblógatás a bórvizes famedencében, ami még a fürdőhelyből itt megmaradt. A Csiki-medencében haladtunk tovább Csíksomlyóra, ott a Kegytemplomban koszorút helyeztünk el. A fáradhatatlanok felkapaszkodtak a domboldalon
lévő kápolnáig, a csoport többi tagja addig ivókúrát vett a borvízforrásnál. A Hargitára kapaszkodva a tolvajos-hágói emlékműnél (kereszt), jobbra bekanyarodva, egy 7 km-es meredek kapaszkodón értük el az 1350 m tengerszintfeletti magasságban fekvő Hargitafürdőt.
Megnéztük a mofettákat és a köréjük épített, campingként működő, kis faházakat, melyekben a kezelésre érkezőket szállásolják el. Homoródfürdőn a Lobogó panziónál kávé és cigi
szünetet tartottunk, és megízleltük a Lobogó-forrás savanykás vizét is, mely összetételét
tekintve szénsavas-nátriumkloridos-, alkalikus-, vasas- hipoton ásványvíz. Ivókúraként:
idült savhiányos gyulladt gyomornyálkahártyára, máj-, és epegyulladásra; fürdővízként
szív- és érrendszeri megbetegedésekre hasznos. Este hét órára érkeztünk Szovátára, ahol
a Danubius Hotel health Spa Resort-ban volt a szállásunk. Az esti vacsoránál köszöntött
bennünket Fülöp Nagy János a Szováta Fürdővállalat vezérigazgatója. A vacsora után az
étterem teraszán még késő estig folytattuk vele baráti beszélgetést, miközben pálinkaivó
bajvívást folytatott Fülöp Úrral a mi Emilünk, az utóbbi a negyedik feles (szovátai szilvapálinka 50 fokra tuningolva) után megadta magát.
28-án szombaton reggel túraöltözetben várta kiránduló csapatunk Józsa András nyugalmazott biológia tanárt, aki idegenvezetőként kísért bennünket, hogy minél több és
hitelesebb információink legyenek a látottakról. Először a Parajd -i sóbányába ereszkedtünk le, majd a Gyilkos-tó és Békás-szoros következett. Visszatérve Szovátára fürödtünk
a Medve-tóban, a víz már nem hidegnek tűnt, de a tusolóból jó meleg víz folyt. Délután
egy órakor csengőszó figyelmeztetett a fürdőzés befejezésére, mindenkinek ki kellett
jönni a vízből, ugyanis, egy- és három óra között tilos a fürdés, – ilyenkor levegőztetik,
melegítik a vizet. A Medve-tó Románia egyetlen heliotherm (hőtároló) jellegű dolinaés torlasz tava. Vizének sótartalma 256g/l, tehát tömény sós víz felmelegedését a nap
sugárzása okozza. A felszínén 1,5 m vastag lepelként édesvíz terül el, és a mélyebben
fekvő sósvíz-réteg raktározza a meleget. A szezon kezdetére 50 °C -ra is felmelegszik,
de a fürdési szezon kezdetétől, ahogy keveredik a víz, egyre inkább hűl is. Ezért a déli
órákban pihentetni, és melegíteni kell a tó vizét.
Nyugati irányban van a Mogyorósi-tó, mely szintén alkalmas fürdőzésre, észak-nyugatra a Zöld-tavat iszapfürdőként használják, majd a Vörös-tó következik, amely a Medve-tónak észak-nyugati nyúlványa, agyagos-kovás gyógyiszappal az alján-népi iszapfürdőként használják. A tó északi, de főleg nyugati oldalán láthattuk meg először a só
sziklákat. Majd északi irányba a sétányról balra kanyarodva a Piroska-tóhoz érkeztünk,
melynek helyén volt egykor a sóbánya. Szováta gyógyvizei reumatikus bántalmak, női
betegségek, idegrendszeri problémák, endokrin zavarok esetén hatásosak. Gyógykezelés
folyik a Medve-tó partján lévő gyógy pavilonban, a Danubius szállóban és a Balneológiai
Rendelőintézetben. Délután kipróbáltuk szállodánk gyógymedencéjét is.
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Vasárnap reggel a gyógyászatot vezető Suzana Pretorian reumatológus orvos mutatta
be a részleget, és wellness kádkezelést ajánlott fel csoportunknak a szabad kapacitás
figyelembe vételével. Délelőtt a hivatalos fogadáson Fülöp Nagy János vezérigazgató úr
rövid ismertetőt tartott Szováta fürdő múltjáról, jelenéről, és a jövőbeli lehetőségekről,
tervekről.
Elmondta, hogy a fejlődést hátráltatják az évekig elhúzódó tulajdonosi perek, jogi
procedúrák, valamint a fürdő és az önkormányzat közötti viták. A jövőben szeretnék
visszaállítani az 50 m szintkülönbséggel feljebb lévő Ifjúsági-tavat is a vendégek gyógykezelésen kívüli hasznos időtöltése, horgászat céljára. Varga Csaba, aki a Danubius
megbízásából 2007. novembertől igazgatóként dolgozott a Szováta szállóban, ismertette
a jelenlegi gyógyászati rész alá tervezett, új wellness részleg tervét, mely során egy nagyobb sós medencét, nagy élmény – és úszómedencéket, vízi óvodát, szaunákat, és tágas
beltéri pihenőteret egy bárral alakítanának ki. Ennek a projektnek a megvalósításával az
egyre igényesebb vendégkör elvárásainak is megfelelve a régió, azaz Erdély legnagyobb
versenyképes fürdőlétesítménye lesz itt. A fogadás végén a tanulmányút résztvevőinek
nevében az elnök egy rózsafából készített, a Spa emblémával díszített emlékplakett
átnyújtásával köszönte meg Fülöp János vezérigazgató úrnak és a Danubius Szálló dolgozóinak a kedves fogadtatást, és programjaink megszervezését.
Este hat órakor busszal mentünk vacsorázni a vármezei Lokodi-csárdába, odaérkezve
finom áfonyapálinkát köszöntöttek. Míg a vacsoránk készült Fülöp úr bemutatta a 64
tóból álló pisztráng telepet. Andor átadta Fülöp Nagy Jánosnak Molitórisz Pál: Mert
Lőwy ember és poéta volt című kötetét. A vacsora természetesen sült pisztráng volt
fokhagymás és erős pirospaprikás szósszal, hozzá petrezselymes burgonya, végül eredeti
áfonyalekvárral töltött palacsinta.
Augusztus 30-án hétfőn, Varga Csaba igazgató búcsúztatott minket, hazaindultunk,
Gyulafehérvár, Déva és Lipova fürdő útvonalon. Gyulafehérváron (Alba Julia) megtekintettük a püspöki székesegyházat (Szent Mihály-templom), mely az erdélyi fejedelmek
temetkezési helye volt, és 1991-től érseki központ. Itt vannak elhelyezve a Hunyadiak,
Izabella királyné és János Zsigmond gazdagon díszített szarkofágjai, melyhez koszorút
helyeztünk el. A főutcán tovább haladva a Felső Károly-kapu irányába elsétáltunk a Fejedelmek lakóháza és Vitéz Mihály lovas-szobra előtt. Elhaladtunk az út túloldalán álló
Babilon-épület és az Egyesülés terme mellett. A Felső Károly-kapu fölött középen áll III.
Károly lovas-szobra, alatta Ausztria címere, onnan jobbra elfordulva a vár fala mentén
sétáltunk végig. Déván a 371 m magas vár-hegyre több szerpentinút is vezet, de mi most
időhiányában felvonóval „másztuk meg” a Kőműves Kelemen népballada történetének
színhelyét, a magos Déva várát. Fentről gyönyörű panoráma tárult elénk az Erdélyi
Érchegységre, és környékére: a városra, a Maros-folyó túlsó oldalán egy nagy hegykúp
tetején láttuk a Hunyadi által építtetett Aranyivár romjait. Lippa városától kb. 3 kilométerre, szép erdős környezetben fekvő fürdő, Baile Lipova – Lippafüred. Hideg-meleg vizes
fürdője is van, de azokat nem láttuk. Gyógyforrásának vizét palackozzák, amit a büfénél
meg is kóstoltunk. Este Nagylaknál léptük át a határt, az algyői szabadidőközpontban
volt az „oszlatás”. Márton Marcsi gondoskodásának köszönhetően a szabadidőközpont
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ebédlőjében terített asztalnál meleg vacsorát várt ránk: húsleves, pacal- és marhapörkölt
savanyúsággal, és nagyon finom kacsazsíros kenyér.
A tanulmányút résztvevői voltak:
Bánáti Antal Szeged Sport és Fürdők Kft; felesége Bánáti Antalné, Zsuzsika; Demeter László Szarvasi Gyógy-Termál Kft; és felesége Demeter Lászlóné, Zsuzsa; Pálinkás
József Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter igazgatója; Tóth József az Észak-alföldi
Termálklaszter elnöke; Kardos László és felesége Kardos Lászlóné, Kati , Kardos Uszoda
és Víztechnikai Kft. Kecskemét; Kocsis Imréné Csongrád elnökségi tag; Pőcze Lászlóné
Makó, elnökségi tag; Váradi Ákos Kiskunfélegyháza, Kiskun Szabadidő és Sport kft,ügyvezetője; Kanalasné Donka Erika Csongrád városi gyógyfürdő; Kucsera Emil U+N Hungaria Kft. Békéscsaba; Horváth Györgyi és Görög Sándor Debrecen Agrárkamara; Szőke
Tünde marketing menedzser; Albel Andor Dél-alföldi Termálklaszter-elnöke; Albelné
Szentmiklóssy Gabriella Dél-alföldi Termálfürdők Egyesületének titkára. Márton Mária
elnökhelyettes Algyői Borbála fürdő. (Az utunkhoz a nagykőrösi Mekk Kft. biztosította
az autóbuszt, a buszvezetőink Váradi Ákos és Kovács Gábor voltak.)

2011 Ausztria
2011. augusztus 21-én: 19 órára az út résztvevői megérkeztünk Algyőre, ahol nemsokára finom vacsorát tálaltak fel Márton Mária és munkatársai. Akinek kevés volt a kaja,
a vacsi utáni tábortűznél surnyinthatott szalonnát, és finom algyői kemencés kenyéren
a hagymakarikákra csöpögtethette a zsírt. Többen éltek a lehetőséggel, miszerint úttörő
egyenruhák és kellékek szabadon viselhetők voltak ezen a kellemes nyári estén. Másnap,
22-én kíméletlenül kirángattunk mindenkit az ágyból és hat órakor indultunk Sopronon
keresztül Ausztriába. Sopron környékén még megebédeltünk, és a következő megálló,
az első programunk színhelye: Reading , azaz Doborján, Liszt Ferenc Szülőháza volt,
ahol a „zongorázó abbéval” munkásságával ismerkedtünk. Késő este érkeztünk sógornőm Cilike panziójába a Sonnhof Hotelba, ahol finom vacsorát kaptunk és kellemesen
sörözgettünk a teraszon. Gröbming, – a kisváros ahol laktunk – kis fürdője, a helyi domboldalra épített Panoramabad szintén két részre osztja a szezont: A dombra épült fürdő
jól használja ki a terep adottságait, például lejtőre épített csúszdáival, bob pályájával és
persze gyönyörű a kilátás. Télen, ill. síszezonban, csak a fedett rész használható, ahol egy
remekbe szabott kis wellness központban az „aprés-ski” szolgáltatások vehetők igénybe:
szaunák, gőzfürdő, masszázsok, kisebb méretű kombinált úszó és relaxációs medence,
és az étterem. Síszezonon kívül a kicsi, de sokszínű és sportos hangulatú strand: – 25
m-es úszómedence, ugrótorony, relaxációs medence, felnőtt- és gyermekcsúszda, (a
medencék burkolata rozsdamentes fém), a gumiasztal, egyensúlyozó kötél két farönk
között, homokozó van használatban, és természetesen az épületben lévő étterem ekkor
is működik. Számunkra ismét egy tanulság: miként teszi egy síközpont egész évben
sokszínűvé és vonzóvá turisztikai kínálatát?
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Grömningenben a Hotel Sonnhof előtt a mi
„családfánk”

Bad Ischl a gallyakkal árnyékolt medencében

Augusztus 23-án indult a szakmai programunk – előkerült a tegnap már kóstolgatott
„szakanyag” –, és indultunk Dachstein környékének felfedezésére. Felmentünk a Dachstein tetejére, ahonnan pazar volt a kilátás. Meg kell jegyezni, hogy ezen a napon megtelt a Dachsteini Gletscherbahn parkolója, annyian érkeztek felkeresni Ausztria egyik
legismertebb hegycsúcsát, a Dachstein gleccsert, a Sky Walk kilátót. Ezután választható
program volta túrázás: – három órás túra le Ramsauba hosszúnak tűnt, de: „több hütte –
volt közte, ahol a sör be volt hütt(v)e”. Akik nem vettek részt a túrán, azok a Ramsauer
Rittisberg Beach-fürdőt választották. Egy 60 méter átmérőjű, nagyjából kör alakú mesterséges tó körül alakították ki a strandot, a következő szolgáltatásokkal: – ugrótorony
(trambulin) a tó fölött; műanyag csúszdavár (fehér homokban, mely nem hevül föl), fa
mászóka-torony kicsiknek; egyensúlyozó kötél két farönk között kifeszítve; fajátékok
(egy kb. 6×5m-es, ponyvával fedett színpadon; vízi játékok – horgászat fa kishalakra;
gumiasztal (süllyesztve, védőszegéllyel ellátva); bungee-jumping; kalandpark (rönkökre építve); és büfé egy kisméretű fa pavilon, egy-két hűtővel, az üdítők, sör és fagyik
árai krétával kiírva egy táblára. Egy étterem is volt a strand bejáratánál (jó rálátással a
strandra), moto-cross pálya (gyerek és felnőtt méretű elektromotorok); íjászat; segway;
és strand déli oldalán, a meredek hegyoldalon nyári bob pálya volt.
A szakmai beszámolónkat készítő Évike, minden helyszínen levonta a figyelemre
méltó, tanulságokat: „elképesztő, hogy néhány tízmillió Ft-nak megfelelő összegből
milyen fantasztikusan sokszínű, tartalmas és sportos időtöltést biztosító turisztikai
központot alakítottak itt ki.”
Bad Ischl a Salzkammergut talán legismertebb fürdőhelye, ebből adódóan – mint
számos más helyen is – szinte minden az évezredek óta a környéken bányászott sóról szól. Először az elegáns tervezésű és pazar fekvésű Kaiservillát látogattuk meg,
a legenda szerint Ferenc József a 23. születésnapján itt szeretett bele unokatestvérébe, Elizabeth von Wittelsbach grófnőbe. A Habsburg család egykori nyári rezidenciája
ma részben lakott, részben a turisták által látogatott. Szakmai szempontból viszont a
fő programunk az Euthermen Resort Bad Ischl megtekintése volt. Az Euthermen Fürdő gyógyászati épülete a 30-as években épült, azóta többször bővítették és felújították.
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Az Eurotherme cég három fürdőt üzemeltet: Bad Ischl, Bad Schallerbach és Bad Hall fürdőit, melyek Felsőausztria tartomány tulajdonában vannak. A komplexum három részből
állt: a gyógyászat, szolgáltatásai: kádas kezelések (döntően sós vízzel, mozgásszervi és
bőrbetegségek); inhalációs kezelések; iszapkezelések (korábban osztrák, ma cseh iszapot
használnak); alacsony légnyomású kezelés (keringést serkentő hatású); a wellness szolgáltatások: Saunalandschaft – tágas pihenőterekkel; a fürdőmedencék, melynek két része van:
a fedett fürdő (bébimedence csúszdával, jacuzzi, kombinált úszómedence) és a szabadtéri
fürdő (kerek élménymedence, sodrófolyosó, mely átfolyik egy sókamrán), és a Beauty
center; a harmadik része a szálloda: 132 szobával és 247 férőhellyel. Andreas Nöhammer
igazgató büszkén számolt be arról, hogy a fürdőnek tavaly több mint 300.000 látogatója
volt, 90%-uk wellness, 10%-uk gyógyászati céllal érkezett. A vendégek 90%-a osztrák, a
többi 10% pedig német, svájci, cseh, olasz, orosz és kínai. A gyógyulásra érkező vendégek
többnyire osztrák vagy német biztosítók ügyfelei. Meglátszott a jó vezetés és a körültekintő munka: a Fürdő minden része, minden sarka kifogástalanul tiszta. A Fürdő története
jól tükrözte egy tradicionális gyógyfürdő üzleti érdekű átalakulását wellness fürdővé.
Bad Hofgastein, a gasteini-völgy második jelentős települése Hofgastein, itt épült
meg az Alpentherme, egy rendkívül modern fürdőközpont, mely képes az egész év során
a különböző korú és igényű célcsoportokat színvonalasan kiszolgálni. Az igazgatónő
400.000 látogatóról számolt be éves szinten. A célcsoportok, a vendégkör megoszlása,
változik az év külömböző szakaszaiban: télen, ill. síszezonban az átlagéletkor 40 év
alatt van, a sízés kiegészítő programjaként veszik igénybe a fürdőt. A síszezonon kívül
az átlagéletkor 40 év fölé kerül, a túrázók és egyéb sportolók (kerékpározók, golfozók)
kiegészítő programja, ill. jelentős számú osztrák és német beteg érkezik a gyógyászatra. A
Fürdő gyógyászatán a Bad Gasteinből származó radon tartalmú (enyhén radioaktív) vizet
használják. A gyógyászati szolgáltatások külön épületben voltak: a gyógyvizes kádfürdő; víz alatti sugármasszázs; gyógyiszap-kezelés gyógytorna. Wellness-szolgáltatásaik:
kiúszós belső termálmedence, és a szabadtéri úszómedence; tágas pihenőterek; külön
a női részleg. A szolgáltatások köre: szauna, gőzfürdő, kezelőhelyiségek és masszázsok,
pihenőterek, tetőterasz, teabár. A Sauna World beltéri és kültéri szaunákat, külső hideg
vizes csobbanót és pihenőmedencét, pihenő- és vízágyakat, szauna bárt és vízi bárt, tágas
sok fekvőhelyes pihenőrészt tartalmazott.
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Family World – a családvilágban – a fedett részében bébi medencét ötletes játékokkal, csúszdát, multimédiás élménykupolát láttunk, és a kinti játszótéren mozgás és
sport lehetőségek várták a kicsiket. Sports World: (kardiogépekkel felszerelt konditerem, tornaterem, szabadtéri sportlehetőségek, sportorvosi tanácsadással. Gusto World
á la carte étteremmel, amely utcai ruhában is kiszolgált, bent egy önkiszolgáló étterem
a fürdőruhában étkezőknek, valamint vitaminsarokkal, szauna bárral, koktélbárral bírt.
A Fürdő valóban rendkívül modern, jól és esztétikusan megtervezett épület, ahol színvonalas és remekül szervezett és kitűnő szolgáltatásokat nyújtanak, gondosan ügyelve
a számos profitcenter üzemeltetésére: melyek a gyógyvíz alapú szépészeti és gyógyászati termékek, ajándékok eladását szolgálták. Közvetlenül a Fürdő mellett helyezkedett el a szépen kiépített és gondozott, gyógypark. A park szélén tekintélyes méretű
zenepavilont (Gastein-Arena) láttunk, ahol éppen a délutáni komolyzenei koncert
zajlott. Tanulság volt számunkra az, hogyan lehet egy alapvetően sízésre szakosodott
desztináció fürdőjét, és egyéb turisztikai szolgáltatásait egész évben vonzóvá így eladhatóvá tenni.
A gyönyörű kánikulás ausztriai tanulmányutunkról reggel 27-én 8 órakor 12,5 fokban indultunk haza. Hegyeshalomnál lépünk be Magyarországra és egy késői délutáni
ebédet fogyasztottunk el Kecskemét-Ballószögön, a Granada Wellness Hotelben 4*.
Bárdi Lászlóné a hotel tulajdonosa vendégelt meg bennünket, majd bemutatta a szép,
modern sport, wellness és konferencia szállodát. Este nyolc óra volt mire Algyőre ért
az időközben folyamatosan fogyatkozó csapatunk. Az utunkról, Szabó Éva a Tiszaparti
Termálfürdő vezetője készített egy prezentációt, amit a soros közgyűlésünkön megnéztünk, meghallgattunk. Beszámolómban felhasználtam bemutatóját, köszönet érte!
Külön megköszönöm dr. Ruszinkó Ádámnak a szakmai és tolmácsolási segítségét, nem
volt egyszerű dolga, mert Szlovéniában csak egy fiúra kellett ügyelni, mostani utunkon
már kettőre: Aurélra és Bernátra. Azt viszont sajnálom, hogy Ruszinkó Cilikével nem
volt, és talán már nem is lesz közös egyesületi utunk.
Résztvevők: Albel Andor klaszter elnöke; Albelné Szentmiklóssy Gabriella a klaszter
titkára; Márton Mária elnökhelyettes – Algyő, Borbála fürdő; Pőcze Lászlóné – Makó,
elnökségi tag; Ákoshegyi György – Budapest,Vízügyi tervező, szakértő és felesége
Ákoshegyi Györgyné útitárs; Demeter László – Szarvas fürdővezető és felesége dr.
Demeterné Zsuzsa útitárs; dr. Pataki István – Szarvas; Balogh László – Mórahalom
Erzsébet fürdő; Baloghné Szalma Ibolya – Mórahalom, Termálgyűrű Kft; Vass Ignácz –
Liget fürdő Gyomaendrőd; Kanalasné Donka Erika – Csongrád fürdő; Ruszinkó Ádám
– Budapest Eurospa-Hungary Kft; Szabó Éva – Tiszakécske, Tiszaparti Termálfürdő;
Ruszinkó Aurél és Ruszinkó Bernát útitársak; Kucsera Emil – Békéscsaba, U+N Hungáry
Kft; Bagdiné Fodor Erika – Gyopárosfürdő, Hotel Corvus, férje Bagdi István, gyermekeik
Bagdi Roland és Bagdi Anita útitársak; Simon Katalin – Békéscsaba Unicon Zrt, Weigert
Márton és Weigert Zoltán útitársak; Horváth Györgyi és Görögh Sándor – Debrecen
Agrárkamara; Szőke Tünde-Budapest.
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2012 Szerbia
Augusztus. 20-án hétfőn délután kezdtünk gyülekezni Csongrádon az Erzsébet Hotelben. Szobáinkat elfoglalva átsétáltunk a fürdőbe, ahol Márton Mária és Kanalasné
Donka Erika a vártak bennünket. A közös esti fürdőzés után jólesett a bográcsban főtt
ízletes pörkölt, mellyel Erika és családja vendégelt meg minket. Köszönjük nekik. Sajnos, Erika családi okok miatt most nem tudott velünk tartani, Bánáti Tomi szintúgy, de
eljött és egy hatalmas, gyönyörű virágcsokorral köszöntötte vendéglátóinkat. A vacsorán
közösen felköszöntöttük szülinapja alkalmából Márton Marcsit. Másnap, 21-én hajnali
hat órakor az Erzsébet szálló előtti parkolóban álló kisbuszban ült indulásra kész vidám
csapatunk. Vajdasági partnereinkkel a röszkei határátkelő utáni MOL töltőállomáson
találkoztunk. Vörös Attila a klaszter elnöke sajnálattal közölte, hogy családi okok miatt –
a menyegzőjére készült – nem tud most velünk tartani, de Takács Julianna és Körmöczi
Károly készséggel álltak rendelkezésünkre, vállalták a vezetésünket, és a tolmácsolást
a kirándulásunk során. Mai napunk első megállója a Péterváradi-erőd volt. Pétervárad
város Szerbiában a Vajdaságban, Újvidékkel szemben, a Duna szerémségi oldalán található. Mára szinte egybenőtt Újvidékkel a Vajdaság tartományi fővárosával, bár külön
önkormányzata van. A Duna és a Száva között elterülő Szerémség a Monarchia idején
még teljes egészében Horvátországhoz tartozott, majd a Jugoszláv időkben a történelmi tájegység keleti részét Szerbiához, azon belül is Vajdaság tartományhoz csatolták.
Az 1990-es évek véres háborúit követően Horvátország és Szerbia, ezen a belső határ
mentén váltak szét egymástól. A hajdani magyar védelmi rendszer kiemelkedő erődítményének számított ez a hatalmas és egész jó állapotban levő erőd rendszer, mely a 1818-as
szabadságharc Komárom előtti utolsó bástyája volt, és csak komoly feltételek melletti
átadásával tudták bevenni: – mesélte Körmöczi Károly. A települést először Pétervárad
néven 1237-ben említik, a római időkben Cusumnak hívták. 1439-ben már állott a vár,
és Mátyás király itt kötött szövetséget a török ellen 1463-ban Velencével. A török seregek
a várat csak 1526-ban tudták elfoglalni, majd 1692-ben megépítették a mai is látható
erődítményt. 1716-ban végleg kiűzték innen a törököt, és egy kegykápolnát építenek
Havas Boldogasszony tiszteletére, mely ma katolikus búcsújáróhely. A számtalan lőréssel
és terasszal borított külső várfalalak között, jutottunk be a várba, ahol „városias” belső
várkép fogadott minket. A szép virágos téren, sétányon elhaladtunk a Várostörténeti
Múzeum mellett, a Duna felöli oldalon apró galériák, képzőművészeti műhelyek kínálják
portékáikat, miközben a folyó és Újvidék panorámája tárult elénk. Az erődítmény sarkán
álló óratoronyhoz is elsétáltunk, a fordított óra nagymutatója az órákat a kicsi pedig
a perceket mutatja, hogy a Dunán közlekedő hajósok távolról is láthassák, a pontos időt.
Kis pihenő és kávézás után elindultunk, az erődből lekanyarogva a Kamenica falut elhagyva, a Fruska Gora hegyei között folytattuk utunkat. A „szerbiai” Szerémség látványa,
hangulata a Fruska Gora hegyeinek köszönhetően merőben különbözik a vajdaság másik
két síkvidéki tájegységétől, Bácskától és a Bánságtól. Fő vonzerejét a hegység völgyeiben
évszázadok óta megbújó, misztikus hangulatú kolostorok jelentik. Mi a Tarcal hegység
legrégebbi, az1516-ban, szerb-orosz–román támogatással épült Krusedoli kolostort
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kerestük fel. Miután kigyönyörködtük magunkat az ikonosztázokban, freskókban, indultunk tovább egy hűsítő borkóstolásra. A Fruska Gora lankás domboldalain termesztett
szőlőből állítják elő a kitünő szerémségi borokat. Itt termesztették a kora középkori
Magyarország legjobb és leghíresebb borát, a szerémit, vagy más néven kamoncit, melyet
már egy 1217-ból fennmaradt okmányban említenek. Irigben a Fekete Macska borozó
(Mackova Senica) előtt széles karimájú szalmakalapjában már a kapuban várt bennünket
vendéglátónk, Sava Jojic. Meghallgattuk előadását az itt folyó szőlészeti-borászati munkálatokról, majd megtekintettük borospincéjét, melyben több száz hektó bor érlelődött.
Végül következett az üdítő nedűk kóstolása: két fehér és egy vörös bort mutatott be és
kóstoltatott Sava. Kóstolgatás közben szakmai párbeszéd is kialakult egyik utasunk,
Kucsera Emil borszakértőnk és a vendéglátónk között. Nehezteltek, amikor elnökünk
búcsúzóul magához ragadta a szót. Indulóban még egy csoportképet készítettünk vendéglátónk társaságában, utunkról hazatérve, a Fekete Macska honlapján a közös fotónkat
láttam viszont kis ismertető szöveg kíséretében. Redneki vendéglátóink telefonon már
izgatottan érdeklődtek, merre jár csoportunk? Mi meg jó hangulatban, jó hangulatban
folytattuk utunkat. Vrdnikben Dusanka Arbutina marketingvezető a Ravanica kolostor
előtt várt bennünket. Röviden elmesélte a kolostor történetét, majd a kolostorban megmutatta az Abramovics által készített legszebb ikonosztázokat. A kolostorból egyenesen
a Vrdniki (redneki) Termál Rehabilitációs szakkórház és Gyógyfürdő éttermébe vezettek
bennünket, ahol ebédünk elfogyasztása közben már szakmai kérdéseink megválaszolására is sor került. A redneki intézmény 240 m tengerszíntfeletti magasságban Újvidéktől
24 km-re, Belgrádtól 74 km-re található a Fruska Gora déli lankáin. Ebéd után Dusanka
végig vezetett bennünket a fürdőben és a gyógyászati részben, bepillantottunk a kezelőhelyekre és megnéztük a belső gyógymedencét. A 32,8°Cállandó hőmérsékletű termálvíz
gyógyító hatású a reumatikus megbetegedésekre, Rednek tiszta levegője pedig a légúti
megbetegedések kúrálására alkalmas. Orvosi felügyelet mellett a következő terápiás
kezeléseket végzik: hidroterápia, gyógytorna, elektroterápia, mágneses terápia, parafinos pakolás, lézeres és ultrahangos kezelés, fény- és krioterápia, akupunktúra, valamint
különleges wellness és stresszcsökkentő programok is igénybe vehetők. A gyógyfürdő
254 fekhellyel, éttermekkel, 5 medencével, fitness teremmel, szaunával, terápiás részleggel, masszázskabinokkal, szépségszalonnal, gyermekjátszótérrel, sportpályákkal, és
tárgyaló teremmel rendelkezik. Dusankától búcsút vettünk és elindultunk első napunk
utolsó állomása, a sváb múltú, hangulatos város, – amely valaha Temesvár után Temes
vármegye második legnagyobb városa volt –, Vrsec/Versec felé. Este fél tízre értünk
szálláshelyünkre a város fölött lévő 5*-os Villa Breg Hotelbe.
Augusztus 22-én, szerdán a reggeli után a szálloda kültéri medencéjében úszkáltunk, napoztunk egy kicsit. Innen fentről gyönyörű panoráma nyílt a lenti városra, és
a felettünk lévő Kápolnára. Kápolna hegy tövénél voltunk, arról a Kápolnáról van szó
melynek kertjében, a verseci származású író Herczeg Ferenc hét svábjának egyike, Gráf
Jani – 40 évvel az 1849-es magyar szabadságharc leverése után –, hét fakupába töltött
tele a sekrestyés borából, majd hatot – emlékezve a kupára vésett nevekre –, egyenként a
földre öntött, végül a nevét viselő fakupát felhajtotta, így emlékezett elhunyt bajtársaira.
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Tíz órakor buszunkkal lekanyarogtunk a városka főtéri parkolójába. Majd a Turisztikai
információs Irodában beszerzett Vrsec-i térképpel a kezünkben sétálva ismerkedtünk
a főbb nevezetességekkel: Városháza, Szent-Gellért római katolikus templom, az ortodox Szent-Miklós Székesegyház s vele szemben a Püspöki Palota. Ezt a román határtól
mindössze 14 km-re fekvő várost ma háromnegyed részben szerbek, kisebb részben
magyarok és románok lakják. A II. Világháború végéig a lakosság több mint felét németek
lakták, az idetelepített sváboknak köszönhetően ez a település Délvidék legtakarosabb
helysége volt, ennek jeleit tapasztaltuk most is, az igényesen felújított polgárházakon,
a lekövezett utcákon, rendezett városképben. Versec jelentős ipari -és oktatási központtá vált: itt van a HEMOFARM Gyógyszergyár, a Vinogradi Pincegazdaság, a Swisslion Csokoládégyár és a Bánát Kekszgyár is. A Millenium Sportcsarnok megépítését és
a város kosárlabda csapatait is 1992-óta szponzorálja a Gyógyszergyár. Amikor először itt
jártunk – a mórahalmi kistérség polgármestereivel – éppen az első helyezésért küzdöttek
a Belgrádi Partizánnal, a vendégcsapat az utolsó pillanatokban nyert, talán azért mert a
csapat és szurkolói nagy tömegverekedést provokáltak ki. Délelőtti sétánkat egy hűvös
sörpincében, a Pivnica Sampion-ban jó ízű hideg sörökkel fejeztük be.
Délben tovább utaztunk a Debeljaca-i tavakhoz, ahol Horti László a debeljaca-i (Torontálvásárhely) József Attila Művelődési Otthon igazgatója és Matanovics Sándor a
Kovacica-i (Antalfalva) Relax központ vezetője várt bennünket. Pont az érkezésünkkor
fogtak ki egy hatalmas pontyot az étterem melletti tóból. Az étteremben terített asztal
várt bennünket, Matanovics úr köszöntő szavai után birspálinkával koccintottunk, s
már tálalták is a finom vegyes hallét (ponty, süllő,keszeg) kenyérlepénnyel, majd sült
halat krumplipürével.
Ebéd után Torontálvásárhely nevezetességeit néztük meg. A Pipacs Nőegylet Tájházát, a Múzeumot és útban a Művelődési Ház felé a Pravoszláv templomot is. (Hivatalosan 500 pravoszláv család él itt, közülük úgy 200 a templomjáró.) A 330 főt befogadó
Kultúrházban drámai-, zene- és tánc szakcsoportok működnek. A helybeli születésű
Vitkay Gyula zeneszerző és versíró emlékét márványtábla őrzi a bejárat melletti falon.
Nem véletlenül: 1996-ban először rendezték meg itt az egyedülálló és nagy sikert aratott
„Magyarnóták és Csárdások” Fesztivált, és azóta, minden év szeptemberének utolsó hetében megrendezik. Ezért is nevezik Torontálvásárhelyet a „magyar nóta fellegvárának”
– tudtuk meg Horti László igazgatótól. A ház emeleti részében a helyi amatőr festők állandó kiállítását tekinthettük meg. Végül Gyenge Károly tiszteletes úr a Kárpát-medence
3. legnagyobbjaként emlegetett református templomot mutatta meg csoportunknak.
Matanovics úr vezetésével tovább utaztunk Kovascica Üzleti és Relaxációs Központjába. Matanovics Sándor beszélt a falu életéről: a község területén már évek óta egyetértésben élnek szerbek, szlovákok, magyarok, románok és más nemzetiségűek. Ismertette
a fürdő, s a köré épített Recreativni Centar és a Hotel Relax Apartman házak kínálatát. .
A Relax üzleti- rekreációs központ, amely az üzletemberek elvárásait, – akik nyugalomra, aktív pihenésre vágynak –, modern bútorzatú, jól felszerelt 48 lakosztállyal és
100 fekvőhellyel rendelkező apartman házakban kerülnek elhelyezésre. A rekreációra
nyitott és fedett fürdőmedencék, gyermekmedence, szauna, fittness és masszázs szol-
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gáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Modern étteremmel rendelkezik, mely egyszerre
120 vendég kiszolgálására alkalmas. A szinkron tolmács berendezéssel felszerelt, 200
személyes konferencia teremben tartottuk meg konzultációnkat. Természetesen ezután
fürdőruhára vetkőzve, lehetőségünk volt kipróbáni a Relax-fürdő szolgáltatásait.
Napnyugtakor indultunk tovább Székelykevére, ahol már nagyon vártak minket
kedves szállásadóink. Gyorsan elfoglaltuk Dani Ernő és felesége Dani Valéria által vezetett, a falusi turizmus keretében működő magán szálláshelyeinket, majd visszatérve
Dani Ernő panziójában a székely gyökerű vendéglátóink pálinkás köszöntővel fogadták
csoportunkat, majd kiadós kemencés vacsorával zártuk a napot.
Augusztus 23-án Székelykevén ébredtünk, a reggelit mindenkinek a saját szállásadója
biztosította jellegzetes helyi ételekből. A kedves kis falu a magyar nép legdélebbi bástyája: – a település lakóinak többsége a 19 század végén az öt bukovinai székely faluból
áttelepültek leszármazottja. lakosainak közel 90 %-a magyarnak vallja magát, az iskolában kizárólag magyar nyelvű tanítás van. Szervezett keretek között sokan foglalkoznak
falusi túrizmussal, szép tiszta falu, kedves vendéglátókkal. A mai napunk fő programja
Belgrád volt: Dani Ernő kalauzolásával autóbuszos városnézés, majd séta az ősi vár negyedben, és végül hajókázás ebéddel a Dunán és a Száván. Várbéli sétánkat a felsővárban
található Belgrád jelképének is számító, 14 méter magas oszlopon álló szobornál kezdtük, mely a „Győztest” (Pobednjik) ábrázolja. A Felső-vár északnyugati főbástyáján álló
meztelen férfialak, leeresztett karddal, bal kezében békegalambbal, a pásztorgyerekből
lett horvát szobrászművész, Ivan Meštrović (1883-1962) alkotása. Meštrović 1928-ban
az első világháború eredményes befejezésének emlékére készítette e meztelen szobrot,
s eredetileg a sétálóutcán akarták felállítani, de a maradi belgrádiaknak ez nem tetszett, így került mostani helyére, a vár fokára – mesélte kísérőnk, Dani Ernő. A szobor lábától letekintve láttuk a Száva túlpartján Új-Belgrád és Zimony (Zemun) panelházait, magas épületeit. A szobortól a Király- vagy Sötét-kapun keresztűl jutottunk
a szávai kilátósétányra: az innen előtáruló kép már a természet szépségei iránt fogékony törököket is lenyűgözte egykoron, akik a Kalemegdán e pontját az „elmélkedés helyének”, nevezték el. Mi is belegondolkodtunk, honnan is jön a Száva? Szlovéniában, a Júliai-Alpokban fekvő Bohinji-tó (Bohinjsko jezero) közelében ered:
a 78 méter magas Savica-vízeséssel lát napvilágot majd 940 kilométert megtéve itt
Belgrádnál ömlik a Dunába, vízgyűjtő területe 95720 km². Az „elmélkedés helyéhez”
méltóan elmerengtünk mi is: hogyan harcolt itt Hunyadi, védve Európát a töröktől?
Elsétáltunk a szerb és magyar nyelvű emlékkőhöz, melyet az 1456-os ostrom emlékére állítottak: „1456. július 22-én Belgrád védői élükön Hunyadi Jánossal ezen
a helyen arattak döntő győzelmet a törökök felett.”
A téglalap alakú felső vár közepén egy szép török kori sírépítmény, Damad Ali pasának, „Morea meghódítójának” türbéjét csodáltuk meg. Az alsó várhoz a egy hídon
átkelve a középkori várárok fölé emelkedő karcsú és fehér óratorony alatti kapun át
jutottunk. A XVIII. századi barokk torony török neve Szahat Kula. A Karagyorgye-kapun
át sétáltunk ki a Kalemegdán-Parkba. Karagyorgye (Fekete György, 1762-1817), a Karagyorgyevics-dinasztia megalapítója, aki 1806-ban ezen a kapun keresztül foglalta el a
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várat a töröktől: – az új Szerbia voltaképpen ezzel a rohammal született meg. A parkkal
átellenben lévő, Kneza Mihajla sétálóútcában – Belgrád korzóján –, lévő fagyizókban,
sörözőkben hűsítettük magunkat, majd ismét buszra szállva felkerestük a túlparton
lévő Zimonyi-kilátót.

Nándorfehérvár bástyáinál

Az amerikaiak által szétlőtt főhadiszállás
Belgrád központjában

Zimony a Duna jobb partján Belgrád központjától 5 km-re északnyugatra fekszik,
közigazgatásilag a főváros része. Az emlékművet 1896. szeptember 20-án avatták Zimonyban, azon a helyen ahol Hunyadiak egykori vára állt. A monumentális emlékmű
reneszánsz stílusban épült, három toronnyal, mely közül a legmagasabb a 37 méteres középső torony. Ennek csúcsán egy bronzból készült, kitárt szárnyú turulmadár
volt látható, csőrében karddal. A 4,5 méter szárnytávolságú madár alkotója Bezerédi
Gyula szobrász volt. A két kisebb torony közötti párkányon az ülő Hungária kőszobra
volt látható, két oldalán egy-egy kőoroszlánnal. Ennek alkotója Róna József volt. Az
épület falfelületét zománcozott tégla borította, rajta színdús majolika címerpajzsokkal, kovácsoltvas díszítéssel. 1924 pünkösdjére virradó éjszakán a Srnao-szervezet
eltávolíttatta a csúcsáról a turulmadarat, ledöntötték Hungária alakját. Ma már csak
a kilátótorony van meg.

Ebéd a Száván és a Dunán

Háttérben Dani Ernőék fogadója
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Visszabuszoztunk a hídon és elsétáltuk a kikötőhöz, ahol már várt bennünket az
előre lefoglalt étteremhajó. Ebéd közben a Száváról majd a Dunáról is megcsodálhattuk
az 50 méter magasságban lévő híres várat. Napi kirándulásunk utolsó állomásaként Dani
Ernő bemutatta nekünk a szépen gondozott Székelykevei Tájházat. A közös vacsora előtti
sörözésen vártuk Ernő testvérét: Dani Zoltánt, a székely hős-t, aki „levette” a lopakodót
„Akkor már évek óta nem fért a fejembe, miként lehetséges, hogy egy repülőgépet nem
észlel a radar. Ahogy a szakirodalmat tanulmányoztuk az egyik kollégámmal, feltűnt,
hogy maguk az amerikaiak is úgy fogalmaztak az F-117-essel, vagyis a lopakodóval
kapcsolatban, hogy alacsony észlelhetőségű – vagyis nem láthatatlan! Arra gondoltam,
hogy akkor ez csak amolyan reklámfogás lehet” – emlékezett vissza Zoltán. Az újítást
azonban – amelyről ma is csak annyit árul el, hogy egyszerű, pénzbe szinte alig kerül –
nem engedélyezték a felettesei. Ezért saját egységénél próbálta ki, mondván, nem akar
később élete végéig azon tépelődni, bevált volna-e az elképzelése, vagy nem. „1999.
március 27-én este 8 óra után jött a parancs, hogy kapcsoljuk be a radart. Bár tudtuk,
hogy vannak gépek a levegőben, semmit sem láttunk a kijelzőn. Amikor viszont beiktattuk azt a kis változtatást, amit elterveztem, hirtelen feltűnt a cél. Miután befogtuk,
kiadtam a tűzparancsot: két rakétát vezettünk rá, és levettük. Az egész 18 másodpercig
tartott, ami azért lényeges, mert ha beléptünk volna a huszonegyedik másodpercbe,
a szövetségesek észleltek volna bennünket, és kitűnő célponttá válunk” – mondta az
egykori parancsnok. Mint kiderült, a lelőtt – vagy, ahogy Dani Zoltán mondja, „levett”
– gép egy bevetésről visszatérő lopakodó bombázó volt. A még időben katapultált amerikai pilótát a szövetséges erők kimenekítették a szerb területről. A szerb sikerről szóló
beszámolók a lopakodó roncsai mellett ünneplő helybeliekről készült fotókkal együtt
azonnal bejárták a világsajtót, és bár a háború kimenetele nyilvánvalóan nem lehetett kétséges, a párhuzamosan zajló „médiaháborúban” óriási fegyvertény volt Daniék
„hőstette”. Már csak azért is, mert azt megelőzően összesen hat F-117-es gép zuhant
le, ám egyik sem fegyveres konfliktusban, hanem technikai problémák és balestek következtében. Vacsora közben és után is természetesen kötetlen formában folytattuk a
beszélgetést Dani Zoltánnal akinek „kilenc élete” van. Elmondta, hogy a világraszóló
találatot követően minden zászlóaljnál telepítették a találmányát, a többiek mégsem
jártak egyértelmű sikerrel. „Többen mondták, hogy volt találatuk, és a roncsokat csak
azért nem találták meg, mert nem szerb területen zuhantak le a gépek, vagy éppen a
Dunába estek. Ugyanakkor mi a lopakodón kívül levettünk egy F-16-os vadászgépet
és egy B-2-es Spiritet is, igaz, ez utóbbi a mi esetünkben is elérte a horvát légteret.
A mi titkunk nem csak a technikában rejlett, hanem az összeszokottságban is, – mesélte
a nyugalmazott ezredes. Emberei egyébként is tűzbe mentek volna székely parancsnokukért: a kilencfős csapat hitte ugyanis, hogy Zoltánnak kilenc élete van, és ebből még
csak hármat „használt el”. Ezt arra alapozták, hogy Dani Zoltán korábban háromszor
menekült meg közvetlen életveszélyből. A „levett” amerikai lopakodó pilótája a szlovén
származású Dale Zelko volt, aki azóta szintén nyugdíjba vonult. Dani Zoltán több e-mailt
is váltott vele, de a háborúról nem sokat beszéltek eddig: „Örülök, hogy életben maradt,
hiszen én nem haragudtam rá. Mindketten profik voltunk, és a munkánkat végeztük.
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Ha megvalósul a terve, és ellátogat Szerbiába, akkor személyesen is megbeszéljük a történteket egy korsó sör mellett” – mondta végezetül Dani Zoltán. Klaszterunk elnöke,
amikor a nevünkben elbúcsúzott tőle, azt kívánta, hogy a maradék 6 éltében legyen
nagyon boldog! (Megjegyzem, pár év múltán, – amikor a balneológus barátainkkal ismét
ott jártunk, és ismét élvezettel hallgattuk az ezredest, Zoltán mesélt az időközben Dale
Zenkóval létrejött találkozásukról is.)
Augusztus 24-én a pénteki reggeli után megköszöntük a Dani házaspár és a többi
vendéglátó család kedvességét, – búcsút intettünk és folytattuk utunkat Szabadkára.
Szabadka a Telecskai fennsíkon Magyarország déli határától 10 km távolságra fekszik.
A Vajdaság második legnépesebb városa Újvidék után az Észak-Bácskai körzetet adminisztratív központja, a vajdasági magyarok, horvátok és bunyevácok szellemi, kulturális
centruma. A város legszebb épülete a méreteinél fogva akár parlamentnek is beillő, szecessziós városháza, amelyet Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészek tervei
alapján Nagy Ferenc és Kladek Lukács vállalkozók helybeli cége épített fel mindössze
két év alatt (1908–1910) építettek fel. Ugyanezen építészek tervezték a zsinagógát is,
szintén magyar szecessziós stílusban, megcsodáltuk a szabadkai könyvtár épületét is,
és a által, szintén szecessziós stílusban épült Reichl Palotát, melynek kerthelyiségén
keresztül sétálva jutottunk vissza a főtérre.
Következő megállónk a 8 km-re lévő Palicsi tófürdő, mely a századfordulón kedvelt
nyaraló és fürdőhely volt. 1845-ben megépült a néhány kabinból álló fürdő épülete majd
mellette a Nádas Vendéglő. 1978-ban létesítették Palicson az első hévíz furatot, 1984ben pedig termálvizes medence épült. A tótól 50 m-re, melynek vize 36°C –os, reuma,
mozgásszervi sérülések utáni állapot gyógyítására alkalmas, a tó iszapja is gyógyhatással
bírt. A tópart melletti sétányon haladva a női strand épülete hívja fel magára a figyelmet,
amely abban az időben, amikor még más társadalmi normák voltak érvényben, elrejtette
a fürdőzőket a kíváncsi tekintetektől. Az 1912-ben befejeződött felújítás alkalmával
Emlék kutat is elhelyeztek a parkban, és hogy a fürdőhelyre egy díszbejáraton keresztül
jussanak a vendégek, egy faragással díszített kaput készítettek, amelynek egyik oldalát
a palicsi víztorony képezi. A valamikori fürdőhelyi társalgó (Kurszalon), szándékosan
úgy lett tervezve, hogy keresztül kelljen haladni a kapun. Valamikor a monumentális
bálterméről volt híres, mégis a két tágas, tóra néző terasz képezi ennek a létesítménynek
a legjellegzetesebb részét, a felújítás után korszerű tanácskozási központtá vált. Ebédünket és hűsítő italainkat a tó melletti étteremben fogyasztottuk el. A várossal való
ismerkedésünk során Gyungyerszki Attila szerb turizmológus volt segítségünkre, akivel
ezután többször is találkoztunk, legutóbb 2018-ban Palics fennállásának 170. évfordulójára szervezett emlékülésen, ahová Dragutin Miljkovics előadni hívta Andort, és ahol
átadta neki Palicsfürdőről írt közel 500 oldalas könyvét (Miljkovics Úr, a fejlesztésekért
felelős Palicsi Közvállalt igazgatója volt 1990-től).
Ebéd után Magyarkanizsára, Szerbia – Vajdaság északi városába, a Tisza folyó jobb
partján fekvő községbe igyekeztünk, ahol a Hotel Aqua Pannon 4*-ban kaptunk szállást. A szálloda a Magyarkanizsai Népkertben, a Tisza folyóhoz közel és a Gyógyfürdő
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közvetlen szomszédságában található, mellyel folyosó is összeköti. A szálloda vendégei
a rendes szolgáltatások mellett tornatermet is használhatnak, kerékpárt kölcsönözhetnek, biliárdozhatnak és relaxációs maszszázsokat is igénybe vehetnek. A szállodának
bel- és kültéri medencéje is van, valamint tanácskozóterem és a saját étterme. Fürdés
és sütkérezés után következett mai napunk utolsó programja, bor- és pálinkakóstolással
egybekötött vacsora Velebiten a Kravity fivéreknél. A csodaszép gyümölcsfák környezetében – melyeknek a termése a kitűnő minőségű birs, sárgabarack, körte, szilva, szőlő,
a házi pálinkájuk alapját képezik –, kellemes estét töltöttünk velük.
A Kravić ﬁvérek pálinkafőzdéje és tájháza, melyet a két testvér Miloš és Danilo,
a szorgos házigazdák egy régies, hagyományos formájára kialakított házban helyeztek
el(pár évvel ezelőtt Andor készített számukra egy turisztikai tanulmányt, bemutató és
vendéglátó egységek és kis falusi múzeum kialakítására, a barátságuk azóta tart, Milos ma a Magyarkanizsai Képviselőtestület elnöke). A Kravić ﬁvérek számos díj, érem,
serleg, oklevél és egyéb kitüntetések tulajdonosai, melyeket a hagyományos eljárással,
rézkazánokban készített különféle gyümölcsökből nyert párlataikért kaptak. A tanya 30
főre felszerelt hangulatos kerthelyiségében terített asztal várt bennünket és a nyárson
finom húsok sültek. Ki-ki, az ízlésének megfelelően a legfinomabbnak ítélt pálinkából
vásárolt is magának, volt ettől némi izgalom hazatérőben a vámnál, de Barta Pista a
pilótánk ezt is megoldotta.
Augusztus 25-én, szombaton a reggeli után Zentára kirándultunk, ahol Vörös Attila
a Vajdasági Klaszter elnöke és Laskovity Kornél a Zentai Idegenforgalmi Szervezet
igazgatója várt bennünket a Városháza főtérre néző szecessziós épülete előtt. A közel
50 m magas Városháza, ég felé törő tornya, díszlépcsőháza és közgyűlésterme szeceszsziós jellegű. A gazdagon díszített lépcsőházi galériában tartott rövid ismertetőt a hely
történelméről és nevezetes épületeiről a turisztikai igazgató. Ahogy azt a történelmi
tanulmányainkból is tudtuk (ha, még emlékeztünk rá?), 1697-ben a török hódoltság
alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb
csatájának színtere volt a zentai Tisza-part. A szövetséges keresztény sereg Savoyai
Jenő herceg vezetésével itt arattak győzelmet II. Musztafa török szultán csapatai felett.
Ennek a győzelemnek következményeként 1699-ben megköttetett a karlócai béke, melylyel lezárult a törökök közép-európai térhódítása. A csata emlékét a Tisza parton felállított emlékmű őrzi. Fellépcsőzve a városháza tornyába szép és modern emlékkiállítást
néztünk meg a zentai csatáról, és a torony legfelső termében, a 100 év előtti Zentával,
valamint a városháza építésének történetével ismerkedtünk. Kilépve a torony körteraszára, 50 méter magasból gyönyörködtünk a környék és a város panorámájában.
Magyarkanizsára visszatérve, Takács Julianna a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter irodavezetője rövid sétán mutatta be a várost és az új Klaszterirodát. Visszasétálva
betértünk a Népligetben lévő Gyógyfürdőhöz, amely az Aquamarin hotelben és az Abella
gyógyintézetben nyújt magas színvonalú szállást. A gyógyfürdő 2013-ban ünnepelte
100 éves fennállását (Az emlék-ünnepségen dr. Albel Andor elnök köszöntötte a centenáriumát ünneplő intézményt) Az első kút a „Csodakút” egy Magyarkanizsától 6 km-re
a Járáson 1907-ben ártézi kútként szolgálta, az akkoriban ott legeltető pásztorok jó-
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szágainak itatását, de a megnövekedett igények miatt a rákövetkező évben egy új kutat
voltak kénytelenek fúratni. Érdekes módon ennek vize sárgás színű volt, s a csőből
gyúlékony gáz áradt, ezek a jellemzők alapozták meg a „csodatévő víz” legendáját, a nép
csakhamar elnevezte Csodakútnak. Egy másik történet, a cigánylány legendája szerint
libapásztorkodás közben a fájós lábú kislány belefutott a vízbe, s beteg ízületei csodával
határos módon meggyógyultak. Ezen események után Grünfeld Hermann, az akkori
téglagyár tulajdonosa, – a víz bevizsgáltatása után – 1909-ben megnyitotta a fürdőt.
Ekkor még kijártak az emberek a Járásra fürödni, de a víz jótékony hatásának köszönve
megindultak a munkálatok és a vizet csövekkel elvezették a Népkertbe, ahol 1913. augusztus 10-én ünnepélyesen megnyitották a Magyarkanizsai Csodakút Ártézi Fürdőt.
A vizet reumás megbetegedések, izom-, ízületi és idegbetegségek kezelésére alkalmazták,
de ivókúra és nőgyógyászati betegségek meg vérszegénység kezelésére is jó hatással volt,
és évekig palackozva is árulták. Nagy hírneve lett városnak a gyógyító víz által. 1975-től
a nyolcvanas évekig tartott a Gyógyfürdő újabb korszaka, amikor is megindult a fejlesztése. Termál kutat fúrtak 960 m a föld alatt és 64 fokos víz fakadt így minden feltétel
adott volt arra, hogy egy nagyobb komplexum épüljön ki, ami meg is történt. 1980-ban
beindult az új fürdő. Adott volt a termálvíz, a szakorvosok, a betegek elhelyezése, s
ettől kezdve a valódi rehabilitáció, amit gyógytornászok, megfelelő szakemberek és
nem utolsó sorban a felszereltség biztosított. Az első alapító a helyi önkormányzat volt
egészen 1996-ig, később a Minisztérium hatásköre alatt működött. Rengeteg gyógyulni
vágyó kereste fel ebben az időben a fürdőt, s ez által híre ment nem csak hazánkban, de
külföldön is. A komplexum kibővült teljes körű terápiás blokkal, sportcsarnokkal, két
fedett, meleg vizes medencével, egy 300 személyt befogadó étteremmel, nagy konferenciateremmel rendelkezik (a régi fürdő Abella nevű szárnyában is van 300 ágy). Az orvosi
szolgáltatások közül hidroterápia, elektroterápia, gyógytorna, hőterápia, akupunktúra és
újabban a csontsűrűség vizsgálat- és mérés is megtalálható a legkorszerűbb eszközökkel
és berendezésekkel. Az intézet utókezelést nyújt ízületi betegségekben szenvedőknek,
mozgásszervi sérülések kezelésében, műtéti beavatkozások után, központi és perifériás idegrendszeri megbetegedésben szenvedőknek, valamint gyermek rehabilitációt is
végez. Ezen kívül a sportolók számára rendelkezésre áll a súlyzóterem, sportcsarnok
és az uszoda használata. A Tisza-parti Étteremben rendezett búcsúvacsorára eljöttek
bennünket üdvözölni dr. Ágoston Ferenc a gyógyfürdő volt igazgatója és Pálinkás József
a Vajdasági Egészség Klaszter alapítója és első elnöke.. Vajdasági partnereinknek megköszöntük segítségüket tanulmányutunk programjának kialakításában, szervezésében
és törődésüket az utazás során. Késő este érkeztünk Csongrádra, a fürdő parkolójához,
ahol elbúcsúztunk egymástól, és a békési Csavargó Tours kisbuszának vezetőjétől Barta
Istvántól, aki figyelmes és kedves társunk volt az utunkon.
A résztvevők névsora: Pőcze Lászlóné elnökségi tag – Makó, Balogh László Városi
Önkormányzat – Mórahalom, Baloghné Szalma Ibolya, Erzsébet fürdő – Mórahalom, dr.
Demeter László gyógy- és termálfürdő – Szarvas, dr. Demeter Lászlóné, dr. Pataki István
és dr. Tóth Ildikó – Szarvas, Szabó Istvánné – Tiszaparti Termálfürdő Tiszakécske, Dér
Edit Hotel Corvus Aqua – Gyopárosfürdő, Kucsera Emil U+N Hungaria Kft, Békéscsaba,
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Horváth Györgyi és Görögh Sándor, Agrárkamara – Debrecen, dr. Albel Andor elnök, dr.
Albelné Szentmiklóssy Gabriella egyesületi titkár, Márton Mária alelnök – Csongrádi
Gyógyfürdő, és a Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter képviseletében Takács Bognár
Julianna és Körmöczi Károly – Magyarkanizsa volt polgármestere.

a fedélzetre. Helsinki Vantaa repülőterén szerencsésen landoltunk, felkapkodtuk csomagjainkat. A „Szarvas-Dél-Alföldi Fürdőegyesület” feliratú bérelt autóbuszunk az
érkezési oldalon várt ránk. Útban Keuruu felé Tamperében megálltunk az ABC-Lahdesjärniben.vizet, kávét, sört vásárolni. Este fél hétkor érkeztünk Keuruuba a Kamana
nevű Múzeum udvarára, ahol Laczkó Veronika és Olli Haapanen, valamint a szállásadó
családok képviselői szeretettel fogadták csapatunkat.

2013 Finnország
Előzmény: 2011 szeptemberében a Szarvasi Szilvanapokra meghívást kapott Egyesületünk dr. Demeter László – a Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő igazgatójától. Ezen a
szilvanapi rendezvényen a vajdasági testvér klaszterünk is képviseltette magát az akkori
elnök, Pálinkás József vezetésével egy kiváló főzőcsapat és a velebiti pálinka mesterek, a
Kravity fivérek személyében, akik meg is nyerték a pálinka versenyt, a birs párlatukkal.
Itt ismerkedtünk meg Szarvas Finn testvérvárosának, Keuruunak nyugalmazott alpolgármesterével, Olli Haapanen-nel. Ez a testvérvárosi kapcsolat több mint két évtizedes:
– ennyi idő alatt Olli Haapanen úr is megismerte, és jobban értette már a magyar nyelvet, mint Szarvas város egykori akadémikusa Réthy László nyelvész professzor néhány
finn tanítványa, akik bizony még szótár segítségével sem boldogultak (Lőwy Árpád,
– aki egyszer Helsingforstban nyelvész konferencián vett részt) Pótlék verse sorainak
fordításával. A rendezvény végeztével Haapanen úr Finnországi kirándulásra invitálta
a Klasztert, természetesen néhány napos Keuruu-i tartózkodással. Nagyon örültünk a
meghívásnak, hiszen az ezer tó országában nagy múltja van a fürdőzés, de főleg a szaunázás kultúrájának. Mivel éppen 2013-ban esedékes Szarvas és Keuruu város 20 éves
kapcsolata, a közgyűlésünk úgy döntött: Nyírfával vegyes fenyvesek – Tavak sokasága
– Füstös szaunák – Tóparti mökkik: Irány Finnország!

2013. augusztus 22-én, csütörtökön 10 órakor találkoztunk a Liszt Ferenc repülőtér
termináljában. Mivel két jubileumi ünnepségre is hivatalosak voltunk, ezen alkalmakra
ajándékként magyar motívumokkal fafaragásokat készíttettünk, feltüntetve rajtuk az
egyesületünk logója és az események időpontja. Külön engedéllyel, ezt a két darab díszcsomagolásban lévő 50 x 35 centiméteres ajándékot, mint kézipoggyászt, felvihettük
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Olli Haapanen Laczkó Veronika segítségével
bemutatja a várost és környékét

A városi uszodában (Uimahalli) Timo Louna,
Keuruu polgármestere fogadott bennünket

Üdvözlő beszédében Olli rövid ismertetőt tartott a kis városról, majd az előre elkészített szállástervnek megfelelően a befogadó családok hazavittek bennünket. Néhányan a
Kamana Múzeum udvarán lévő Cserkészházban kvártélyoztak be. Másnap augusztus 23án városnézés, uszodalátogatás és este a Keuruu-i Finn-Magyar BT 20 éves évfordulójának ünneplése szerepelt programunkban. A reggeli találkozó a sportpályánál volt, innen
együtt sétáltunk át a pár száz méterre lévő városi uszoda az Uimahalli elé, ahol Timo
Louna, Keuruu polgármestere várt bennünket Olli és Veronika társaságában. Köszöntő
beszédét Timo úr az uszoda fogadóterében mondta el, egyesületünk részéről az elnök, és
Demeter László Veronika tolmácsolásával viszonozták a szíves fogadtatást. Az uszodát, –
ahol a fogadás zajlott – egy 33 évvel ezelőtti fürdő átépítésével, 2009-ben modernizálták.
A rehabilitáció során a fürdőépület egy részét – a két régi medencét meghagyták, ami
jelenleg is működik –, két új részt építettek hozzá, az egyik egy 57 méteres csúszdával
felszerelt gyermekmedence. A felújítást az is motiválta, hogy minél több idős ember
tudja látogatni az uszodát, de működött benne egyéni és csoportos úszás, babaúszás is.
Az alsó tagozatosok úszás oktatása órarend szerint történt. Az objektumban még két
konditeremmel és egy tornateremmel is működött, a mellette lévő sportpályával összhangban. Egy évben 220 napot üzemel a komplex létesítmény, mivel a nyári hónapokban
a lakosság a tópartokon tölti szabadidejét, – ezért zárva tartanak, és ekkor végzik el
a karbantartási munkákat. A bevételből fizetik a dolgozók béreit, az épület fenntartása
a várost terheli. Anyagilag ugyan nem kifizetődő a fürdő, de, mint mondták: „a lakosság
egészsége érdekében mégis hasznos fenntartani, mert így a gyógyításra kevesebbet kell
költeni. Prevenci-Ó! A tájékoztató után, amit lehetett kipróbáltunk: – a kondi teremben
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jól kiizzasztottuk magunkat majd fürdőruhára vetkőzve úszkáltunk a medencékben, és
kipróbáltuk a szaunákat.
Délben átsétáltunk a városközpontban lévő „Mirjam”étterembe, ahol önkiszolgáló
módon válogathattunk a helyi ételekből: gombaleves, szarvaspörkölt, apró sült halacskák
– főtt vagy sült krumplival, saláták, házi sör és desszertnek eperkrém vagy áfonya lekváros lepény. Már az ebéd közben megérkezett Helsinkiből Marjatta Manni-Hämäläinen
a Finn-Magyar Társaság ügyvezető igazgatója. Meghívták az esti ünnepi programra de,
mint tolmács a délutáni városnéző programunk során is segítségünkre volt. Először az
Esco Stúdió-t kerestük fel. Esco Soini már többször járt Magyarországon, természetesen
Szarvason is, és büszkén mutatta az ott készült fotóit. A szarvasi szilva napról készült
képeiből fotó kiállítást is rendeztek Keuruuban. Gyönyörű felvételeket mutatott Gyuláról
és Szegedről is. Ezután benéztünk a Keskikirjastot-ba a keuruu-i központi könyvtárba,
melyet a város üzemeltet 3 fiókkönyvtárral és 2 kisebb iskolai fiókkönyvtárral együtt.
A lakosság 40%-a rendszeres látogatója a könyvtárnak, a könyveken túl CD-k, hangfelvételek és egyéb szolgáltatások: helytörténeti gyűjtemény, helytörténeti archívum,
levéltári anyag, számítógép, másológép, ingyenes wifi, és mobil könyvtári szolgálat áll
a lakosság rendelkezésére. Keuruu ótemplomában fejeztük be mai ismerkedő sétánkat.
A templom az 1750-es években épült, megőrizte eredeti formáját. Zsindelytetővel
és vörösre festett falaival hűen képviseli az 1700-as évek építészeti stílusát. Az 1830-as
években építették a templomhoz a nyolcszögletű sekrestyét, a karzat folytatásaként.
A templomudvarban a II. Világháborúban elesett hősöknek emléket állító síremlékek
találhatók. A templom szépen festett mennyezete és a falak festményei, valamint az
oltárkép, Johan Tilen munkái. Délután öt órakor kezdődött a Keuruu-i Finn-Magyar
Baráti Társaság fennállásának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség. Gyönyörűen terített asztalok vártak bennünket a Kamana Múzeum Myllytuuli éttermében, ahol
a belépőket egy -egy pohár pezsgő, és Seppo Kuokkanen és Pekka Vanhanen harmónika
duója fogadta az érkező vendégeket. Mindenki saját szállásadója kíséretében érkezett,
s foglalt helyett külön-külön asztalnál. Mirja Leijala a Társaság vezető-helyettese tartotta a nyitóbeszédet, majd a baráti kapcsolatok születésének és ápolásának történetét
Olli Haapanen a Társaság elnöke ismertette (beszédét októberben a szarvasi hírújság
leközölte). Egy rövid zenei előadás után következtek az üdvözlő beszédek: először Marjatta Manni-Hämälainen a Finn-Magyar Társaság részéről majd Szarvas város részéről
Demeter László elevenítette fel a 20 év kedves emlékeit. Végül Egyesületünk elnöke,
Albel Andor mondott köszönetet a meghívásért és a kedves fogadtatásért, és Demeter
Lászlóval közösen átadták a Keuruu-i képviselőknek Egyesületünk ez alkalomra készített
ajándékát, egy csongrádi halászt ábrázoló szépen faragott szobrot. A hivatalos ceremónia utáni vacsorát, jó hangulatban kellemes zene és beszélgetések, italozás közepette
fogyasztottuk el.
2013. augusztus 24-én a sportparkok, a Keuruuselkäi Hotel, és este egy grillparti
szerepelt programunkban. Finnországban, nemcsak beszélnek az egészséges életmódról, hanem példásan teszik is. Már az iskolában tanítják az egészséges életmód alapjait.
(táplálkozás, sportok, úszás és az esti családi szaunázás). Egyetlen nap sem múlhat el
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sport tevékenység nélkül, legyen az kisgyermek, fiatal, vagy idős ember: – lételemük
a sport. Sportpályák, kiépített sétaútvonalak, jéghoki pályák, síterepek, uszodák, nordic-fittnes sport parkok, és kerékpárutak állnak rendelkezésre. Hogy mindez mennyire így
van, a délelőtti programunk keretében meg is bizonyosodhattunk róla: Olli és Veronika a
Keuruu környéki sportolási lehetőségek bemutatását szervezték számunkra. A Múzeum
előtti térről busszal indultunk a Keurusselkä-tó partján 2008-ban kiépített sport park
megtekintésére és kipróbálására, labdarúgópálya, és a tóparti sétányon kültéri fittness
eszközök egész sora fogadott bennünket. Azonnal birtokunkba vettük az eszközöket,
jólesett a friss levegőn, természetes környezetben, közvetlen a tó partján végzett reggeli
utáni mozgás. Távolabb gyakorló foci-és golf pálya, mellette elkerítve gördeszka pálya,
tovább salakos teniszpálya, és egy pirosra festett faházban a booling-pálya. Itt valóban
mindenki találhat kedvére való sportolási lehetőséget. Ezzel még nem ért véget betekintésünk az egészséges életmód, a sportok birodalmába, hiszen Finnországban voltunk,
ahol kedvelt sport a jégkorcsolya. Egy rövid sétával mi is felkerestük a fedett jéghokipályát, ahol éppen a kisiskolások edzettek. A csarnok az év kilenc hónapjában tart nyitva,
télen a tóból elkerített területen a természetes jégpályát vehetik igénybe az amatőrök
és a csapatok. Nyírfákkal övezet, csodás környezetben haladtunk tovább buszunkkal
a Keurusselkäi-i Hotelbe, először a szálloda „spa” részlegét tekintettük meg. Természetesen a finn szauna itt is volt, és az üvegfallal körbevett jakuzziból gyönyörű panoráma nyílt
a hotel melletti tóra. Ebéd utáni kávénkat már a szállodai étterem teraszán fogyasztottuk
el. Majd kellemes sétát tettünk a tó körül, közben vörös áfonyát szedegettünk.
Hazaútban még megtekintettünk egy sípályát és egy nordic – fittnes parkot. Viszszaérve Keuruu-ba a délután a kikötőhöz igyekezetünk, ahol egy 24 ülőhelyes regatta
várt ránk, mellyel át kellet eveznünk a tó túloldalára, Mirjamék házához. Hát ez kész
kabaré volt! Sokunknak ez volt az első ilyen próbálkozása, a többméteres evezők és
az előre –hátra sikló ülőke bizony komoly gondot okozott: evezőlapátjainkkal öszsze-vissza kalinpáltunk. A végére azonban már jól belejöttünk, ütemre együtt eveztek
a gályarabok.

24 magyarnak egyszerre evezni nem volt
egyszerű, de sikerült!

Mirjam és családja felhúzza a magyar és a finn
zászlót, szólnak a himnuszok, mi meghatódva
állunk szemben
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A kertben a grillen sült virsli és kolbász illata terjengett a levegőben. Mi is bemutattuk
főzőtudományunkat: egy bográcsos paprikás krumplit készítettünk hazai kolbásszal és
nokedlivel. Mire elkészült a vacsora megérkezett családjával együtt a polgármester úr
is. A jó hangulatról egy –már ismerős – harmonika duó gondoskodott, no meg a magyar
pálinka. Közben helyi sört és házilag készített süteményeket is kínáltak házigazdáink.
Mirjamék udvarán: a két nép barátságának tiszteletére – a himnuszok közös eléneklése
közepette –, zászlófelvonásra is sor került. Ezután társaságunk jeles tagját, Pataki Istvánt köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából: – az ünnepelt, könnyeit visszafojtva,
alig bírt megszólalni, így aztán énekkel oldottuk fel a meghitt pillanatot. Majd a csoport
azon fele, akik kocsival érkeztek beültek a regattába, és most ők eveztek a kikötőig – az
időmérések alapján ők teljesítettek jobban. Aki akart, íjászatból is leckét vehetett, de
rendelkezésünkre ált darts és tollas labda is. Sőt mindenki számára itt volt a lehetőség
kipróbálni kert hátsó részében külön álló ősi füstös szaunát is. És szaunázás után nem
ám zuhanyoztunk, hanem ahogyan illik: -zsupsz, bele a tóba! (Télen meg a hóba, jeges
vízbe). Élményekben dús, szép és vidám napunk tűzijátékkal ért véget: – a tűzi parádé
fényei a tó vizében visszatükröződve – feledhetetlen élményt adtak ennek a napnak!
Augusztus 25-én vasárnap a kőtemplomban közösen részt vettünk a délelőtti misén: – a szertartáson, a pap megemlékezett beszédében a finn-magyar barátságról és
külön köszöntötte a magyar vendégeket. Mise után a fatemplom mögötti kis kertben,
a háborúban elesettek emlékére rendezett koszorúzási ünnepségen vettünk részt. Ezután egy kis étteremben kávéval, áfonyás süteménnyel kínálták az egybegyűlteket.
A tájház megtekintése után kezdődött a Keuruu Hagyományőrző Egyesület fennállásának 75. évfordulójára rendezett műsoros ünnepség. Egyesületünk elnöke üdvözlő
szavak kíséretében átadta, a másik szép faragott ajándékunkat. Innen gyalogosan elsétáltunk a városi idősotthonba: Palvelutalo Seiponranta – Palvelukeskus Lehtiniemi.
Az intézmény két vezetője Tuija Koivisto és Riitta Vanhanen fogadta csoportunkat.
Prezentációs előadás keretében – Veronika tolmácsolásában –, ismertették Keuruu város és környező településeinek szociális és idősügyi helyzetét: a szociális hálózatukban
180 fő dolgozott, ebből 150 fő idősgondozással foglalkozott. Az ellátási területükön 5
ezer munkaképes dolgozóval, 600 munkanélkülivel, fogyatékkal élő 100 fővel törődtek.
Ekkor a finnországi lakosság negyede elérte a nyugdíjazás korhatárát, a 75 év fölöttiek.
Finnországban a gyerek hivatalosan nem felelős a szülőért, de ha úgy dönt, hogy otthon
marad a munkából saját családtagját gondozni, havonta 375 eurót kap, és ha szabadságra
megy, arra az időre az otthon oldja meg a rászoruló szülő gondozását. Sokan vannak,
akik csak napközben veszik igénybe a szolgáltatásokat: reggeli, orvosi vizsgálat, torna,
szauna, ebéd, kávézás és csoportos foglalkozások. Elmondták, hogy 2014. januártól
már 55 lakás is rendelkezésre áll a bentlakók részére: 10 kétszobás 40 egyszobás és 5
ház. A bérlők fizetik az igénybevett a szolgáltatásokat: ami, ekkor 14 euróba került egy
személynek naponta, és reggelit, ebédet, vacsorát tartalmazott, valamint a személyes
gondozásért az igénylők a jövedelmüktől függően fizettek. Megtekintettünk egy akkor
éppen üresen álló egy szobás, konyhasarokkal felszerelt, erkélyes lakást. A tornatermet
egyaránt használhatják a bejárók és bent lakók is, az egyensúlyfejlesztő gyakorlatok
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végzésére egy gyógytornász terapeuta állt folyamatosan rendelkezésükre. Természetesen
minden akadálymentesített, a gondozottak karkötőbe beépített nyomkövetővel vannak
ellátva és sok ponton hívásjelzők vannak elhelyezve. Az intézmény parkjában kiépített
torna- és sétaútvonalak voltak. Nagyon tanulságos volt számunkra ez a látogatás. A nap
hátralévő részét mindenki saját szállásadójával töltötte. Mi öten: az Albel házaspár és
Hamza Gabriella, Demeter László és Katona Csaba páros, a használatra kapott autónkkal kimentünk –, a várostól 15 km-re Olli mökkije-be, a tóparti nyaralóházában, ahol
a szállásunk volt. Míg Katona Csaba a vacsoránkat készítette, Andor, Laci és lányom Gabi
áteveztek Laci kedven helyére, egy velünk szemben lévő kis szigetre, Mire visszaérkeztek, Olli felmelegítette a füstös szaunát, ahol izzasztások után hatalmas pancsolásokat
rendeztek a fiúk a tóban. Eközben mi: a lányok a mökki körüli lápos talajon termett
vörös áfonyát szedegettük.
Augusztus 26-i programunk: Peurunka fürdő látogatás, majd hajókázás Yuvasküleből
a tavakon, és busszal Helsinkibe. Reggel nyolc órakor a viszontlátás reményében búcsúztunk el a vendéglátóinktól: – jövőre őket szeretnénk vendégül látni a Dél-Alföldön. Laukaa –ba utaztunk, ahol a Peurunka-fürdő marketing vezetője, Marjut Laitinen fogadta
csoportunkat és mutatta be a fürdőt, és azt szolgáló Hotelt. Itt, a Peurunka-tó partján
40 évvel ezelőtt egy kis házban kezdődött a gyógyhely kiépítése, hadirokkantak itt találtak megfelelő helyet gyógyításukra. 65 férőhelyes sorházzal és egy étteremmel kezdte
meg működését az intézmény, mára 243 szoba, 2 faház áll a vendégek rendelkezésére
és konferencia terem, szekciótermekkel. Elsősorban szív- és érrendszeri betegségben
szenvedőknek ajánlott a gyógyszálló, ahol az aktív sportprogramok és az egészséges
étrend megtanítása és fogyasztása is része a gyógykezelésnek. 70%-os a kihasználtsága
– az egy éjszakástól a két hetes tartózkodásig –, lehet igénybe venni. A szálló melletti
piros kupolás épületben ovális úszómedence, mellette sportcentrum, több kispályával,
mini golf télen-nyáron. A wellness részlegben megtalálható a finn-, füstös-, gőz- és infraszaunák, valamint iszapkezelés. Természetesen megnéztük a hotel fürdőkomplexumát
a Nautiluszt, ahol legnagyobb megdöbbenésünkre éjszakai sötétség tárult elénk, mert
csak mesterséges fényforrások: a mennyezeten csillag alakú égők világítottak, mintegy
az éjszakai égbolt utánzása ként (az elnevezés is erre utalt). Egyébként sok élményelemmel rendelkezett: sodrófolyosó, pezsgőfürdő, gyógymedence, gyermekmedence és
egy bébi úszó volt benne.
Következő megállónk a Yuväskylä-i hajóállomás volt, ahonnan délután kettő órakor
indult a sétahajónk. 120 km hosszú ez a tórendszer, melynek északi részét hajókáztuk
körbe, s az út során élvezhettük a zsilipelés élményét. Ragyogó napsütésben a fedélzeti
ülőhelyekből gyönyörködtünk a tájban és a tóparti mökkikben.
Ezzel a hajókirándulással véget ért találkozásunk, közös programunk Ollival és Veronikával. Az utolsó órákat kihasználva Olli egy interjúra kérte fel elnökünket az együtt
töltött néhány nap tapasztalatairól, amiből még egy közös beszélgetés is kerekedett:
– így aztán mire kikötöttünk a hajóállomáson Veronikától egy teljes képet kaphattunk
a finn emberek életéről. Bizony vehetnénk róluk példát! A kikötőtől még elkísértek
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vendéglátóink, ott vettünk búcsút. Már besötétedett, mire beértünk a Helsinki központjában elhelyezkedő Omena Hotel Helsinki Lönnrotinkatu épületéhez, mely 800
méterre fekszik Helsinki központi pályaudvarától a Kamppi bevásárlóközponttól és
a kikötőtől. A Hotelben nem volt személyzet: az épületbe és a szobákba már foglalásnál
megadott személyre szóló szobakóddal lehetett bejutni. Szobáink síkképernyős tévével,
és ingyenes internetes hozzáférést is biztosított, hűtőszekrénnyel és mikrohullámú
sütővel ellátott, egyszerű konténer szobákat kínált, melyekben minden rendelkezésre
állt, de a vendégnek kellett mindent elhelyezni, megágyazni. Másnap augusztus 27-én,
a reggelinket a szálloda melletti étteremben fogyasztottuk el, majd közös városnézésre
indultunk, az utcánk végén volt a Svéd Színház (Svenska Teatern) elegáns, félkör alakú
épülete, az út túloldalán az Esplanadi park nyugati végétől elsétáltunk a kikötőig. Az
Esplanadi sétány, a színháztól vezet a nagy finn költő, J.L.Runeberg szobra, a költő
szobrának tövében álló nőalak egy táblát tart a kezében, amire a finn himnusz szövege
van vésve svéd nyelven.
Kapelli Kávéháznál értünk ki a piactérre (Kauppatori), melynek nyugati oldalánál
áll a Havis Amanda szökőkút: a vizet köpő négy tengeri oroszlánnal közrefogott bronzszobor Helsinki városát jelképezi, amint meztelenül és ártatlanul kiemelkedik a tenger
habjaiból. A kúttal szemben széles kofaként terpeszkedik a forgalmas Kauppatori (Piactér). Vásárlók nyüzsögnek itt a standok között újburgonyát, lazacfilét, kaporköteget
vagy virágcsokrot keresve. Kis sátrakban árulnak ízes fahéjat vagy húspástétomot, meg
kávét, amely nélkül a finnek meg sem tudnak lenni. Más standokon régiségeket vagy
lappföldi kézműves munkákat kínáltak. Ki-ki kedvére vásárolhatott sült halat, gyümölcsöt, volt bőven.
Miután kinézelődtük magunkat és bevásároltunk a piacon, jegyet váltottunk egy pár
perc múlva induló kompjáratra, mellyel Suomenlinna szigetére hajóztunk. Suomenlinna
1748-as megépülése óta meghatározó szerepet játszott Helsinki történetében. Azóta az
UNESCO a világörökség részének nyilvánította. Valójában öt szigetről van szó, ezeken
terjeszkednek elszórva egy erőd és hadikikötő romjai. Napjainkban művésztelep húzódik a zord falak árnyékában, s a helyreállított bástyákban műtermek és kiállítótermek
vannak. Az Iso Mustasaarin kötöttünk ki, melynek kőgát barakkjaitól (Rantakasarmi)
meredek ösvény vezet tovább. Kisebb csoportokra oszolva jártuk körbe a szigetet: Suomenlinna Museumot, a Hadtörténeti Múzeumot. A Nukke-ja lelumuseo, a Baba- és
Játékmúzeum, kávézóval és fenséges almás pitével csalogatott bennünket. Egy hídon
átkelve a Kruunulinna Ehrensvärd (Ehrensvärd koronavár) elszórt romjai között, a várkertben találtuk magunkat. Hátrább van még a Rannikotykisto Museo (a parti tüzérség
múzeuma) és a Vesikko Submarine. Egy közvetlen parti sétányról jobb felé tekintve csodáltuk a tengert és távolabb Helsinki tornyait, balról szemléltük az alagutak, bunkerek,
ágyuk sokaságát, majd a közeli Valhalla vendéglőben pizzát ettünk és söröztünk. Végül
elérkeztünk a sziget kikötőtől legtávolabbi eső részén álló Királykapuhoz, amely épült
azon a helyen, ahol 1752-ben Adolf Frigyes a szigetre lépet megnézni az építési munkálatokat. Ideérkeznek a vízibuszok, melyik egyikén – a szigetről távozóban –, néztük
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meg a templomot, mely világítótoronyként is szolgál. A kikötőbe visszaérve a piactérnél
ismét feloszlott a csapat, fakultatív program keretében folytatódott a városnézés. Kiérve
a főváros szívében található vasútállomás előtti térre, a Rautatieasema (vasútmegálló),
itt a buszok, a villamosok és a metró is rögtön elérhetők. Az 1916-ban épült szecessziós
pályaudvar Eliel Saarinen, aki Herman Gesellius és Armas Lindgren mellett komoly
hatást gyakorolt a 20. század eleji magyar építészetre: – ez volt az első finn vasbeton
szerkezetű épület. Ötven méter magas tornya a város csaknem bármely pontjáról látható,
így Helsinki egyik szimbólumává vált.

2013.augusztus 28-án, a helyi buszjárattal Seurasaari szigetére kirándultunk, a busz
végállomásától egy gyalogos fahídon sétáltunk át a szigetre. A kellemes, erdős szigeten
egy egész évben nyitva tartó nemzeti parkot találtunk, melynek északkeleti részében
található az Ulkomuseum (Szabadtéri Múzeum) – egy Skanzen, melyben valamennyi
finn tartományból egybegyűjtötték a 17-19. századból származó faépületeket. Az eredeti vagy autentikus házakat, gazdasági épületeket végigjárva betekintést nyerhettünk
a hagyományos finn falusi életbe. A nézelődés közben találtunk egy színpadot domboldalba
épített lelátóval és szószékkel, ahol megtartottuk a Lőwy-Spa Baráti Társaság 5. évfordulója
tiszteletére ünnepi közgyűlésünket. Skanzenben elfogyasztott ebéd után, visszaérve a
városba néhányan villamosra szálltunk és kimentünk a Töölö-i kerületben a Temppeliaukio templomhoz. A Sziklatemplom Timo és Tuomo Suomalainen tervei alapján készült,
a modern finn építészet egyik legérdekesebb alkotása. Gránitsziklába vájták bele, de a
hatalmas, 180 ablakból álló tetőablakon elég fény jut be az épület belsejébe. Több újszerű,
ügyes technikai megoldást is alkalmaztak, mint például a kupolába épített fűtőberendezés,
amely a télen gyakran előforduló vastag hótakarót olvasztja le. Az 1969-ben épült templom
kitűnő akusztikája lehetővé teszi, hogy rendszeresen tartsanak benne hangversenyeket
is. Visszaútban a Szenátus-téren szálltunk le a villamosról, ahol rengeteg a látnivaló. Itt
található a gyönyörű Helsinki katedrális, valamint az egyetemi épületek egyike is. A tér
északi oldalán, nyaktörően meredek lépcsősor tetején tornyosul a Tuomio-kirkko (Székesegyház) Külső homlokzata az öt zöld kupolával, a hófehér korinthoszi oszlopokkal és
a tetőn körben álló szobrokkal, valóban tiszteletet parancsoló látvány volt. A Szenátus tér
közepén, a Székesegyház előtt található II. Sándor cár bronz szobra. A finnek körében nagy
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tiszteletnek örvend II. Sándor cár, valószínűleg azért is, mert azon kevés cárok egyike volt,
aki nem eltörölni, hanem erősíteni szándékozta Finnország autonómiáját.
Augusztus 29-én csütörtök délelőtt utunk a Finn-Magyar Társasághoz vezetett, ahol
a Balassi Intézet vezetője várt ránk. A Magyar Kulturális és Tudományos Központ 1980ban nyílt meg Helsinkiben, jelenlegi épületébe 2002-ben költözött. A helsinki intézet a
hagyományosan szoros finn–magyar kapcsolatokra és a két nyelvrokon nemzet közötti
szimpátiára építve fejtette ki sokoldalú tevékenységét. Feladata az anyaországi és határon túli egyetemes magyar kultúra megismertetése, valamint a művészeti, tudományos
és oktatási kapcsolatok fejlesztése a Finnország és hazánk között. Központi fekvésű,
kiváló adottságokkal rendelkező intézet galériájában a kortárs magyar művészet bemutatása mellett olyan finn művészeknek is kiállítási lehetőséget biztosítottak, akik szoros
szakmai kapcsolatokat ápolnak Magyarországgal. A hungarológiai képzés és kutatás
területén elsősorban azokkal a finn és magyar egyetemekkel működtek együtt, ahol finn
illetve magyar szakos képzés folyik. Több mint 5000 kötetes könyvtárunk gyűjtőkörébe
a magyar nyelvű szépirodalom, művészeti és szaktudományos kiadványok, valamint
finnre fordított magyar művek és Finnországban megjelent magyar vonatkozású kötetek
tartoznak. A Központ adott otthont a Finn–Magyar Társaság országos irodájának, a Társaság az egész országot lefedő félszáz helyi szervezetével egyik legfontosabb partnerünk.
A Balassi Intézettől nem messze lévő, Wanhan önkiszolgáló étteremben megebédeltünk,
és a közeli buszállomásról induló járattal érkeztünk a repülőtérre, majd két óra múlva
landoltunk Budapesten. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez volt elnökünk, dr. Albel
Andor által szervezett utolsó klaszter tanulmányutunk.
„Hungáriába, hazádba ha megtérsz, vajha sokáig
fogná még szívedet Suomi, s az északi Föld!
Hű emlékezeted ha az északi tájra repülne,
el ne felejtsd: ide vár vissza a régi barát.
És te ne mondd otthon, hogy vad barbárok a finnek:
emberek élnek fenn távoli Északon is.”
(ELIAS LÖNNROT: EGY MAGYAR BARÁTOMNAK)

Résztvevők névsora: Albel Andor klaszter elnök – Gyula; Albelné Szentmiklóssy Gabriella a klaszter titkára, Tokaji Ferenc klaszter alelnök – Gyula; Márton Mária elnökhelyettes; Demeter László elnökségi tag – Szarvas Szent Klára Gyógyfürdő fürdő vezetője, Pőcze
Lászlóné, elnökségi tag Makóról; Körmendi János – Orosháza KIFT-92 Utazási iroda; Vass
Ignác – Gyomaendrőd Ligetfürdő fürdővezető; Ákoshegyi György és Ákoshegyi Györgyné,
Budapest; Pataki István – Szarvas; Tóth Ildikó – Békéscsaba; Balogh László – Mórahalom
Önkormányzat; Balogh Lászlóné Szalma Ibolya – Mórahalom Termálgyűrű Kft; Balogh
Ádám és Komoróczki Adél – Mórahalom Termálgyűrű Kft; Horváth Györgyi és Görögh
Sándor – Debrecen Agrárkamara; Bagdi István, Bagdiné Fodor Erika, Bagdi Roland és
Bagdi Anita – Orosháza; Hamza Gabriella – Gyula Rendezvényszervező Kft; Katona Csaba
vállalkozó Szentegyháza; Vörös Attila – Vajdasági Egészségturisztikai Klaszter elnöke.
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I X . F E J E Z E T:

Tagjaink bemutatása
Nem sok ez a 20 év? Nem számolom ki, emlékezem: Albel Andorral
elsőször Orosházi munkahelyemen a Viking Hotelban találkoztam, persze
annak már több mint 20 éve!
Az Algyői Borbála fürdő átadása után azonnal arcul csapott a tény,
még én sem érthetek mindenhez. Teljes naivitással, semmi szakmai ismerettel, minimálisnál is kevesebb szakmai rálátással fogadott be a klaszter
a tagjai közé. Egy olyan szakmailag jól felkészült, széles szakmai ismerettel rendelkező társaságba csöppentem, ahol hónapokig megszólalni sem
mertem, csak próbáltam az információkat elraktározni. Kérdezni csak a
magam konyhanyelvén tudtam. Néha a válasz felével sem voltam tisztában. A sok együtt töltött
idő, a közvetlen emberi kapcsolat, a sok-sok szakmai kirándulás hozta meg azt a szakmaiságot,
amit ma már büszkén mondok magaménak. Ez az, amit Tőletek, a kollégáimtól kaptam. Ezt
nem tanítják sehol, ezt Tőletek kaptam. Ha költségvetés, szakmai számítás okozott gondot,
hívtam Tomit, ha gépészeti hiba, vagy fejlesztés adta fel a leckét, megkérdeztem Kardos Lacit.
Ha hiányzott a fiatalos lendület, Szabó Évi felrázott. Tapasztalatra volt szükségem, Kocsisné Marcsi segített. Önkormányzati párbeszédben, egyeztetésben Demeter Laci verhetetlen.
Pályázzunk. Jó, majd Ruszinkó Ádám elmondja mit érdemes, mit nem. Jól esne egy kis bodza
pálinka? Szikora Gyula megoldja! Elúsztam a munkámmal, Kanalasné Erika besegít. Zsura Zoli
lefordítja nekem a magyart, magyarra. Szimbiózisban éltünk. Peregtek az évek. Észrevétlenül
lettünk egymás jó barátai, segítői. Önzetlenül tudtunk örülni a másik sikerének. Andor mindig
odafigyelt arra, hogy a közömbösség, a konkurencia ne mérgezze meg a csapat hangulatát.
Az eltelt 20 év alatt jelentős fejlesztések, beruházások valósultak meg a fürdőkben. Sokszor
elfáradtunk, nem ritkán fel akartuk adni. De az erő, amit szakmailag és emberileg a klaszter
adott, mindig tovább haladásra késztetett bennünket. Nagyon jó visszaemlékezni egy-egy sikeres
fejlesztést követő avató ünnepségekre, a kirándulásokra, közös farsangokra, a gasztronómiát
dicsérő borozásokra, a halászléfőzésekre, a disznóvágásokra, kolbásztöltésekre. Na, és a cseperedő klaszter gyerekekre: Az „unokákinkra”, akik bele születtek a fürdős világba – Emily, Aurél,
Bence, Bernát, Noé, Cecília, Bettina , Ajsa, Merse, a Kajapecóék lassan már nagykorúak lesznek.
A kultúra sem maradhatott el: Emilke a kultur-antropológusunk gondoskodott erről, és a Lőwy
Béténk, ahol és a finnországi skanzen szabadtéri színpadán kedvenc költőnk Lőwy Árpád verseinek citálása: „disznólkodni csak is szépen” – mély átérzéssel, személyre szabottan. A vérre menő
kártyajátékok: a tarokk, a póker, a römi játszmák közben és utáni csatározások, vita, veszekedés
(„mert piatnik csak kártyát adott neked, de észt azt nem”), és az édes kibékülés utáni koccintások!
Észrevettétek? Nem a munkámról írok. Nem a beruházások feszült pillanatai, az üzemeltetés nehézségei, a képviselő-testületiek: – melyek tulajdonosi jogaikat gyakorolva –, olykor
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túlkapásaikkal bosszantottak, néha sértettek. Csak arra emlékszem, ami hozzátok köt kedves
kollégák! A kollégákból a tanáraim, a szakmai segítőim, a jóakaróim, a barátaim lettetek. Az
a biztos háttér, aki előtt büszkén kihúzhatom magam: – a mindent megoldunk szlogennel.
A világ változik, mi idősebbek lettünk. Utókor, fiatalok, itt vagyunk. Kérdezzetek, amíg
tudunk, segítünk. De át kell vennetek a stafétát. Az elkövetkezendő 20 év már a Tiétek. Gazdálkodjatok vele okosan, formáljátok a saját elképzelésetek szerint. Ha kérhetném: őrizzétek meg
azt a csapatszellemet, amit közösen kialakítottunk. Óvjátok a szakmaiságot, ez a legnagyobb
vagyonotok: érteni valamihez, ráadásul jól érteni kitűnő érzés, és hosszabb távon biztos siker!
Márton Mária, Csongrád, 2019. 06. 09.
Jelenlegi tagjaink: Algyő, Kistelek, Csongrád, Kiskunhalas, Békés, Gyulai Várfürdő
és a Hőforrás Üdülő, Mórahalom Erzsébet fürdő és az Elixir Hotel, Kiskunfélegyháza,
Gyomaendrőd, Orosháza-Gyopárosfürdő, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Kiskunmajsa, Barack Thermal Hotel & Spa Tiszakécske és a Kerekdombon a Termáldomb, Makó
Hagymatikum, Nagyszénás, Tótkomlós, Füzesgyarmat, Szarvas Liget Hotel és Városi
fürdő, Granada Hotel Kecskemét.
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Békési Kistérségi Komplex
Gyógyászati Járóbeteg Ellátó Központ
és a Békés Uszoda
Békésen az Asztalos utcában 1927-ben fúrt kút gyógyhatású 43 fokos termálvízére alapozva 1939-ben megépítették a
fürdő épületét. 1990-től a rendelőintézet kezelésében van a fürdő,
ebben az évben a Fürdő épületét és a medence teret felújították és a reumatológiai szakrendelést a gyógyvize alapján az épületbe építették, fizio- és balneoterápiás kezeléseket
is kialakítottak. 2003-ban fúrták a harmadik kutat: a B-155. kat. sz. hévízkút1021 m talpmélységű, 54,7 °C, 340 liter/perc vízhozamú. Összes ásványi anyag tartalma 1450 mg/l,
nátrium-hidrogénkarbonátos víz, mely metakovasavat valamint jódot is tartalmaz, színe
sárgásbarna, 2005-ben gyógyvízzé nyilvánították. 2010-11-ben a DAOP - 4.1.1/B-20080003 „ A Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó Központ bővítése és
korszerűsítése” c. pályázat. révén megtörtént a fürdő épületének teljes rekonstrukciója,
mely jelentős bővítést jelentett. A régi fürdő 506 m² alapterületéhez képest az új épület
két szintje összesen 1610,86 m²-es és akadálymentesített. Az épület két részre tagolódik:
az egyik a balneoterápiás részleg, a másik részben található a reumatológiai és ortopédiai
szakrendelés, valamint a fizioterápia. Az intézményhez tartozó zöld terület 14 229 m².
Ez az emberi léptékű minden igényt kielégítő modern intézmény komplex ellátást nyújt
vendégeink számára a tömegturizmus zajától mentesen, családias, nyugodt légkörben
megfelelően képzett és tapasztalt fegyelmezett szakembergárdával, csapattal.
Megépült az uszoda is, különböző méretű medencékkel: 25 méteres, 5 pályás úszómedence: felülete: 260 m², a tanmedence, 8–10 fő befogadására alkalmas szauna, valamint
az élményfürdő.. Lehetőség van úszásoktatásra. Igény szerint vízi torna, babaúszás is
elérhető a létesítményben. Az uszoda 2017. november elsejétől új szolgáltatással bővült, mind a beltéri, mind a kültéri medencékben a forró gyógyvíz mellett gőzkabin és
koktélbár várja a pihenni vágyókat.
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Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda

Kastélypark Fürdő Füzesgyarmat

Csongrád megye egyik legszebb fekvésű, családias
hangulatú fürdője a Csongrádi Gyógyfürdő és uszoda,
amely a városközpontban, árnyas fák ölelésében terül el.
A Fürdő különböző hőfokú fedett és nyitott medencéivel
várja a pihenni, sportolni és A komplexum új, impozáns, fedett épületében három medence közül választhatnak a vendégek, amelyből kettő az év minden szakában gyógyvízzel üzemel, kültéren az 50 m-es Úszómedence, Gyermekpancsoló, valamint a 400 m²
felületű élménymedence várja vendégeit. A fürdő fedett részében a medencéken kívül
büfé, szolárium, valamint szauna és infraszauna, só szoba és aromakabin is szolgálja
a vendégek kényelmét. A gyógyászati részleg komplett fizioterápiás kezelést kínál a
gyógyulni vágyóknak. A reumatológiai szakrendelés mellett gyógyvizünkre és képzett
szakembereink tudására és gyakorlatára alapozva több, TB támogatással igénybe vehető
gyógyászati ellátást biztosítunk. A fürdőzés, napozás örömein kívül sokféle sportolási,
szabadidő eltöltési lehetőség is kínálkozik: kültéri óriás sakk, lengőteke, anakonda csúszda, játszótér, valamint a kicsik örömére egy minden igényt kielégítő játszóház. Nyitva:
egész évben, 6-21-ig. 6640 Csongrád, Dob u. 3-5
Elérhetőségek: Tel:63/850-900
www.csongradfurdo.hu; www.facebook.com/csongradfurdo

Füzesgyarmaton 1965-ben a Blanckestein grófi kastély
kertjében fúrták azt az 1198 m mély kutat, amelyből a 62 Celsius-fokos termálvíz saját erejéből tört felszínre. 1969. június
19-én nyitotta meg kapuit a strandfürdő. A strand területét
számos fa és virágoskert díszíti, csendes, nyugodt környezetet biztosítva a kikapcsolódni vágyó vendégek számára. 2006.
január 01-én kapta meg hivatalosan a Kastélypark Fürdő nevet. A nátrium-hidrogénkarbonátos víz, amely bromidot, jodidot és számottevő mennyiségben metabórsavat is
tartalmaz. 2003-ban „Sárrét gyöngye” elnevezéssel gyógyvízminősítést kapott. (337/
Gyf/2003) A gyógyvíz idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések, izom-reumatikus, baleseti utókezelés, csont és ízületi műtétek utáni utókezelés, idült ideggyulladások,
idegfájdalmak, idült derékfájás, Heine-Medin betegség utókezelése, idült gyulladásos
nőgyógyászati megbetegedések, meddőség, általános szellemi és fizikai kimerültség
esetén javallott.
A 90-es években kezdődtek el a fürdő további sorsát jelentősen meghatározó fejlesztések. Ilyenek voltak a 33 m-es úszó, a 25 m-es tan és a gyermekpancsoló felújítása,
vízforgatással. A fürdő jelenlegi arculatát a 2004–2005-ös fejlesztés során érte el, amikor átadásra került az új fedett, termálvizes medencékkel rendelkező épület, melyben
öltözők, tusolók, szauna, infraszauna, masszázs, kéz-és lábápolás szolgálja a vendégek
pihenését, felüdülését. Mivel a fürdőben nincsenek hydroterápiás szolgáltatások, így
szimbiózisban működik a Gara Hotel Mozgás- és Egészségterápiás Centrumával.
Itt színén található egy gyógyvizes és egy hidegebb vizes feddet medence, ahol gyógytorna és súlyfürdő terápiákat tartanak. Az épületben különféle masszázsok, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs, szénsavfürdő és fizikoterápiás kezelések zajlanak, valamint
egy felszerelt orvosi rendelőben a szakorvos is rendelkezésére áll.
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Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara

Gyulai Várfürdő

Gyula városának régi álma valósult meg akkor, amikor 1993-ban Dr. Pintér Miklós
címzetes egyetemi tanár vezetésével amerikai mintára elindult a diplomás ápoló főiskolai képzés a DOTE Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolai Kar kihelyezett tagozataként,
az Európai Tanács támogatásával. Később a Tessedik Sámuel Főiskola gyulai vezetése
felismerte, hogy a turizmus új ágazata olyan komplex ismereteket követel, hogy csak
széles körű egészségügyi képzési alapra lehet integrálni a részképzéseket. Az egészségturizmus-szervező szak alapítási dokumentumainak előkészítését a főiskolai akkor
vezetése számára a Széchenyi-terv pályázaton elnyert támogatás segítette. 2006-tól
indult be az Egészségügyi szervező alapszak Egészségturizmus-szervező szakiránya a
Tessedik Sámuel Főiskola keretein belül.
2009. január 1-jén a Tessedik Sámuel Főiskola a Szent István Egyetembe integrálódott, a BsC szak az Egyetem kari jogállású Egészségtudományi és Környezetegészségügyi
Intézetének gondozásában működött tovább. 2017 februárjától gondos kezekbe került
a gyulai felsőoktatás, mivel a Kormány határozata alapján a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézete
feladatátadás keretében az egyházi fenntartásban lévő Gál Ferenc Főiskola Egészség- és
Szociális Tudományi Karaként működött tovább Dr. Fodor Lajos professzor koncepciózus dékáni vezetésével. Dr. Fodor Lajos professzor elhunyta után, 2018 decemberétől Dr.
Homoki Andrea intézetigazgató docens vezeti dékánként a gyulai kart, az Egészségügyi
szervező alapszak Egészségturizmus-szervező specializáció Dr. Beke Szilvia docens, szakvezető irányításával működik. Időközben a képzési kimeneteli követelmények változásának következtében a hallgatók az egészség- és gyógyturizmus ismereteken túl mélyebb
betekintést nyernek az egészségügyi ellátás finanszírozási és menedzselési területeibe is,
ami a korábbi turisztikai ágazatokon felül az állami intézmények és a magán egészségügyi
szolgáltatók elvárásainak is igyekszik megfelelni. Oktatóink a komplex egészségturisztikai és egészségmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatási rendszerek szaktekintélyei,
akik az egészségügyi és turisztikai szakterületeken, az egészségmegőrzés, a gyógyítás
és rehabilitáció területein működnek. (Dr. Beke Szílvia)

Az egész évben nyitva tartó, strand-, élmény- és gyógyfürdő
kategóriában is ötcsillagos minősítéssel rendelkező Gyulai Várfürdő az egykori Almásy-kastély 8,5 hektáros természetvédelmi
területté nyilvánított parkjában található. A 72 °C-os, 2005 méter mélységből a 10 gyógymedencébe kerülő alkáli-hidrogén-karbonátos-kloridos gyógyvíz mozgásszervi károsodások, reumás
panaszok, idült idegbántalmak, gyulladásos nőgyógyászati-, és
urológiai betegségek esetén egyaránt gyógyírként szolgál, emellett sikerrel alkalmazható
balesetek, műtétek utáni rehabilitációs kezelések során is.
A Várfürdő legismertebb vízgyógyászati kezelései: a fürdőkezelés, az iszappakolás,
a súlyfürdő, valamint a tangentoros víz alatti masszázskezelés. Az egész évben működő
gyógyászaton reumatológus szakorvosi irányítás mellett zajlanak a személyre szabott
gyógykezelések. A gyógyászat és a gyógymedencék az elmúlt húsz év során több alkalommal felújításra kerültek, a Lovarda medencéit átépítették, bel-és kültéren egyaránt
megközelíthető Polip medence, tornaterem és új fizikoterápiás részleg került kiépítésre,
legutóbb pedig az iszap kezelőhelyiségek újulhattak meg.
A szabadtéri gyermek víziparadicsom megépítésével mintegy 400 négyzetméternyi
vízfelületen kialakított vízijátszótér több mint 10 féle élményelemmel ígér önfeledt
szórakozást a 12 év alatti gyermekeknek. Az utóbbi évek legnagyobb beruházása az
élményfürdő, az AquaPalota megépítése volt, melyre az Új Széchenyi Terv – Dél-Alföldi
Operatív Programban, a „Gyulai Várfürdő Fejlesztése 2009.” című projekt által nyílt
lehetősége a Várfürdőnek.
A 2013 decemberében megnyílt élményfürdő legcsábítóbb elemei a csúszás sebességét is mérő Fényalagút testcsúszda, a felfelé is tartó fánkos csúszda, valamint a megunhatatlan sodrófolyosó, az adrenalin szerelmesei pedig a 3,5 méter mély ugrómedencében tehetik próbára bátorságukat! A medencék és a gyógyászati részleg folyamatos
megújítása mellett a vendégek kényelmét szolgáló fejlesztések is helyt kaptak a Gyulai
Várfürdőben, úgy, mint az új, karórás beléptetőrendszer és az azzal működő öltözőszekrények kialakítása, öltözők, pénztárak, bejáratok felújítása.

Tanévnyitó a Gál Ferenc Főiskola karán (2018)
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Diplomaosztó a gyulai főiskolán (2019)
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Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő

Hőforrás Üdülőszövetkezet és a Hőforrás Gyógyászati Kft.

A hódmezővásárhelyi Városi Strandfürdőt 1929. július 14-én nyitották meg, a Török
Sándor Strandfürdő nagy kiterjedésű, ligetes, parkos környezetben terül el Hódmezővásárhely központjában, ahol több szabadtéri, termálvizes medence kínál pihenési lehetőséget és enyhülést a reumatológiai panaszokra. A strandon két gyógyvizes, két meleg
vizes, három gyermekmedence és egy 50 m-es, 8 pályás sportmedence várja a vendégeket.
A 2003-as év, jelentős változást hozott a létesítmény életében, hiszen augusztus 20-án
átadásra került az új Városi Sportuszoda, mely később Gyarmati Dezső nevét vette fel. A
8000 négyzetméter alapterületű, 700 fő néző befogadására alkalmas versenyuszoda 10
pályával rendelkezik, mely a legmodernebb követelményeknek is megfelel. A kiépített infrastruktúra a versenyeken magas szintű ellátást biztosít mind a fogadás, mind a technikai
lebonyolítás szempontjából. A versenymedence rövidpályás versenyek megrendezésére
is alkalmas; keresztben 3 vízilabda-pálya alakítható ki a területén. A verseny medence
mellett tanmedence és jakuzzi található. A 2014-ben bővült a komplexum egy fedett gyermek élmény medencével valamint egy termálvizes ülőmedencével. A gyermek élménymedence 227 m² vízfelülettel rendelkező, körben feszített víztükrű változó 0,1 – 0,6 m-es
vízmélységű, 32-34 °C vízhőfokú, különböző élményelemekkel (csúszdák, „vízágyúk”,
„halászkuckó” stb.) ellátott medence. A mellette található gyógymedence állandó 0,9 m-es
vízmélységű, 32-34 °C vízhőfokú, nyakzuhannyal, derékmasszázzsal rendelkezik. A létesítmény rekreációs részlegén szauna, infraszauna, gőzkabin, merülő medence, szolárium
szolgálja a kikapcsolódást. A 2016 júniusában átadott, versenyuszodához kapcsolt 33
méteres bemelegítő medence, 825 m² vízfelületű, 26-28 C° hőmérsékletű sportmedence,
mely alkalmas az úszóversenyek idején bemelegítésre, illetve keresztben 2 vízilabda pálya
kialakítására. Szintén 2016-ban került átadásra a fürdő területén az Alfa Gym konditerm,
mely kiválóan alkalmas a külföldi edzőtáborok és helyi sportegyesületek szárazföldi edzés
igényeinek kielégítésére. A szolgáltatási paletta részét képezik a fürdő gyógyászati szolgáltatásai. Ennek bázisául szolgál a létesítményt ellátó, 2200 méter mélyről feltörő, 76 °C
hőmérsékletű alkáli-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, mely kiválóan alkalmas fürdőkúrára,
elsősorban mozgásszervi betegségek kezelésére, rehabilitációjára.

A Hőforrás Gyógyászati Kft. 1996-ban alakult. Székhelye a gyulai Hõforrás Üdülőszövetkezet területén található. A Gyógyászaton lehetőség nyílik a Hőforrás Üdülőszövetkezet tagjainak és a szálloda vendégeinek, hogy helyben igénybe tudják venni az orvos
által kiírt kezeléseket (orvosi gyógymasszázs, iszapkezelés, tangentor, szénsavfürdõ,
négyrekeszes galván- és fizioterápiás kezelések).
A Hőforrás Üdülőszövetkezet területén 2016-ban fúrt kút vize 2018-ban Jázmin
gyógyvíz néven lett minősítve. Fürdője egy gyógyvizes és egy termál vizes, ponyva
fedésű medencével, valamint egy strand- és egy gyermekmedencével rendelkezik. 2019
januárjában a Gyógyászat is meg újult, így a vendégeket már igényes, szép, harmonikus
környezetben tudják kezelni. A Gyógyászat nem csak a Hőforrás Üdülő vendégeit, de a
gyulai és a környékbeli településekről érkező gyógyulni vágyók rendelkezésére.

Török Sándor Strandfürdő
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Gyarmati Dezső Sportuszoda
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Liget Fürdő, Gyomaendrőd

Kerekdombi Termálfürdő, Tiszakécske

A Gyomaendrődi Liget Fürdő elmúlt 20 évének legjelentősebb fejlesztése a Széchényi
Terv keretein belül valósult meg. 2004. május 8-án került átadásra az a fedett komplexum, mely az iskolások valamint a kikapcsolódást és gyógyulást keresők számára egész
éves lehetőséget biztosít.
A 800 millió forintos beruházás keretében egy 25x11 méteres, változó vízmélységű
tanmedence, valamint egy 63 köbméteres, ovális — buzgárokkal, nyaktagzuhannyal,
jakuzzival felszerelt — élménymedence épült. A gyógyászati részleg komplett fizikoterápiás részleggel bővült, melyben a legmodernebb német berendezések állnak a betegek
rendelkezésére. Új hidraulikai kiképzést kaptak a gyógymedencék, és a fejlesztésnek
köszönhetően fényterápiás-, szénsavas- és galvánkezelésre is van lehetőség. A szabadtéri
strandon kicserélésre került a térburkolatok egy része, új játszótér, valamint új pénztár
is épült.
A Liget Fürdő mind a mai napig a vendégigényekhez igazodva fejleszti szolgáltatásait.
2008-ban például a fedett medencetérben került kialakításra egy pancsoló medence,
mely a kisgyerekes családok számára biztosít lehetőséget a kikapcsolódásra. Emellett
vendégszobák kerültek kialakításra a fürdő területén, így a kemping mellett igényesen
kialakított, jól felszerelt szobákban kapcsolódhatnak ki a távolról érkező vendégek.
2016-ban a fürdő előtt 53 állásos parkoló épült, ezzel is kedvezve a télen vagy esős időben Fürdőbe érkező vendégeknek. Jelentősebb fejlesztésnek tekinthető az a térségben
egyedülálló vizes játszótér (spray park), mely 2018-ban került átadásra. A Spray parkban többek között elhelyezésre került egy Volkswagen Bogárból kialakított csúszda. A
világon egyedüliként működő „Bogár” csúszda jelentőségét az adja, hogy 22. éve a Liget
Fürdőben kerül megrendezésre az ország legnagyobb Bogártalálkozója.
2019-ben kezdődött, és előreláthatóan 2020 nyári szezonkezdéskor kerül átadásra
egy 126,5 millió forintból megvalósuló csúszdapark. Tekintve, hogy a fürdő éves vendégforgalmának jelentős része a nyári szezonban realizálódik, így a nyári attrakciófejlesztéssel a városba érkező turistáknak és helyieknek kedvez a fürdő, ezzel erősítve a
fürdő háromgenerációs szolgáltatásait.

A tiszakécskei Kerekdombi Termálfürdőt 2014-ben teljes körűen
felújították és bővítették. A jelenlegi nyolc medence között találunk,
két gyógymedencét amelyek a régi fürdőben is üzemeltek, azonban
speciális technológiát alkalmazva, funkcióváltás nélkül felújításra
kerültek. Különleges kialakítású, kagyló formájú élménymedencét
pezsgőpadokkal, pezsgőágyakkal, buzgárokkal, dögönyözőkkel, vízfolyásokkal. Pancsoló, rámpa és anakonda csúszdás gyermekmedence, és az úszómedence
a komplex felújítás következtében, a kor igényeinek megfelelően vízforgató berendezéssel került felújításra. A Wellness Ház részeként, annak bal oldalán található a 26 m²-es,
90 cm mély pezsegtetős élményelemekkel felszerelt fedett jakuzzi,illetve két merülő
medence. A jakuzzi vízhőmérséklete télen 36-38°, nyáron 33-35°, vízforgatós medencék, klórmentes fertőtlenítéssel. A két csobbanó medence közül az egyik 20-22°C-os,
míg a másik meleg vízzel töltött. Intenzív pórus és ér összehúzó hatása van, megfelelő
hidegvíz mellett. Értornára nyújt lehetőséget, érelmeszesedés ellen és megelőzésére
kiváló. A fürdő egy Wellness Házzal is bővült, melynek kialakítása és szolgáltatásai teljes
mértékben a vendégek pihenésére, kikapcsolódására szolgálnak. Itt található az ország
legnagyobb fatüzelésű rönk szaunája. A kabin két kályhája másfél tonna követ fűt fel,
ahol több mint 50 személy fér el. Nyáron, az éjszaki fürdőzések alkalmával: ősszel, télen és tavasszal szombatonként különleges szauna szeánszok keretein belül élvezhetik
a vendégek az egyedül álló szeánsz programokat. Ezenkivül finn- és infraszauna, sókamra, élményzuhanyzók, csobbanó medence, jakuzzi és gőzkabin várja vendégeinket.
Közép-Európa egyedülálló, 400 méter hosszú Kneipp ligete serkenti talpunk vérkeringését. A Kneipp-liget 1500 m²-en terül el, egy sokoldalú, komplex wellness-, sport- és
gyógyászati létesítménye a fürdőnek. Egy különleges és egyedülálló liget, hiszen száraz
lábú sétautak, vizes végtag medencék, nedves füves sétatér és egy botanikus fűszerpark
is található benne. A Termáldomb Fürdő a felújítását követően 2015-ben elnyerte…..4
csillagos minősítést ért el. Telefonszám: 06 76 441 568; Mobilszám: 06 20 333 0843;
email: kerekdomb@termaldomb.hu; weblap: www.termaldomb.hu; https://www.facabook.com/kerekdombdeutsch.

A fedett medencetér
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A tervezett csúszdapark
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Félegyházi Termál Parkfürdő
Kiskunfélegyháza több száz éves múltra visszatekintő mezőváros, melynek tekintélyét a vásári jog mellett a Mária Terézia rendelkezése nyomán alapított bíróság és börtön
(ma Kiskun Múzeum) is gyarapítja. Mai strandfürdője 1960-ban nyílt meg a látogatók
számára. Kezdetben csak a szabadtéri medencékkel üzemelt. 1961-ben került megfúrásra
az első termálvizes kútja, mely 51 fokos vizet bocsájtott a felszínre. 1994-ig kellett várni
a gyógyvíz minősítés megszerzésére. Gyógyvízminõsítés száma: 4/Gyf/1994; Minõsített
kút száma, jele: B-93. A magas metakovasav tartalmú alkáli hidrogénkarbonátos vizet
degeneratív ízületi betegségek gyógyítására ajánlják a szakemberek. A fedett uszoda épülete az 1980-as évek elején épült, melyben egy úszómedence és két meleg vízű medence
került kialakításra. A 2000-es évek elején még egy termálkút került megfúrásra, mivel
a szomszédos kórház rehabilitációs szárnyának megépítése miatt nagyobb mennyiségű
termálvízre volt szükség. Ezzel egyidőben került felújításra a fürdő összes medencéje
kül- és beltéren. A medencék mellett Kneipp-taposó, gőzkabin és merülőmedence is
kialakításra került. Az Aranypáva Sport Kft. helyett a Kiskun Szabadidő és Sport Kft.
üzemeltette a fürdőt egészen 2012-ig, amikor az Önkormányzat Városgazdálkodási
Intézményéhez csatolták. 2017-ben került sor az új öltözőszárny kialakítására, mely
által megújult a fürdő szolgáltatási színvonala. A küllemében és színvonalában megújult
fürdő nagyon népszerű a helyi lakosság körében és egyre több fürdővendég érkezik a
közeli városokból is.
2017-től a strandfürdő nevében is megújulva Félegyházi Termál Parkfürdő elnevezéssel várja vendégeit. A 2 és fél hektáros füvesített, fásított, parkos területen egy 33
méteres 8 pályás úszómedence, egy csúszdás gyermekmedence és két termálmedence
került elhelyezésre, melyek gyógyvízzel kerülnek feltöltésre. A kisgyermekes családok
részére a gyermekpancsolón kívül játszótér és gyermeksziget, valamint homokozó és
lengőteke kínál kikapcsolódást. A sportolni vágyók a strandfoci- valamint a strandröplabda pályán vezethetik le energiájukat. A strand május és szeptember között tart
nyitva, míg a fedett uszoda egész évben elérhető. A felújított öltöző és vendégfogadó
térben üzletek lettek kialakítva, melyek masszázzsal, fodrászattal, gyógypedikűrrel
várják vendégeiket.

Halasthermál Gyógyfürdő,
Uszoda, Strand és Kemping
Kiskunhalas egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja a Halasthermál Gyógyfürdő, Uszoda,
Strand és Kemping. A fürdő egész évben várja a
pihenni, gyógyulni vágyó vendégeit. Jódos ásványvizét 1983-ban nyilvánították gyógyvízzé, 2015ben kapta meg a gyógyfürdő minősítést, 2016-ban a fürdő és környéke elnyerte a
gyógyhelyi minősítést is. A hévíz kiválóan alkalmas mozgásszervi elváltozások, idült,
gyulladásos megbetegedések kezelésére. Minden korosztály igényét figyelembe véve
az uszodacsarnokban 4 medence található: gyógyvizes termálmedence 36 °C, felnőtt
úszómedence 26 °C, gyermek medence 32°C, valamint a szauna melletti 18 °C-os merülőmedence. A nyári strandfürdő területén 3 medence került kialakításra: az 50 méteres
úszómedence, egy egész évben üzemelő 38 °C-os termálmedence, valamint egy 32 °Cos gyermekpancsoló. A fürdőzés mellett olyan egyéb szolgáltatásokat, mint szauna,
gőzkabin, masszázs, medencefürdő, orvosi gyógymasszázs, kádfürdő, súlyfürdő, víz
alatti csoportos torna, gyógytorna, manikűr-pedikűr, strandfoci, valamint röplabda is
igénybe vehet a kedves látogató. Szintén a fürdő területén belül helyezkedik el a 100
férőhelyes Kemping is, amely autók, lakókocsik, lakóautók és sátrak befogadására egyaránt alkalmas. A kemping vendégei részére tusolási, főzési, strandolási, internetezési
lehetőség biztosított.

Főbb fejlesztések: 2004 megalakul a Halasthermál Kft., átveszi a fürdő szolgáltatói üzemeltetését; 2006 idény jellegű pancsoló medence vízforgatóval, játékokkal való
ellátása; 2009 öltözőépület felújítása; 2012 vállmasszírozók beépítése a fedett gyógymedencében; 2013 kemping szociális blokk felújítása, átépítése; 2015 térburkolatok építése;
2016 külső gyógyvizes medence átépítése feszített víztükrűre, masszírozó elemekkel;
2017 ingyenes parkoló kialakítása a régi kabinsor elbontásával; 2019 tulajdonviszonyok
rendezése, új termálkút fúrása
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Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő

Kisteleki Termál- és Gyógyfürdő

A retró időszak után, az isten áldotta gyógyvízre alapozva, 1988-ban kezdődött a második legnagyobb beruházási időszak. Először a fürdő melletti kempingben
készült el az ún. téli vizes blokk, 2000-ben a fürdő gyógyászati szolgáltatásait befogadó épületrészét építettük,
majd ugyan ebben az évben megkezdődött az élményfürdő építése, ami 14 élményelemet foglal magában és a mai napig modernnek számít. Az élményfürdő átadása 2001.
május 1-jén történt, amikor nálunk volt a strandszezon nyitó országos ünnepség, és az
élményfürdőt maga a gazdasági miniszter avatott fel. 2004-ben az óriáscsúszdánkat, a
hozzá tartozó élménymedencét és gyermekpancsolót építettük meg. A pancsolónál lévő
kék kupola a fürdő különös ismertetőjévé vált. 2005-ben a hullámmedence készült el,
ami ideidézte a homokhátra a tengert. 2010-ben a fürdőcsarnok esett át egy komoly
átalakításon, egyrészt a gépészetét modernizáltuk, másrészt pedig a vendégteret bővítettük pihenőtérrel. Azóta is folynak kisebb nagyobb beruházások, gyermekpancsoló
felújítása árnyékoló napvitorlákkal, a strandmedencénken (ami egy mesterséges tó)
számos úszó aquaparki elemet telepítettünk. A tó mellett található egy szabadtéri fittness park. Közben 2015-ben a majsai csodálatos gyógyvízre alapozva Kiskunmajsát
gyógyhellyé nyilvánították.

Kistelek az M5-ös autópálya közelében fekszik. A 2004-ben átadott, zárt légterű fürdő hévize nátriumhidrogén-karbonátban, metakova savban gazdag, igen lágy, fluoridos
jellegű, mely kiválóan alkalmas elsősorban ízületi és mozgásszervi megbetegedések, valamint nőgyógyászati panaszok kezelésére. A fürdő 2006-tól gyógyászati szolgáltatásokat
(pl: gyógy-és vízitorna, masszázskád, masszázs) is kínál, melyeket az érdeklődők akár
orvosi beutalóval, kedvezményesen is igénybe vehetnek. A gyógyvízzé minősítés folyamán bebizonyosodott a termálvíz mozgásszervi betegségekre vonatkozó kedvező hatása.
A 38 °C fokos gyógyvízű termálmedence vize kiválóan alkalmas ízületi és mozgásszervi megbetegedések, egyes nőgyógyászati panaszok enyhítésére, valamint megelőzésére.
A 34° fokos, három élményelemet kínáló ülőmedence a relaxálás, pihenés, a beszélgetés
és a családi fürdőzés ideális színtere. A kellemesen langyos 30 °C hőmérsékletű, 0,9
méter mélységű tanmedence úszásoktatásra lett kialakítva, de az úszást tanulók mellett
a gyermekek és felnőttek számára is egyaránt rendelkezésre áll. A fürdőtérben két finn
szauna várja a forróságra vágyó vendégeket
A 25 méteres, 28 °C úszómedence 1,2 méter mélységű, így a sporttevékenység mellett oktatási és fürdőzési célra is alkalmas. Kiváló a fiatalabb és az idősebb korosztály
számára, hiszen kialakításánál fogva biztonságos körülmények között úszhatnak a medencében. A nagyobbakat szakképzett oktatók várják a hét minden napján, hogy szervezett úszásoktatás keretében sajátíthassák el az úszáshoz szükséges alapismereteket.
A kisgyermekes családok számára kedvelt szolgáltatás a babaúszás foglalkozás, amely
a vízben töltött közös időnek köszönhetően mind a babáknak, mind a szülőknek felejthetetlen élményt nyújt
A fürdőszint felett található galéria zárt bokszai gyógykezelésekkel, iszapkezelésekkel
és különféle masszázsokkal várják a fürdőbe látogatókat, melyeket orvosi beutalóval,
kedvezményesen vehetnek igénybe. A termálfürdő így gyógyulásra, felüdülésre, ellazulásra, szórakozásra egyaránt alkalmas szolgáltatásokat kínál vendégeinek Az Aqua
Hotel*** Kistelek központjában várja vendégeit húsz igényesen berendezett, családias
hangulatú szobával.
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Hagymatikum Gyógyfürdő, Makó
A Makói Hagymatikum Gyógyfürdő, melynek organikus épületegyüttese Makovecz
Imre tervei alapján épült, jelenleg 18 medencével és exkluzív szauna világgal rendelkezik. Ebben a fürdőben mindenki megtalálhatja a számára kedvező kikapcsolódási
lehetőséget.
A legkisebbek Hagymanó gyermekbirodalmát próbálhatják ki, melyet az országban
egyedülálló színvonalon, részleteiben a családcentrikus szemléletet követve alakítottak
ki. 2018-ban a Luxury Travel Guide az Év Családbarát Fürdője megtisztelő címmel járó
díjjal tüntette ki a Hagymatikumot. A gyógyulni vágyó vendégeket országos gyógyfürdő
minősítéssel rendelkező komplexum várja, ahol a makói gyógyvíz és marosi gyógyiszap
páratlan kombinációja mellett fürdőorvosok segítik az egészségjavulást.
A hétvégéket számos akció, változatos programok és sztárvendégek színesítik. Az
ország egyik legnagyobb alapterületű szaunaparkjában gőzfürdő és nyolc különböző
szauna várja a Makóra érkező Vendégeket. Ezenkívül májustól szeptemberig kültéri
medencék és csúszdák is rendelkezésre állnak.
„Stílus az Alföld Szívében” A Grand Hotel Glorius Makó az országban egyedülálló
design szálloda, mely az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idézi. Az art deco ihlette
négycsillagos hotel a belvárosban, a Hagymatikum fürdő közvetlen szomszédságában
várja vendégeit, különleges gasztronómiai kínálattal és kiváló wellness szolgáltatásokkal.
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Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
A Városi Fürdőből – 15 év alatt – az Év Fürdője lett. 1960-as
években fúrt első kút – amely jelenlegi is üzemel – alkáli-hidrogénkarbonátos 39,5 fokos, gyógyvíze fürdő- és ivókúraként egyaránt
kiválóan alkalmas. 1964-ben Beszédes Kornél tervei alapján elkezdték építeni a téli-nyári használatra és gyógykezelésekre is alkalmas
épületet. A ’70-es évek elején egy kültéri, 25 méteres gyógymedence
és egy kültéri gyermekpancsoló épült meg,1986-ban Kószó Dezső 2 millió forintos adományából épült meg a 33,3-as úszómedence. 1999-ben kezdődtek a tervszerű, ütemezett
felújítások: egy fedett fürdőszárnyat építettek. 1999-ben a gyógyvízzé nyilvánítása során
végzett klinikai vizsgálat statisztikailag igazolta a fürdő vizének kifejezett gyógyhatását
a térd- és vállízületi megbetegedésekben, így a fürdőt méltán nevezhetjük a térség „térd
és váll-centrumának”. 2002-ben elkészült a kültéri úszómedence új csempeburkolata
és az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő szűrőberendezések beszerelése. 2003
őszén kezdetét vette a fürdő legjelentősebb átépítése: 320 milliós fejlesztés EU-s (Phare)
és hazai (Széchenyi Terv) támogatással valósulhatott meg. Árpád-házi Szent Erzsébet
iránti tiszteletünk jeléül, a fürdő felvette az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő nevet.
2005-ben újabb szabadtéri élménymedencével bővült a fürdő, 2006-ban pedig magántőke bevonásával valósult meg az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő új nyári bejárata és
fogadóépülete. A 2007-ben egy fedett gyermekpancsolót és játszóházat, egy szabadtéri
élménymedencét építettek, és új gyógyászati bejáratot és kezelőhelyiségeket adtak át.
Új kutat fúrtak, melynek minősített gyógyvize „Árpád víz”, és a 67,5 fokos vize a teljes
komplexum fűtését is ellátja. 2010 októberében átadott fedett gyermekfürdőnek és
szaunavilágnak köszönhetően az intézmény egy igazi családi fürdővé vált. 2013-ban
újabb kutakat fúrtak, így Mórahalmon már négy minősített gyógyvíz található, és az
ÁNTSZ országos jelentőségű gyógyfürdő kategóriába sorolta át a fürdőt. 2016-ban elkészült az úszómedencéje sátorfedése, és az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala – a
„Mórahalom a gyógyvizek városa” elnevezésű területet – gyógyhellyé nyilvánította.
Ebben az évben kapta „Az év feltörekvő fürdője” címet, majd 2018-ban „Az év fürdője”
elismerést is megszerezte.
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Nagyszénási Parkfürdő
A fürdő termálkútjának fúrása (1953) után 1959-ben kezdődött egy tisztasági fürdő felépítése, ezt követően a Parkfürdő három szakaszban 1966-ra készült el. A fürdő
látogatottsága ezekben az években kb. 80 000 fő volt évente. Nevét ötholdas parkjáról
kapta, amelyet a saját üvegházában nevelt virágok, gondosan összeválogatott fák és délszaki növények díszítettek. A szolgáltatásokat kádfürdő, masszázs, kéz- és lábápolás, női
fodrászat és büfé tette teljessé. A fürdő 2001-ben végleg bezárt. 2015-ig kellett várni,
amikor Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült az Új Széchényi Terv KEOP keretén belül a „Megújuló energia alapú
térségfejlesztés” című pályázati kiíráson. A projekt térségfejlesztést érintő részében egy
új, gazdaságosan üzemeltethető fürdő jött létre, ahol a strandfürdő mellett gyógymedencék is épültek. Négy darab kültéri medencével rendelkezik: strandmedence/tanmedence,
gyerekmedence és két termálvizes medence. A fürdő területén található még játszótér,
fitneszpark, strandröplabda és lábtenisz pálya. A pihenőtérben kapott helyet a 15 fős finn
szauna. A fürdő termálvize közel kétezer méter mélyről, felszínre törő 96 °C fokos víz
alkáli-hidrogén-karbonátos, oldott szénhidrogénekben gazdag hévíz, mely fluoridiont és
jodidiont is tartalmaz. Gyógyvízminősítéssel nem rendelkezik a termálvíz, egyelőre csak
ásványvíz minősítése van. A fürdő területén belül helyezkedik el a hőellátó központ, ami
nem csak a fürdő víz-és hőellátásáról, hanem további hat intézmény termálvízzel történő
fűtéséről gondoskodik a fűtési szezonban, ami október 15-től április 15-ig tart. A fürdőt és
a hozzá tartozó hőellátó központot a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata üzemelteti.
Szarvason 1903-ban létesült a jelenlegi létesítmény elődje, a Városi Gőz és Kádfürdő, amelynek
szolgáltatásait egy nyári használatú úszómedence is bővítette. A kezdetekkor a Kossuth téri
Ceres istennő szobrával díszített, 1890-ben fúrt ártézi kút biztosította a vizet (a szobor másolata
ma a Fő teret díszíti). 1911-ben a fürdő területén fúrt saját kútból töltötték fel a medencéket.

2002 és 2004 közötti fejlesztések eredményeként 25 méteres úszómedencével, pezsgő és tanmedencékkel bővült. Az átépített létesítmény tízféle fizioterápiát és nyolc balneológiai kezelést
kínál a betegeknek. Jövőben kültéri gyógyvizes ülő- és gyermek medencéket szükséges építeni.

146

147

Orosháza Gyopárosfürdő
Az Alföld gyöngyszemeként emlegetett Orosháza Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő egyszerre strand, élményfürdő, gyógyfürdő, sportközpont és szabad-vízi programokat
kínáló, gyönyörű természeti érték.
Gyopárosfürdőt felkereső fürdőző számára változatos programokat kínál a parkfürdő: a tavon csónakázni és vízibiciklizni lehet, az egészségmegőrző
és -javító fürdőzést több gyógy- és termálvizes medence szolgáltat, míg a sportolni vágyókat 50 méteres úszómedence és tanmedence várja. Az élményfürdőben több mint hatezer
négyzetméter tömény szórakozás, vízi élményelemek tucatjai fogadják az aktív kikapcsolódásra, az igazi, vidám családi programra vágyó vendégeket – az év minden napján,
szombatonként éjfélig. A Gyopárosi fürdő gyógyászati részlegén különböző egészségügyi
szolgáltatások sora is elérhető: súlyfürdő, szénsavas fürdőkezelés, tangentoros kezelés
(víz alatti vízsugármasszázs), gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti gyógytorna és
csoportos gyógyúszás. A modern szauna park tíz kabinnal várja a látogatókat: száraz finn
szauna, aromakabin, fényterápiás bioszauna, danárium, gőzkabinok, relaxál infrakabin.
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Szentesi Üdülőközpont

Az uszoda megépítésének gondolata 1930-ban vetődött fel, helyéül a remek adottságokkal rendelkező Széchenyi-ligetet jelölték ki, így a vízi sport alapjának megteremtése 1931–1932 között a kültéri 50 méteres medence megépítésével kezdődött. 1932.
szeptember 4-én közel 3000 lelkes néző előtt, emlékezetes úszóversennyel és vízilabda
mérkőzéssel nyílt meg az 50x20 méteres fokozatosan mélyülő versenymedence. Az évek
alatt egyre nagyobb igény lett az egész évben használható szabad vízfelületre, így 1972ben megépült a 33 és 1/3 méteres sportmedence.
Pályázatok és önkormányzati források segítségével 2001–2003 között öltözőépületek
és kabinok, három termálmedence, játszótér, két gyermekmedence, csúszda-rendszer,
szauna, minigolf, strandfoci, röplabda pálya épült fel a strand területén. 2013–2014 között TAO forrásból megépült egy 10 pályás fedett 50 méteres versenymedence, mely
lelátója több mint 700 ember befogadására képes. Az uszoda 2014. augusztus 7-én került
átadásra, az ünnepélyes megnyitón a magyar és ausztrál női vízilabda válogatott mérkőzött meg egymással. 2017-től a létesítmény Dr. Rébeli-Szabó József Városi Sportuszoda
nevet viseli. 2014–2015 között DAOP forrásból újabb fejlesztés került megvalósításra.
A 2015. július 17-én került átadásra a fedett élményrészleg egy gyermekpancsolóval.
Az élménymedencében sodrófolyosó, buzgár, gombacsobogó, fekvő- és ülő pezsgőfürdő
található. A wellness-részlegben a termálmedencék mellett elhelyezkedő szauna parkban
több finn szauna, infra szauna, sószoba, gőzkabin, merülő medence és jégadagoló található. 2014–2015-ben
HURO pályázati program keretében három medence
került felújításra: a kültéri 50 méteres medence, és a
2001–2003 között épített gyermekmedencék. Egyre
több vízilabdacsapat és úszószakosztály edzőtáborozik
a komplexumban, ezért az üdülőközpont TAO pályázatból 8 darab pihenőházat és egy konditermet épített fel.
Az évtized legnagyobb szentesi fürdőfejlesztését
Mártom Mária igazgató vezényelte le, a kivitelező FERROÉP Zrt. volt.
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Thermal Hotel & Spa Tiszakécske

Rózsa Fürdő Tótkomlós

Mostantól új néven és köntösben, ám a régi, megszokott családias értékrenddel és
vendégszeretettel fogadja vendégeit a 35 éves tiszakécskei Barack Thermal Resort. Modern gyógyászati részleg, új medencék, szaunavilág, családbarát fejlesztések követték
egymást, majd 2014-ben megkapták a gyógyfürdő minősítést is. Mindez szálláshelyekkel
is kiegészült: 100 par¬cellás, modern kempinggel, 13 Thermal és további 12 Prémium
apartmannal, és az 50 szobás, négy¬csillagos Barack Thermal Hotel & Spa szállodával
gazdagodott a kínálat. A ténylegesen családi vállalkozásként működő Barack – hiszen a
család két generációja dolgozik együtt a sikerért – idén új szintre lép: egységes köntösben és névvel folytatja működését. Miért? Egész egyszerűen olyan szerteágazóvá vált a
kínálat és a szolgáltatási paletta, hogy a hely megérett rá, hogy egységes komplexumként,
Barack Thermal Resortként gondoljanak rá.
Itthon, de még külföldi viszonylatban is ritka az a hely, ahol ennyire komplex módon,
együtt megtalál mindent a turista, legyen szó a különböző szállástípusokról, a fürdő
nyújtotta élményekről, a gyógyá¬szati kezelésekről, a sokoldalú gasztronómiáról, vagy
a természeti adottságokról. Ezeket gyúrták most egy márkává, amely mindezt tökéletesen kifejezi.
A hely, amelynek története van. A hely aminek lelke van. A Tisza ölelésében, néhány
lépésre a folyóparttól 1984-ben kezdődött a komplexum története. A Sza¬bó Család
akkor vette át a Tiszaparti Thermal fürdő üzemeltetését, amely azóta évről évre tovább
szépült és bővült.
A tulajdonosok hangsúlyozzák: „Csak a külső változott és lett korszerűbb, de ugyanaz
a vendégszeretet és családias atmoszféra vár mindenkit a Barack Thermal Resortban!”

A település elöljárósága 1939-ben a elhatározta, hogy
közkifolyót létesít, a lakosság ivóvízzel történő ellátására.
1942-ben már állt a fürdő épülete és két medence, valamint
egy kis gyermekmedence. A vize: „sem vegyileg, sem bakteriológiailag nem kifogásolható, jelenleg fürdővízül elfogadható, a víz magasabb alkáli-hidrokarbonát tartalma
miatt gyógyvízjelleggel bír”– állapította meg az Országos Közegészségtani Intézet. A
Rózsa Fürdő a nevét a területén pompázó rózsakertekről kapta. Az 1960-as évek végén
valósult meg a reumatológiai és fizikoterápiás szakrendelés. Az 1970-es évek végén
történt nagyobb fejlesztés keretében megépült a gyógymedence. 1986-87-ben nagy
fejlesztés történt a fizikoterápiás részlegen. Modern elektroterápiás egység, valamint új
balneoterápiás részleg került kialakításra, gyógyszolgáltatásokkal (gyógymasszázs, víz
alatti sugármasszázs, súlyfürdő, rekeszes galván-fürdő, csoportos víz alatti gyógytorna,
gyógyúszás, gyógy-ülőfürdő). A fürdő teljes rekonstrukciója megvalósult 2002–2003ban a Széchenyi Terv keretében: gyógy- és wellness-szolgáltatásokkal, melyek között
finn-szauna, gőzkabin, szolárium, gyógyvíz és illóolajok együttes alkalmazását biztosító
aromabarlang és infra-kabin, valamint kültéri- és beltéri feszített víztükrű úszómedencék
is találhatók. A hagyományos építészeti megoldásokkal kialakított, nyári stranddal is
rendelkező, egész évben működő családias jellegű gyógyfürdő játszótérrel, szabadtéri
sportokra alkalmas pályákkal, valamint a nyári hónapokban a kikapcsolódást és fürdőzést színesítő izgalmas és szórakoztató rendezvényekkel várja vendégeit a „Dél-Alföld
legszebb rózsájában, a vidék fürdőjében!”
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Granada Konferencia Wellness és Sport Hotel
Kecskemét mediterrán szállodája, a Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel
a belvárostól néhány percre az M5-ös autópálya nyugati lehajtójától 2 km-re nyugodt,
csendes környezetben várja vendégeit immár 12 éve. A komplexumban 86 geotermikus
energiával működő, fal- és mennyezetfűtéssel/hűtéssel ellátott, elegáns kétágyas szoba,
illetve lakosztály nyújt kényelmes pihenést. A vendégek gasztronómiai kényeztetéséről a
magyar és a nemzetközi konyha ínyencségeit felvonultató éttermünk gondoskodik. Szállodánk rendkívül fontosnak tartja, hogy vendégeink mindig a lehető legjobb élményekkel
gazdagodjanak az itt töltött idő alatt. Nálunk mindenki megtalálhatja számításait legyen
szó akár családi nyaralásról vagy üzleti konferenciáról.
Mámorító szépségű parkunk tökéletes lehetőséget nyújt a boldogító igen kimondására is, és biztosak vagyunk benne, hogy a lakodalom számára is ideális helyszínül
szolgálhatunk. A teljes ellazulást és kikapcsolódást biztosítja vendégeink számára wellness-részlegünk, ahol jaccuzi, feszített víztükrű medence, Kneipp-taposó, finn- és infraszauna, gőzkabin, sókamra, élménytusoló, valamint térítés ellenében infraszolárium,
különféle masszázsok segítik elő a testi-lelki felfrissülést. A 2 hektáros területen 3 profi
teniszpálya, 20 x 40m-es füves futballpálya várja a sportolni vágyókat. Ezen kívül számos
beltéri szórakozási lehetőséggel, (2 pályás bowling, darts, billiárd, asztali tenisz, csocsó)
és ingyenes vezeték nélküli interneteléréssel állunk az Önök rendelkezésére.
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