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TISZTÍTÁSI AKCIÓ AZ ILONA-VÖLGYBEN 

2017. április 8-án szemétgyűjtést szerveztünk az Ilona-völgyben. A Rákóczi-

fától a vízesésig takarítottuk meg a völgyet. Köszönjük a 22 résztvevőnek, 

akik szabadidejüket áldozták erre az önkéntes munkára, az önkormányzatnak a szemetes-

zsákokat, kesztyűket, valamint az erdészetnek a szemét elszállítását. 
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AZ IDEGENFORGALOM NYAZ IDEGENFORGALOM NYAZ IDEGENFORGALOM NYOMÁBANOMÁBANOMÁBAN   

2016 júliusában nagy lelkesedéssel vetettem magam egy úttörő 

tevékenységbe, a közösségszervezésbe, melyet pártatlanul 

végzek ma is.   

Célom volt:  

 a lakosság összefogása az idegenforgalom fellendítése 

kapcsán 

 ne legyen megosztottság, széthúzás az emberek között 

Amióta Parádra jöttem haza Spanyolországból, azt érzem, hogy 

Parádért kell dolgoznom, és többet akartam tudni arról is, hogy 

a falunak jövője lehet-e az idegenforgalom fellendítése.  

Magam is el kezdtem dolgozni ezen a területen, mint idegenve-

zető, túravezető, turistatájékoztató, tárlatvezető, táborvezető, 

kiállítás és rendezvényszervező, író.  

Személyes beszélgetéseket folytattam 100 emberrel, ezek ered-

ménye és a saját tapasztalataim arra ösztökéltek, hogy mélyebb 

kutatást végezzek a témában.  

A kutatás eredményéről rövid előzetest olvashatnak a követke-

ző oldalon. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 

Béres Magdi  

közösségszervező 

A tartalomból:A tartalomból:  

 Az idegenforgalom nyomában 

 Kitörési pont lehet-e Parádon a 

turizmus fejlesztése…?  2. o. 

 Meghívó Fórumra (Kutatás be-

mutatása, Palócnap)   3. o. 

 Közösségi összefogás Parádon 

3. o 

 Tisztasági akció az Ilona-

völgyben 4. o 

 
Szerkeszti és kiadja 

Béres Magdi  

Tel.: 30/831-5813 
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Kitörési pont lehet-e Parádon az 

idegenforgalom fejlesztése?  

2016. december 5. és 2017. február 5 között zaj-

lott kérdőíves kutatás során 120 ember töltötte 

ki a kérdőívet és 116-ot tudtam értékelni. 66 pa-

rádi, 5 parádfürdői, 3 parádóhutai és 42 nem pa-

rádi illetőségű. A nem Parádon lakók közül 28 

volt a turista, kórházi beteg, 10, aki Parádon dol-

gozik és 4 fő, aki azt jelölte be, hogy ideiglene-

sen él Parádon. A kérdések egy részét külön is 

értékeltem, mert más a vendégek, nem Parádon 

élők véleménye, mint a helyi civil lakosságé. 52 

%-uk volt nő és 48 % a férfi. Legtöbben a 45-55 

év közöttiek töltötték ki, végzettségük szerint 

pedig a diplomások voltak többségben.  

A közvélemény-kutatás célja az volt, hogy meg-

ismerjem a parádiak és Parádon tartózkodók véle-

ményét a falu idegenforgalmi  helyzetéről, és 

olyan információkat szerezzek, amelyek segítsé-

gével meghatározható a turizmus fejlesztésének 

iránya.  

A megkérdezettek 82 %-a értett egyet azzal, 

hogy az idegenforgalom fejlesztése lehet a fő 

kitörési pont Parád helyzetéből.  

A második kérdésben 11 területet emeltem ki, 

melyek segíthetik a turizmus minőségi fejlődé-

sét.  

Sokan nyilatkoztak minden területnél igennel, ez 

azt jelenti, hogy mindet fontosnak tartják.  

A legtöbb igent kapottak sorrendje, ahol két-

két terület is azonos helyre került: 

1. Építészeti örökség hasznosítása 

2. Természeti adottságok nagyobb kihasználá-

sa 

3. Kulturális, idegenforgalmi rendezvények 

4. Gyógy-,lovas-,öko-, gyalogos-, kerékpáros 

turizmus fejlesztése 

5. Strand létesítése Parádfürdőn 

5.   Kulturális turizmus 

6. Szálláshelyek, vendéglátó egységek bővíté-   

se, fejlesztése 

7. Idegenvezetés, turistatájékoztatás 

7. Palóc hagyományok ápolása 

8. Információs pont/tourinform iroda 

9. Település hírnevére alapozva turisztikai att-    

rakció 

A kutatás teljes bemutatása a Fórumon.  
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A fórum témái: 

 A kérdőíves kutatás projektoros 

bemutatása 

 Felkértük az IKSZT-t, hogy mu-

tassa be a XXX. Jubileumi Pa-

lócnap programtervezetét 

 Helyszínen felmerült kérdések, 

válaszok 

Beszéljünk, gondolkodjunk együtt 

Parád idegenforgalmáról! 

MEGHÍVÓ 

FÓRUMRA 

Szeretettel hívunk, vá-

runk minden érdeklődőt 

LAKOSSÁGI LAKOSSÁGI LAKOSSÁGI    

CIVIL FÓRUMRA!CIVIL FÓRUMRA!CIVIL FÓRUMRA! 
 

Időpont: 2017. május 25. 

csütörtök, 18 óra 

Helye: Közösségi ház 

KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS 

PARÁDÉRT 

A közösségszervezés célja, hogy erős közös-

ség jöjjön létre, és hogy lehetőséget teremt-

sünk a településen élőknek arra, hogy olyan 

projektet, kampányt dolgozzunk ki, ami a 

közösség egészének javát szolgálja.  

Az eltelt időszakban el kezdett kialakulni a kö-

zösségünk, fejlődött, emberek jöttek-mentek. 

Havi találkozókon együtt gondolkodtunk, be-

szélgettünk a településen lévő problémákról, 

lehetőségekről. Már fogalmaztunk meg célokat, 

valamint a közösség narratíváját is megalkottuk.   

Várunk még tenni akaró embereket, akikkel a 

havi találkozókon együtt lehet gondolkodni, ter-

vezni, megbeszélni a lehetőségeket. S ha megta-

láltuk a közös célt, akkor keressük rá a megol-

dást, megalkotjuk a stratégiát, akciókat szerve-

zünk, és igyekszünk megoldani a problémát.  

Fontosnak tartjuk, hogy az információ megfele-

lően áramoljon, és ahhoz, hogy a faluban béke 

legyen, egységet kell létrehozni.  

Az idegenforgalom fejlesztése közügy, a lehető-

ségek adottak, a fejlődéshez azonban kockáza-

tokat kell vállalni, akár pályázatokkal, akár be-

fektetőkkel, emberi oldalakkal kapcsolatban is. 

Úgy gondoljuk, hogy mindenhez lehet pénzt 

teremteni, meg kell keresni a lehetőségeket.  

Az emberek nagyobb része gondolja azt, hogy 

ezen a téren mindenképpen tenni kell.  

Közösségünk fontosnak tartja, hogy az Ilona-

völgyben a vízeséshez kijutás többeknek elérhe-

tővé váljon, a balesetveszélyes részek áthidalá-

sát kellene megoldani, s ezáltal növekedne a 

látogatottság, a bakancsos és a kerékpáros turiz-

mus is.  

Közösen, együtt, összefogásban minden köny-

nyebb! Kár, hogy ezt már elfelejtettük a mai 

világban. Egyéni érdekeink is akkor teljesülnek, 

ha a közakarat is megvalósul.  
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