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Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 

Az idei Utazás Kiállításon az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, egy ki-
emelkedően nagy, 145 m2-es közös standon jelenik meg, úttörőként az Észak-Magyarországi régi-
óban. A térséget alkotó települések önállóan jelennek meg a standon belül. Fontos mérföldkő az 
egyesület életében ez a nagyszabású megjelenés, ugyanis a Csillagvidék itt mutatkozik be elsőként a 
nagyközönségnek.

A Csillagvidék standjára látogatóknak a kiállítás teljes időtartama alatt alkalmuk nyílik a térség 
turisztikai vonzereit mélyrehatóbban megismerni, illetve ízelítőt nyerni az általuk kínált helyi „élmé-
nyekből”. 

Az Utazás Kiállításon való nagyszabású megjelenés az egyesület 2012-es kiállítási részvételi terve-
zetének egy része, melyet belföldi és külföldi workshop részvételek illetve szakmai kiállítási részvéte-
lek tesznek majd teljessé. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg.
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Eger

Az élmények írják a nagy történeteket… és Eger teli van nagy történetekkel. Egy történet a várról, 
történet a fürdőkről, történet egy jó pohár borról, történet egy vízilabdás sikerről, történet egy bel-
városi sétáról… Egri történetek várnak rád, találd meg a sajátodat, legyen Eger a Te történeted! 

Eger városa 2012-ben is igazi élményekkel, megannyi izgalmas történettel várja látogatóit!

Ízelítő programajánlatunkból:

Március 16–31.
Egri Tavaszi Fesztivál

Április 8.
Egri Csillag Borfesztivál

Június 29. – Július 1.
Kaláka Fesztivál

Június 30. – Augusztus 18.
Agria Nyári Játékok 2012.

Július 5–8.
Egri Bikavér Ünnep

Július 12–14.
Egri Csillagok Magyar Zenei Fesztivál

Július 20–22.
Történelmi Vigasságok

Július 26–29.
Végvári Vigasságok

Szeptember 22–23.
Egri Szüret 2012, Szépasszonyvölgy
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Gyógyvizek Völgye: Egerszalók-Demjén-Egerszólát

A Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület Egerszalók kezdeményezésére 2009. november 24-én három te-
lepülés (Egerszalók, Demjén, Egerszólát) közreműködésével jött létre. Az Egyesület azokat az önkor-
mányzatokat, gazdasági és civil szereplőket, szálláshely-szolgáltatókat, magánszemélyeket, támogató-
kat kívánja összefogni, akik közösen szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes turizmusért, 
nemzetközi versenyképességért, a helyi turizmus előtt álló kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és 
szervezeti megújulást, a modern menedzsment szemlélet és stratégiai gondolkodás meghonosítását, a pi-
acorientált hatékonyság javítását, a hálózati együttműködés erősítését, továbbá az innovációs képesség, 
a fenntarthatóság és a vendégorientált szemlélet erősítését, illetve támogatják az ez irányú fejlődés elő-
mozdítását. Az Egyesület létrehozásának célja egy erős turisztikai szakmai szövetség és helyi desztinációs 
érdekképviseleti szervezet létrehozása és működtetése, amely hatékonyan szolgálja a résztvevő telepü-
lések, gazdasági és civil szervezetek, szálláshely-szolgáltatók és magánszemélyek turisztikai versenyké-
pességének növelését, folyamatos szervezeti megújulását, a turisztikai együttműködés, az innovációs és a 
desztinációs szemlélet erősödését. Mindezen célok megvalósítása azonban elképzelhetetlen lenne a térség 
természeti értékek, az épített örökség és az itt élő emberek értékei nélkül. A három települést körbeölelő 
Gyógyvizek Völgye a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében elterülő vidék. Természeti képződ-
ményeivel, finom boraival, vizeivel, kő emlékeivel páratlan kikapcsolódást jelent az idelátogató vendégek 
számára. Egerszalókon igazi nevezetességként említhető a föld mélyéből feltörő hévízforrás, amely jel-
legzetes párolgásával Európában páratlan természeti környezetet teremt. A hegyoldalról lefolyó gyógyvíz 
alkotta különleges teraszos mészkő képződmény a világon egyedülálló. Ezen természeti csoda lábánál 
épült fel a Saliris Resort Gyógy- és Wellness Fürdő, mely a sokoldalú, magas színvonalú gyógyászati és 
wellness szolgáltatásai révén egyedülálló a térségben. A Demjénben található Thermál Fürdő az ország 
legújabban feltárt gyógyvize. Turisztikai látványosságként említhető a riolittufába vájt kaptárkövek és 
barlanglakások, melyek skanzenként látogathatók. A térség építészeti örökségekben is gazdag és mind-
emellett kiemelkedő jelentőségű a borászat. Borászaink finom borokkal és csodálatos riolittufa pincékben 
várják vendégeiket. A kis településeink természeti értékei és a faluközösség még éltethető hagyományai 
határozzák meg a közösségi együttléteket, programokat. 

2011. május 2-án az ÉMOP-2.3.1 pályázati kiírás keretében „Gyógyvizek Völgye helyi TDM turisztikai fej-
lesztési programja” címmel benyújtottuk pályázatunkat, melyet nyertesnek ítélt meg a támogató hatóság. 
A projekt kezdete 2011. október 25., befejezése 2013. október 24. A tervezett összköltség 54.060.000 Ft, 
melyből a támogatás mértéke (85%) 45.951.000 Ft, a saját forrás (15%): 8.109.000 Ft.

A projekt tevékenységei: turisztikai információs iroda kialakítása, számítástechnikai eszközök beszer-
zése, táblarendszer, faházak, kerékpárok, nordic walking felszerelés beszerzése, kiadványok és honlap 
készítése, képzések szervezése.

Vendégéjszaka számok alakulása a desztinációban a 2011. évben:
– Egerszalók 116.000 vendégéjszaka
– Demjén: 10.200 vendégéjszaka
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Mezőkövesd

Helyi TDM
A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 2010-ben 45 millió Ft támogatást nyert el az Észak-Magyarországi 

Operatív Program keretében „Matyó vendégszeretet” – Mezőkövesdi Helyi TDM kialakítása című pályáza-
tával. A projekt időtartama 2 év, mely 2012.június 30-al ér véget. A projekt során megújultak a belvárosi 
Tourinform iroda informatikai eszközei, érintőképernyős terminálok és hőmérős órák kerültek telepítésre a 
vendégkomfort növelése érdekében. A nyári időszakban animációs szórakoztató, sport programok várták 
a fürdőben és az üdülőterületen a vendégeket, továbbá szezonális információs pont is működött a Zsóry-
fürdő főbejáratánál. A tagszolgáltatók dolgozói intenzív lengyel nyelvi képzésen vettek részt, valamint 
számukra a közeljövőben ügyfélszolgálati kompetencia fejlesztés is megvalósul. Az egyesület internetes 
kampányt is folytat a Vendégváró portálon, melynek része több PR cikk, hírlevél megjelenés és nyere-
ményjáték is. A még hátralévő időszakban elektronikus idegenvezető valamint iránymutató táblarendszer 
kialakítása szerepel a tervezett tevékenységek közt.

Matyó Húsvét
A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület Mezőkövesd Város Önkormányzatának támogatásával idén 11. 

alkalommal rendezi meg a nagysikerű rendezvényt. 2012.április 8-9-én a Mezőkövesd központjában fek-
vő Hadas városrészbe idén is több ezer vendéget várnak. Az érdeklődőket hagyományőrző csoportok, 
zenészek, táncosok szórakoztatják, miközben kézműves portékákat, húsvéti ételeket vásárolhatnak. A 
kisebbeket kézműves foglalkozások, fa körhinta, állatsimogató szórakoztatják. A rendezvényen élőben is 
megcsodálhatók a színpompás matyó viseletek, hímzésekés locsolkodás sem marad el. A vendégek idén 
is ellátogathatnak a Sonka- és tojásudvarba, ahol a finom falatok mellett különböző tojásdíszítési techni-
kákkal ismerkedhetnek. A Gépmúzeumban a III. Mezőkövesdi Kovácstalálkozó színesíti a hétfői program-
kínálatot. 

Bővebb program a www.mezokovesd.hu oldalon.

Európai színvonal a Zsóryban
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő méltán híres gyógyvizének hatásáról, azonban elmúlt évek fejlesztései 

nagy előrelépést jelentettek a fürdő számára. Az Európai Uniós pályázat támogatásával megvalósult a 
korábbi ikermedence helyén egy gyógyvizes, és egy nagyobb vízfelületű medence kialakítása élményele-
mekkel és gyermekpancsolóval, továbbá rendelkezésre áll a kisgyermekes családok részére egy új fedett 
gyermekmedence is. Új wellness részleg „szauna világ” épült ki a Zsóryban, amelyben számos szolgálta-
tást lehet igénybe venni (finn, infra és bio szauna, gőz-, aroma- és sókabin, terápiás medence, pezsgőfür-
dő), továbbá élvezhetik a vendégek a 6-féle wellness masszázs egyikét.

Bővebb információ: www.zsory-furdo.hu
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Bogács

2011-ben igen jelentős beruházás valósult meg a Bogácsi Thermálfürdőben, önkormányzati önerő vál-
lalásával nagyszabású felújítási, építési munkálatokra került sor. Az önkormányzat 2009-ben nyújtotta 
be az ÉMOP-2.1.1/B „Turisztikai attrakciók fejlesztése” konstrukció keretében a „A bogácsi termálfürdő 
komplex fejlesztése” című pályázatot. A tervezett projekt nettó összköltsége 190 millió forint volt. A be-
ruházás során felújításra került az iker és lóhere medence, az első nagy medence félig lefedésre került, új 
játszótér és gyermek élménymedence épült, valamint új WC, zuhanyzó és konyha a kemping területén.. A 
fejlesztésnek köszönhetően 2011 augusztusától decemberig 107 ezren látogatták a bogácsi gyógyfürdőt, 
25 százalékkal többen, mint 2010-ben. 

2011-ben nyitott meg Bogácson a Hagyományőrző Ház, amelyben a település két babakészítőjének 
munkái tekinthetőek meg, életképekbe rendezve, bemutatva a XIX. századi népi élet jelentősebb momen-
tumait. A babákon kívül szőttesek, gyönyörű hímzések, öltözetek és eszközök is megtalálhatóak a kiállítási 
darabok között. 

2012-ben a tervek szerint újabb két turizmus fejlesztését célzó EU-s pályázatot nyújt be az önkormány-
zat, az egyik a fürdő továbbfejlesztését célozza. A várhatóan 150-200 milliós beruházással megújul a bog-
ácsi termálfürdő bejárata, emellett egy új wellnessrész is kialakításra kerül. A mezőkövesdi önkormány-
zattal közösen tervezett másik projekt célja a két település közötti – mintegy 10 km hosszú – kerékpárút 
megépítése. 

Bogács nemcsak a természeti adottságaival – kiváló termálvíz, csodálatos táj, kristálytiszta levegő – 
várja az ide látogató vendégeket, hanem sok-sok színes programmal is az év minden szakában. A már 
hagyománnyal rendelkező programokon kívül –Borfesztivál, Egészségnapok, Fürdőfesztivál, Szüreti Mu-
latság, Márton-napi Vigasságok –, 2012-ben első alkalommal kerül megrendezésre a Falusi Kamra Mustra, 
a Nőnapi Party a termálfürdőben, a Sörfesztivál és a Népi Ízek Kóstolója. Ezen kívül a nyár szinte minden 
hétvégéjén sokszínű programokkal, sportolási és szórakozási lehetőségekkel várjuk kedves vendégeinket 
Bogácson.

Bővebb információ a programokról: www.bogacs.hu
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Szilvásvárad – a természet kincsestára

Szilvásvárad, ez a Bükk Északi Kapujaként is ismert település megannyi értékét őrzi a természetnek és 
az emberi szellemnek. Az ide látogatók szabadon élvezhetik a csodás környezetet, a friss, tiszta levegőt, 
a nyugalmat, az erdők csendjét, a patakok zúgását. A Bükki Nemzeti Park területén gyalogos sétával, 
kerékpárral vagy kisvasúttal járható végig a Szalajka-völgy, megtekinthetők a pisztrángos tavak, az egye-
dülálló szépségű, természetes tufaképződmények, lezúduló Fátyol vízesés, a Szabadtéri Erdei Múzeum, a 
vadbemutató és még sok más látnivaló. Kijelölt turistautak vezetik el a természetbarátokat az Őserdőhöz, 
a kilátókövekhez, barlangokhoz. Itt található a Millenniumi Kilátó, de számos tanösvény is várja a telepü-
lésre érkező vendégeket. Szilvásvárad ad otthont a világhírű Lipicai Ménesnek is, ahol a törzsménistálló, 
múzeum, a legelő ménes megtekintése mellett felejthetetlen élményt nyújt egy lovaskocsizás, vagy egy 
lovas túra is. A szabadidős sportok kedvelőit télen sípálya várja, és hazánk első kalandparkjában is kihí-
vások sokasága található.

A természetközeli sportok kedvelői ugyanúgy hódolhatnak szenvedélyüknek, mint aki lovagolni vagy 
fogatot hajtani érkezik, vagy csak egy kellemes kerékpár-, vagy gyalogtúrát tervez a környéken.

A település gasztronómia csodákkal is szolgál. Gondoljunk csak a pisztrángra, amely akár sütve, akár 
füstölve fenséges étek, de több étterem kínál szarvasgomba felhasználásával készült specialitásokat is. A 
Szilvásváradra látogató kirándulókat hangulatos éttermek, négycsillagos wellness-szállodák, színvonalas 
panziók és vendégházak várják.

A településre érkezőket egész évben programok sokasága várja a gasztronómiai rendezvényektől a 
neves sporteseményekig! Május utolsó hétvégéjén a Specialized Szilvásvárad Kerékpáros Maratonnak és 
Outdoor Fesztiválnak ad otthont a Szalajka-völgy, július 13-15-én a Lipicai Lovasfesztivál látványos Nem-
zetközi kettes fogathajtó verseny és lovas bemutatók szórakoztatják a látogatókat. A zene kedvelőit július 
27-28-án várják a NEOTON Familia koncertre és Retro-zenei hétvégére. A gasztronómia szerelmeseinek 
a Pisztráng Nap augusztus 4-én, Gulyásfőző Verseny augusztus 19-én, a Szilva Nap szeptember 8-án, 
valamint a Szarvasgomba Vadászat október 6-án nyújt kellemes kikapcsolódást. Természetesen a felso-
roltakon túl számos további program és rendezvény várja a látogatókat, melyekről a település honlapján 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

2012-ben indult útjára a Szilvásvárad Kártya, melyet valamennyi szilvásváradi szálláshelyen vendégéj-
szakát eltöltő vendégünknek külön térítés nélkül biztosítunk. A Szilvásvárad Kártya számos kedvezmény 
igénybevételére jogosítja birtokosát akár szabadidős élményszerzésről, akár gasztronómiai kalandozásról 
van szó.

Idén a Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület garantált programokkal is várja a látogatókat, március 
15 és október 23 között minden szombaton és vasárnap „Mókus Túrák” címmel garantált gyalogos és ke-
rékpártúrák indulnak a Szalajka-völgyből a természeti kincsek és történelmi örökség bemutatása céljával 
túravezető kíséretében.

Mindezekről részletes információkat a www.szilvasvarad.hu, valamint a www.szilvasvaradkartya.hu ol-
dalakon talál, ahol kedvezményes ajánlatainkkal is találkozhat, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az 
info@szilvasvarad.info.hu címen!

Ha minden látnivalót szeretne megnézni, szeretne lovagolni, kocsikázni, kerékpár-, gyalogtúrákon részt 
venni, kalandozni, töltsön el néhány napot nálunk!
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