SEE River Dráva projekt – Turizmus munkacsoport megbeszélés
Drávaszabolcs, 2014. április 29.
Összefoglaló
a résztvevők által megfogalmazott turisztikai prioritásokról és feladatokról
(a korábbi megbeszéléseken elhangzott megjegyzéseket is figyelembe véve)
Helyzetkép
- elmaradott infrastruktúra, közlekedésileg elzárt, fiatalok elvándorlása jelentős, magas
munkanélküliség, alacsony iskolázottság
- óriási eltérés a térség tényleges állapota és a lehetséges állapota között
- fejletlen turisztikai infrastruktúra
- a Dráva-Ormánság ma (még) nem turisztikai célállomás, csak kiegészítő programként
szerepel a térség kínálatában
I.

Helyi turisztikai termékek prioritási sorrendje (a két korábbi munkamegbeszélésen
meghatározott aktuális kínálat alapján)
1.
2.
3.
4.
5.

Vízi turizmus
Falusi turizmus
Kulturális-örökség turizmus
Ökoturizmus
Kerékpáros turizmus

Kevésbé jellemző:
6. Vadász turizmus
7. Egészségturizmus - gyógyturizmus
Ideális sorrend (jövőben elérendő):
1. Falusi turizmus
2. Ökoturizmus
3. Kulturális turizmus
melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz
A többi terméket ezek kiegészítőiként érdemes számba venni.

Téma javaslatok európai együttműködési projektekhez
II.

Általános feladatok a Dráva mente turisztikai fejlesztése érdekében
1. helyi lakosság megélhetési feltételeinek biztosítása
 gazdaságfejlesztés
 munkahelyteremtés
 szemléletváltoztatás
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2. helyi infrastrukturális és környezeti fejlesztés
3. térségi menedzser feladatok ellátása központi irodával
 a Dráva desztináció lépték és szemlélet kialakítása
 összehangolt marketing tevékenység biztosítása (célközönség
meghatározása, Dráva arculat, közösségi média, népszerűsítő akciók…)
 információszolgáltatás (info pontok, honlap, kiadványok, online felületek)
 termékfejlesztés – szaktanácsadás: drávai vezér termék (öko, aktív és helyi
hagyományokra épülő kulturális turizmus) kialakítása, kapcsolódó
szolgáltatások kiépítésére ösztönzés
 helyi, térségi és nemzetközi együttműködések szervezése (Villány-SiklósHarkány, Horvátország, Baranya…)
 szabályozások újragondolásának ösztönzése
- nemzetközi jogharmonizáció a horvátokkal a folyó két partjának és
a víznek egységes használatára (pl. horgászási feltételek,
haltelepítés, vízparti építkezések)
- szálláshelyfejlesztés, falusi turizmus fejlesztés feltételeinek
megkönnyítése – életszerű és kivitelezhető előírások,
adókedvezmény, támogatási rendszer kidolgozása szükséges
- helyi termék eladhatóságának megkönnyítése – jelenleg túl sok a
megkötés
- a vízitúrák szigorú megkötöttségeinek enyhítése
- turista horgászat feltételeinek újragondolása
 beutaztató iroda szerepkör felvállalása

III.

Szakmai turisztikai feladatok a legfontosabb turisztikai termékek megvalósítása
érdekében
Vízi turizmus
- hajózás: kisméretű hajókkal a sétahajózás feltételeinek megteremtése, több
kikötő létesítése, Drávaszabolcson kikötőfejlesztés és népszerűsítés
- evezés: kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése (pl. kikötési és táborozási pontok)
- horgászat: élőhely-feltételek biztosítása elsődleges (akár a hullámtérben lévő
szántóterületek feláldozásával a víz javára), haltelepítés, halhoz kötődő
gasztronómiai programok, halfogyasztás előtérbe helyezésére buzdítással, a
horgászás szépségeivel megismertető táborok, bemutatók szervezése
- turista horgász igényeinek kiszolgálása, mely más mint a helyi „állandó”
horgászoké
- összekötni a vízi turisztikai termékeket a szárazföldiekkel és a két ország kínálatát
közös kínálatba szervezve
Falusi turizmus
- szállásfejlesztés: a turizmus alapfeltétele, az Ormánságban a falusi turizmusra
alapozva
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-

-

kapcsolódó termékek: szinte minden Dráva menti turisztikai kínálat vagy
lehetséges termék a falusi turizmussal összekötve válik teljessé, ezért szükséges
összekapcsolásuk, együttes kezelésük
a kiegészítő kínálatok feltételeinek biztosítása: pl. házi jellegű termékeknek helyi
piac kialakítása, faluséták szervezése, helyi hagyományok, gazdálkodás
megismertetése

Kulturális-örökség turizmus
- az ormánsági életmód és kultúra hagyományainak autentikus bemutatása
vezértermék lehet a Dráva mentén
- fakazettás templomok felújítása, attrakciók hozzákapcsolása
- ormánsági hagyományok felelevenítése és bemutatása: látványos, interaktív
néprajzi, helytörténeti bemutatóhelyek létesítése, ill. korszerűsítése
- kézműves hagyományok bemutatása, gyakorlási lehetőségének biztosítása
(táborok, kézműves foglalkozások)
- rendezvények: rendszeres és többnapos, tematikus fesztiválok kellenek,
gasztronómiával összekötve (melyek a helyieknek minőségi változást
jelenthetnek, szemléletváltozást hozhatnak, közösségformáló hatással, ) pl.
halászléfőző verseny
- az itt elhaladó vallási, zarándok utak résztvevőinek állomáshelyek, programok
biztosítása
Ökoturizmus
- a táj csak akkor élvezhető, ha vonzza a turistát, ha eredeti szépségében élvezhető
– a Dráva mente ma nem ilyen, vissza kell állítani a hagyományos tájszerkezetet, a
hagyományos gazdálkodási formákkal
- szelíd turizmus alapozva fejleszteni, minél kevesebb mesterséges beavatkozással
(ökológiai lábnyommal), környezetre nem káros, legkevesebb energia
beruházással, tömegközlekedéshez kötve, tájba illő, nem feltűnő
létesítményekkel (pl. madárles, hangséta ösvény, tanösvény épített tárgyak
nélkül)
- tanösvényt csak meglévő szolgáltatások mellé, magyarázatként és hozzáadott
érékként érdemes kialakítani, önmagában egy tanösvény nem vendégcsábító és
nem értékteremtő
- személyes, helyi (hiteles) interpretáció biztosítása szükséges
- látogatóközpontok létrehozását a fentiek figyelembevételével települési
környezetben kell szorgalmazni, nem táji-természeti környezetben, először csak
minta jelleggel néhány település részvételével, önszerveződéses, fenntarthatósági
alapon, s ha beválik, akkor kiterjeszteni a módszert
Kerékpáros turizmus
- kerékpáros infrastruktúra (úthálózat, kiszolgáló pontok, táblarendszer) kiépítése
és továbbfejlesztése az Ős-Dráva projekt kerékpáros fejlesztéseivel összhangban
- kölcsönzési lehetőség biztosítása a Dráva parton több ponton is, megszervezett
kerékpár felvétellel és leadással
- körtúra útvonalak kijelölése, határon átívelő túrákkal
- szórólapok, térképek, okostelefonos alkalmazások kidolgozása
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hidakon megoldani a kerékpársávos elkülönített átkelési lehetőséget
összehangolni a harkányi önkormányzati és TDM-es, valamint az Ős-Dráva
programos kerékpár kölcsönzési szolgáltatásokat

Gyógyturizmus - egészségturizmus
- A Dráva mente bemutatása, mint egészséges életmódot, táplálkozást,
halfogyasztást, vegyszermentes termékek fogyasztását, tiszta levegőt, egészséges
környezetet, csendet és nyugalmat, testi és lelki megújulást biztosító desztináció,
mely egyúttal a Sellyei Termálfürdő gyógyító és felfrissítő szolgáltatásait, és a
természethez kapcsolódó szabadidős-sportolási lehetőségeket (kerékpározás,
gyalogtúrázás ) is kínál kiegészítésként.

Mészáros Bernadett – Sarkadi Eszter
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