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BEVEZETO 
 

2016 júliusától az Ökotárs Alapítvány és a Civil Kollégium Alapítvány által támogatott 

pályázati program (közösségszervezés) keretében interjúmaratont végzek Parádon, és száz 

interjú után a problémafeltárások során kiderült, hogy a lakosság elsősorban a turizmus 

fejlődésében látja a település kimozdulását.  

Ez adta az ötletet, hogy mélyebb kutatást is végezzek a témában.  

 

Erre nem kaptam megbízást, magamtól, a program részeként végeztem el.  

 

Parád/Parádfürdő mindig fontos turisztikai célpont volt, ám az elmúlt 20-25 évben ezt a 

fényét elveszítette. A látogatottság, az idegenforgalmi szereplők, vállalkozások száma 

lecsökkent, szálláshelyek, vendéglátóegységek, kereskedelmi egységek bezártak. Sok épület, 

amely valamikor rendkívül látogatott volt, már az enyészeté.  

 

A településen nagyobb tömeget befogadó munkahely sosem volt, és az elmúlt időszak alatt a 

környékbeli településeken (Parádsasvár, Recsk, Bodony) is megszűntek. A földek 

mezőgazdasági megművelésre nem igazán alkalmasak. A település az idegenforgalom, 

erdészeti lehetőségek és a vadászat terén tud elsősorban kimozdulni jelenlegi helyzetéből.  

 

Parád jelen időszakban eléggé megosztott, több részre van szakadva. Az emberek hangulata 

változó, van, aki elégedett, van, aki elégedetlen, van, aki közömbös, és van, aki dühének is 

hangot ad. Abban azonban egyezik a véleményük, hogy az idegenforgalom az a terület, amit 

feltétlenül fejleszteni kell.  

 

Állandó lakosság 2016. január 1-jén 2056 fő. 1-18 éves korosztály 292 fő, 19-33 év között 

287 fő, 34-62 év közöttiek 815 fő, 63-77 év közöttiek 431 fő, 78 év felettiek 231 fő.  

724-en élnek házasságban, 334-en özvegyek, 203-an elváltak, 795-en egyedülállók.  
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A TELEPULESROL 
1. Általános áttekintés 
 

Parád Észak-Magyarország egyik leglátogatottabb idegenforgalmi helye, s egyben a Mátra 

északi oldalán élő palóc néprajzi csoport geográfiai központja.  

Közigazgatásilag hozzá tartozik Parádfürdő és Parádóhuta is.  

Bodony településsel pedig közös önkormányzati hivatal működik, de az önkormányzat 

mindkét településen önálló. 

Gyógyvizeiről és népi kultúrájáról híres üdülőhely, mely a Tarna patak völgyében, a 24-es 

főút mentén fekszik. 

Több család birtoka is volt, 1603-ban Rákóczi György fejedelem vásárolta meg a 

településeket, és bő 100 esztendeig a Rákócziak birtoka volt.  

A Rákócziak után Grassalkovich Antal tulajdonába kerültek, és a Grassalkovichok birtoka 

maradt ismét száz évre. Közben más családok is bérelték, többek között az Orczy család. 

Orczy József nevéhez köthető az első fürdőház megépítése, illetve az első bányavágat is 

Parádfürdőn. A Grassalkovichok kihalása után a Károlyiak bérelték, majd 1847-ben meg is 

vásárolták a birtokot.  

Parád turisztikai értékét növelik idegenforgalmi látványosságai, népi építészeti emlékei, élő 

népi mesterségei, a sajátos népi kultúrát megteremtő népcsoport, a palócok kultúrája, a négy 

kiállítóhely illetve múzeum és a csodás természeti adottságok, az Ilona-völgy látványosságai, 

valamint a Károlyiak építészeti öröksége.  

Parádfürdő hírneve ma is vonzó idegenforgalmi szempontból, az emberek többsége ma is e 

miatt jön a településre.  

Infrastrukturális helyzete megfelelő, óvoda, iskola, idősek otthona, sportpálya, 

takarékszövetkezet, posta, gyógyszertár, orvosi és fogorvosi rendelő, templom, kórház, 

szálloda található a településen és számos vendéglátó és idegenforgalomhoz köthető ingatlan, 

illetve vállalkozás.  

Az iskolával egy épületegyüttesben található a Közösségi Ház, mely részben az iskola 

használatában van, de itt vannak az IKSZT programok is nagyrészt megtartva. Szintén itt 

található a Községi és Iskolai Könyvtár, mely egyben e-Magyarország pontként is üzemel.  
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A lakosság folyamatosan öregszik, és az üveggyár bezárása után sokan elmentek, mert nincs 

munkalehetőség a környéken.  

A településen számos civil szervezet, önszerveződött közösség és vállalkozás is található, 

amelyek közül kiemelést érdemel kulturális szempontból a Palócbokréta Hagyományőrző 

Egyesület, a Nyugdíjas Klub és a fiatalok által nemrég létrehozott PAKSZ, a 2016-ban alakult 

PIKE (Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület), Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Polgárőr 

Egyesület, Parád SE, iskolai, kórházi alapítványok, Vöröskereszt helyi szervezete. A 

hagyományteremtő programok minden szervezetnél megvannak, ami azt mutatja, hogy 

vannak a faluban olyan közösségi emberek, akik akarnak tenni a faluért, és az itt élő 

emberekért.  

Az óvoda és iskola mellett a 2008-ban új épületbe költözött idősek otthona, a Freskó étterem, 

palócház, tájház, Asztalos Johák fafaragó kiállítása, Cifra istálló, Baji Imréné kosárfonó, a 

parádóhutai iskola, a volt napközi épülete, a sportpálya, mind helyszínei a kultúrának és az 

idegenforgalomnak. Valamint a természeti helyek, az alsó és felső park, Ilona-völgy egyes 

részei, Fehérkő, timsós tavak, timsóbánya, valamint a jellegfák (Rákóczi-fa, Pletykafa) is.  

Az Erzsébet Park Szálloda és az idegenforgalmi, vendéglátó egységek is fontos színterek, 

amik jól működnek Parádon.  

A parádfürdői kórház hírneve, színvonala fontos bázisa lehet az egészségturizmusnak, mely 

napjainkban egyre jobban terjed.  

A község fekvése, környéke teret biztosít a természet szerelmeseinek, így túrák, kirándulások 

kiindulópontja is a település.   

Erős a hitélet is, főként a katolikus vallás tagjai élnek itt. Szent Ottília a falu védőszentje, a 

templom is ezt a nevet viseli. A templom is teret ad templomi hangversenyeknek, 

koncerteknek.  

Parád információs újságja a Parádi Mozaik, mely két-háromhavonta jelenik meg.  

 

A település megosztottsága, az emberek elégedetlensége, a munkanélküliség, a keserűség, a 

tehetetlenség, a kilátástalanság, az emberi félelmek vezettek a településen lévő hangulathoz. 

Parád hírnevéből, természeti és épített örökségéből, palóc múltjából adódóan is kiemelkedő 

helyzetben van, ám az a negatív energia, ellenségeskedés, békétlenség, amely most 

körüllengi, nem tesz jót a falu megítélésnek, és a benne élő embereknek sem.  
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2. Parád adottságai, lehetőségei az idegenforgalom 
szempontjából 

2.1 Kulturális turizmus 
A településen 4 kiállítóhely illetve múzeum található. Ebből kettőt az önkormányzat 

üzemeltet, de nem saját tulajdona. A Palócház az egyik legrégebbi építészeti emlék, illetve a 

Cifra istálló, és a benne található Kocsimúzeum.  

A fotón balról jobbra haladva soronként: 

 

Tájház, Palócház, Kosárfonó kiállítás, Parádi palócnapok rendezvény, Tájház belső, Asztalos Johák 

népi fafaragó hagyatéki kiállítása, Freskó étterem belső, Kocsimúzeum – hintó, Cifra Istálló.  

 

A tájház és a fafaragó kiállítás az önkormányzat tulajdona. Jelenleg egyik sem rendelkezik 

működési engedéllyel, mely megnehezíti a pályázati lehetőségek elérését.  

A Freskó étterem is látványosság, mely fontos része a kulturális turizmusnak, az 

önkormányzat jelenleg bérbe kívánja adni.  
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2.2 Természeti értékek 
 Parádfürdőn található Észak-Magyarország valamikori legszebb parkja, jelenleg az 

önkormányzat felügyeli, közmunkások tartják rendben, az alsó és a felső park is éves 

szinten helyet ad rendezvényeknek. Pályázat készült a szakszerű rendbetételére.  

 Rákóczi-fa. Várható volt, hogy a kiszáradt fa gyökerei nem állnak már ellen a 

természet erőinek. Úgy vélem, hogy ez is látványossága Parádnak, amit nem lenne 

szabad veszni, hagyni. Ha nem konzerválják, akkor már nem lehet megmenteni, pedig 

még így, hogy kidőlt, is több ember fordul meg ott, mint más helyeken. 

A fotókon balról jobbra haladva soronként:  
 
Pletykafa, Timsós felső-tó, Károlyi-park részlet, Mária kép, Virágzik a kikerics, Oroszlán-vár, 
Rákóczi-fa, Ilona-völgy kapuja, Szent István kút (Csevice kút), Mini állatkert, Vaskapu-ereszke, 
Gesztenyefasor az Ilona-völgyben, Turistautak a vízesés felé 
 

 Ilona-völgy. Parád olyan látványossággal is rendelkezik, mint Magyarország 

legmagasabban fekvő természetes vízesése, melyhez évente becslésem szerint 

legalább 40-45 000 ember megy ki. A vadregényes táj egyre több turistát vonz, viszont 

vannak szakaszok, ahol feltétlenül változtatni kellene. 
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 Tanösvények, régi turistasétányok, több nehézségi szintű túraútvonalak – rendbetételre 

várnak. (A Bükki Nemzeti Park Ilona-völgyi geológiai tanösvénye is itt található, 

melynek 8 állomása van.) 

 Kerékpáros-, tájfutó, bakancsos túrázási, ökoturizmus lehetőségek 

 Fehér-kő. Timsó bánya, timsós tavak. (Fehérkői tanösvény. 2016-ban adták át.) 

 Mini állatkert és Pletykafa 

 Várromok.  

Marhád – keleti és nyugati csúcsa. Nincs nyoma, hogy a két vár között lett volna 

kapcsolat. A nyugati csúcsnál kiásták a falakat, de állagmegőrzés nem történt, így a 

szétfagyás miatt már nem lesz egy idő után nyomuk sem.  

Oroszlánvár – a vár valószínűleg Eger 1552-es ostromakor pusztult el.  

Vörös vár. Sajnos már itt sincs nyoma a valamikori várnak. Remek történetek vannak, 

nevét a vörös színű anyag határozta meg, mely vasércet is tartalmazott. S az alatta lévő 

tárókról is, ahol Orczy báró bányászott először ezüst tartalmú rézércet.  

Várhegy.  
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2.3 Építészeti örökség 

 
A fotón balról jobbra haladva soronként:  

Károlyi kastély, Egy fotón a Károlyi kastély, az Erzsébet szálloda és a kórház épületegyüttese a fák 

takarásában, Erzsébet Park Hotel, Ybl Szálló, kórházépületek, Freskó étterem, Cifra Istálló, Templom 

A népi építészet mellett a Károlyi család is sok épületet hagyott az utókorra.  

 

 A Károlyi kastély 2008 óta üresen áll. Jelenleg állami tulajdon, melyet értékesítésre 

kínálnak.  

 Erzsébet Park Hotel. Jelenleg három csillagos szálloda, és magántulajdonban van.  

 Ybl Szálló. Jelenleg elég romos épület, önkormányzati tulajdonban van, az 

önkormányzat eladására írt ki pályázatot.  

 Freskó étterem és szálloda. Önkormányzati tulajdon. Az éttermet rendezvényekre 

adják bérbe, 2017-ben hosszú távú bérlésére írtak ki pályázatot.  

 Juliette lak. Jelenleg a kórház tulajdona, kórházi célokra hasznosítják. 

(Egészségfejlesztési Iroda és lakások helyszíne.) 

 Római katolikus templom – a Grassalkovich család építtette.  
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 Parádfürdői Állami Kórház épületegyüttese – állami (kórházi) tulajdon 

 Ybl Miklós tervei alapján épült Cifra Istálló – állami tulajdon, az önkormányzat 

üzemelteti 

2.4 Palóc kultúra 
Parád valamikor palóc központ volt, s az 1960-as években indult útjára a Palócnap 

rendezvény, mely fontos mind a kulturális élet, mind pedig az idegenforgalom szempontjából.  

A parádi palócok is kivetkőztek a népviseletükből, a hagyományőrzés már sajnos csak az 

idősebbek körében jelentős.  

2.5 Gyógyvizek 
Parád többféle gyógyvízkinccsel rendelkezik, melyek között legismertebb a kénes vegyületet 

tartalmazó "Csevice" és a vasas-timsós fürdővíz, valamint a Parádóhután található vastartalmú 

Klarissza forrás. Ezeken kívül még számos forrás található a település több részén.  

2.6 Gyógyturizmus, egészségturizmus 
A Parádfürdői Állami Kórház az ország egyik legtapasztaltabb rehabilitációs szakkórháza. 

Küldetésük szellemében fontos feladatuk a betegek partnerként való kezelése, a teljes testi-

lelki egyensúly és emberi méltóság megtartása. A Parád gyógyvizeivel való gyógyítás mellett 

szoros együttműködésben áll az Erzsébet Park Hotellel, melyet gyógyszállodává minősítettek, 

s ahol több gyógyászati kezelés zajlik, többek között a mofettás kezelések.  

2.7 Strand, fürdési lehetőség 
Parádfürdőnek része volt az 1936 körül létesített hideg vizes strand, melyben nem volt 

gyógyvíz, mégis rendkívül látogatott volt a vendégek és a helyiek körében is. 1995-ben került 

bezárásra, majd az ezredforduló elején beruházási céllal (látványfürdő épül) letarolták, és 

azóta is üres terület, mivel a beruházás nem valósult meg.  

2.8 Szálláshelyek, vendéglátó és kereskedelmi egységek 
2016-ban 1 szálloda, 3 panzió, 27 egyéb szálláshely, 2 üdülőház és 4 közösségi szálláshelyre 

volt kiadva engedély. 2016-ban 59 336 vendégéjszaka után fizettek idegenforgalmi adót. A 

befolyt összeg 20 770 ezer Ft.  

61 kereskedő szerepel a nyilvántartásban, ebből 16 üzletköteles egység van.  

Véleményem szerint ezek közül már nem működik mind.  

A vállalkozások száma a településen 185, melyből elég sok az idegenforgalomhoz, 

vendéglátáshoz, kereskedelemhez kapcsolódó. 
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KUTATASI TANULMANY 
1.  Kutatási alapelvek 
 
A közvélemény-kutatás célja: 

Megismerni a parádiak és Parádon tartózkodók véleményét a falu idegenforgalmi helyzetéről. 

Olyan információk szerzése, amelyek hozzájárulhatnak a turizmusfejlesztés irányának 

alakításához. 

Vizsgálati dimenziók: 

 az idegenforgalom megjelenése a mindennapi gondolkodás síkján 

 a parádi lakosság értékítélete a turizmus helyzetéről 

 a helyiek "mint vendégek", hogyan élnek a turisztikai fejlesztések, programok adta 

lehetőségekkel  

 a Parádon tartózkodó vendégek, betegek, ápoltak, ideiglenesen tartózkodók véleménye a 

jelenlegi helyzetről 

 a turisztikai fejlesztésekkel, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos javaslatok 

A vizsgálat típusa: leíró, problémamegfogalmazó. 

Az adatfelvétel ideje: 2016. december 5. – 2017. február 5. 

Az adatgyűjtés helyszínei: munkahelyek, lakások, rendezvények, kereskedelmi egységek 

Mintavételi stratégia: a felnőtt korú helyi lakosság körében rétegezett, illetve az Erzsébet 

szállodában, parádfürdői kórházban, idősotthonban megszállók, lakók, dolgozók közötti 

véletlen kiválasztás. 

Adatgyűjtés módja:  

Kérdőíves interjú a civil lakosság és vendégek, betegek és Parádon dolgozók körében.                   

Kérdőívet kitöltők száma: 120 fő. 

A kutatás hipotézise: 

 a parádi lakosok többsége fontosnak tartja az idegenforgalmi ágazatot; 

 Parád/Parádfürdő fő vonzereje a természeti adottságok, építészeti örökség, kulturális 

turizmus, parádi vizek, kulturális rendezvények, régi hírnév, gyógyturizmus 

 a vendégek szívesen járnak Parádra, s több időt is eltöltenének itt 

 a helyiek élnek a felkínált kulturális lehetőségekkel, a turisztikai attrakciókat 

látogatják. 
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A kutatás háttere: 

Személyes megkeresések alkalmával szívesen fogadták a kérdőívet, bár sokan nem juttatták 

vissza. Segítségemre voltak a munkahelyek (Erzsébet szálloda, kórház, iskola, idősotthon, 

Polgármesteri hivatal, Roma Nemzetiségi Önkormányzat és két vállalkozó, akiknek 

üzleteiben beszerezhető volt, és le tudták adni a kérdőíveket.) Nagyon köszönöm mindenki 

segítségét. 

A kutatás során figyelemmel voltam a helybeliek véleményére és a nem ott lakókéra is, 

bizonyos kérdéseknél elég eltérő értékítéletet fogalmaztak meg, ezért külön is elemeztem. 

2.  A kérdőíves kutatás részletezése 
 

120 kérdőív érkezett be, és 116-ot tudtam értékelni. 

A nyitott kérdéseknek nem volt sikere, a válaszadók 50 százaléka nem töltötte ki, de az adott 

válaszok értékelhetők. 66 parádi, 5 parádfürdői, 3 parádóhutai, és 42 nem parádi illetőségű 

egyén kérdőívét tudtam használni. A nem Parádon lakók közül 28 volt a vendég, 10, aki 

Parádon dolgozik, és 4, aki azt jelölte be, hogy ideiglenesen él itt.  

Külön is elemeztem a helyiek és a nem itt élők válaszait, mert voltak területek, ahol eltérő 

értékítéleteket fogalmaztak meg. 

 
60 nő és 56 férfi segítette válaszaival a kutatásomat. Legtöbben a 45-55 és az 55-65 közötti 

korosztály tagjai töltötték ki.  

 

 

Iskolai végzettség szerint diplomások, érettségizettek, 8 általánost elvégzettek a sorrend, és 

hasonló arányban – 12% – töltötték ki a szakmunkásképzésben részt vettek, illetve a felsőfokú 

OKJ-s végzettségűek.  
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Foglalkozásuk szerint az alkalmazottak nyilatkoztak a legtöbben, akiket a nyugdíjasok 

követtek. Az egyéb megnevezés alatt 16-an válaszoltak a kérdésekre, ők GYED/GYES-en 

lévők, diákok és segélyen élők voltak, és 10 vállalkozó is segítette a munkámat.  

Családi állapotukat tekintve a házasságban, élettársi kapcsolatban élők töltötték ki a 

legtöbben.  

Nettó személyes jövedelemnél legtöbben a 70.000-150.000 Ft közöttit jelölték be.  

1. Egyetért-e azzal az állásponttal, hogy Parád település fő kitörési pontja az 

idegenforgalom fejlesztése?  

 

A válaszadók 82%-a ért vele egyet, 18% pedig nem. Hozzászólási lehetőséget a „nem”-nél 

nem jelöltem, de voltak, akik odaírták, miért nem.  

 szeretnék, ha a falu több lábon állna, ne csak az idegenforgalom határozza meg 

 kellenének más munkahelyek is 

 

0 20 40 60 80

alkalm.
vállalkozó

nyugd.
egyéb

alkalm. vállalkozó nyugd. egyéb
Sorozatok1 64 10 26 16

Foglalkozás
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82%

18%

Egyetért-e, hogy fő kitörési pont a 
turizmus fejl…?

igen
nem

Parádiak szerint: 72% ért egyet. Nem parádiak szerint: 98 százalék ért egyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ön szerint az alábbiak elősegíthetik-e Parádon a minőségi turizmus fejlődését?  

 
A felsorolt 11 területre „igen”, „nem” és „nem tudja” válaszokat lehetett adni, így sorrendet 

tudtam kialakítani a legtöbb „igen”-t és a legtöbb „nem”-et kapott válaszok között is. S látható 

a különbség a helyiek és a nem helyiek válaszai között. 

Elég sokan nyilatkoztak igennel minden területre, ami azt jelenti, hogy mindegyiket fontosnak 

tartják.  

 LEGTÖBB IGEN LEGTÖBB NEM  
Megnevezés hely-

beli 
nem 
parádi 

együtt hely-
beli 

nem 
parádi 

együtt legtöbb 
igen 
sorrend 

természeti adottságok nagyobb 
kihasználása 

55 37 92 2 2 4 II. 

építészeti örökség hasznosítása 55 41 96 2 0 2 I. 
palóc hagyományok ápolása 47 33 80 4 2 6 VII. 
település hírnevére alapozva 
turisztikai attrakció 

43 30 73 6 2 8 IX. 

kulturális turizmus 48 36 84 3 3 6 V. 
kulturális, idegenforg. 
rendezvények  

53 38 91 4 3 7 III. 

gyógy-, lovas-, öko-, gyalogos, 
kerékpáros turizmus fejlesztése 

53 36 89 1 3 4 IV. 

idegenvezetés, 
turistatájékoztatás 

47 33 80 3 2 5 VII. 

információs pont/ 
Tourinform iroda 

42 32 74 9 2 11 VIII. 

szálláshelyek, vendéglátó 
egységek bővítése, fejlesztése 

53 29 82 2 2 4 VI. 

strand létesítése Parádfürdőn 46 38 84 6 3 9 V. 
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Legtöbb igen 

 

Mind a helybeliek, mind pedig a nem parádiak véleménye megegyezik abban, hogy első 

helyre sorolták az építészeti örökség hasznosítását. Parádfürdőn több olyan épület van, mely a 

Károlyiak idejében épültek, és jelenleg kihasználatlanok. A Károlyi-kastély 9 éve üresen áll, 

állami tulajdonban van, állaga folyamatosan romlik. Az Ybl szálló romos állapotú, az 

önkormányzat jelen időszakban értékesítésére írt ki pályázatot. A Freskó étterem és szálloda 

önkormányzati tulajdonban van. Jelenleg rendezvényekre adják bérbe, hosszú távú 

bérbeadását tervezik.  

Összesítésben második a természeti adottságok nagyobb kihasználása. Az Ilona-völgy, a 

Károlyi-park, Fehér-kő fontos helyszínei a turizmusnak, melyek fejlesztését, nagyobb 

kihasználását a vendégek és a helybeliek is szeretnék.  

Több kulturális és idegenforgalmi rendezvényt szeretnének mind a két oldalon, mely jobban 

vonzaná a turistákat, és a helyiek is tudnák látogatni. A jelenlegi nagy rendezvény – Parádi 

Palócnapok – mellé szeretnék, ha több időszakhoz kötődően is lennének rendezvények.  

A strand létesítése Parádfürdőn már kicsit eltérő válaszokat mutat. A vendégek szeretnék, míg 

a helyiek között ennek a területnek a megítélése megoszlik. Vannak támogatói és vannak 

ellenzői is.  

 

Utolsó két helyen az információs pont/Tourinform iroda létesítése és a település hírnevére 

alapozva valamilyen turisztikai attrakció létrehozása végzett.  

Ez a két eredmény megítélésem szerint nem tükrözi igazán a valós igényeket.  

 Információs pontra véleményem szerint nagyon is nagy szükség lenne. Akik 

kereskedelmi, vendéglátós, idegenforgalmi területen dolgoznak a megmondhatói 

annak, hogy hányszor kérdeznek tőlük, mert nincs sehol kellően feltüntetve, kitáblázva 

semminek az elérhetősége, megközelíthetősége. Nincsenek szervezett túrák, nincs 

gazdája sok mindennek.  

 Valószínűleg sokan nem értették meg azt a kérdést, hogy mi is lehetne egy a település 

hírnevére alapozott turisztikai attrakció. Parád/Parádfürdő ma is olyan hírnévnek 

örvend, ami idevonzza az embereket, és sajnos a helyszínen szembesülnek vele, hogy 

a hírnév mögött már nincs fürdő, nincsen közösségi élet, a vendéglátási egységek 

száma kevés és nem mindenkinek megfelelő színvonalú, nincsenek rendezvények, 

szórakozási lehetőségek.  
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Legtöbb nem 

A legtöbb nemet az Információs pont/Tourinform iroda kapta, második a strand létesítése 

Parádfürdőn, harmadik pedig a turisztikai attrakció.  

 

3. Válassza ki azt a területet, ami ön szerint a legfontosabb lenne a 2. pontban 

felsoroltak közül! 

 

A 11 terület közül mindkét csoportban a „Strand létesítése Parádfürdőn” – került az I. helyre, 

kimagasló különbséggel a többihez képest.  

 

A strand megítélése, ahogyan jeleztem, egy megosztó terület még a településen belül is. 

Szükséges lenne az önkormányzat részéről egy tájékoztatás adása, hogy ha lehetséges lenne a 

létrehozása, mi kellene hozzá, ha pedig nem érdemes erről gondolkozni, akkor szedjék 

pontokba, miért nem érdemes, és erről tájékoztatni kell a lakosságot is.  
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I. Strand létesítése   29 % 
II. Építészeti örökség hasznosítása 17 % 
III. Kulturális turizmus fellendítése, kiállítóhelyek fejlesztése, 

nagyobb kihasználása, rendezvényekkel való ellátása  
13 % 

IV. Gyógy-, lovas-, öko-, gyalogos és kerékpáros turizmus 
fejlesztése  

12 % 

V. Természeti adottságok nagyobb kihasználása  11 % 
VI. Kulturális és idegenforgalmi rendezvények megvalósulása 8 % 
VII. Palóc hagyományok ápolása  5 % 
VIII. Település hírnevére alapozva turisztikai attrakció megvalósítása  2,5 % 
VIII. Szálláshelyek, vendéglátóegységek bővítése, fejlesztése  2,5 % 
IX. Idegenvezetés, turistatájékoztatás   1 % 
X. Információs pont/Tourinform iroda létesítése 0 % 
 

4. Milyen turisztikai attrakciót tudna elképzelni Parádon?  

 

13 lehetséges területet kellett 1-5-ig pontozni, az 5 mindenképpen fontosnak tartja, az 1 pedig, 

hogy egyáltalán nem tartja fontosnak. Illetve lehetőséget kínált az űrlap, hogy mit tudnának 

még elképzelni. Voltak, akik a táblázatban az egyik oldalt nem töltötték ki, vagy 

figyelmetlenség miatt, vagy, mert azokat nem tartották egyáltalán fontosnak.  

Bár részben a 2. kérdésnél felsorolt területeket próbáltam egy még pontosabb rangsorba tenni, 

az eredmény érdekes módon már kicsit másképet mutat.  

Attrakciók: 

a) tavas projekt (csónakázó-, horgásztavak, ezekhez rendezvények 

b) sportversenyek rendszeres megrendezése, rendezvényekkel 

c) timsós tavak kitisztítása, látványossággá alakítása, hasznosítása 

d) fürdési lehetőség – strand vagy uszoda 

e) kulturális turizmus (Cifra istálló, A. J. fafaragó kiállítása, tájház, palócház, Freskó) 

f) koncertek, színház, szórakozási lehetőségek 

g) Ilona-völgyben lovaskocsis vagy gumikerekes turistaközlekedés 

h) kilátók (Vörös vár, Várhegy, Fehérkő) 

i) fedeles lovarda, és lovaglási lehetőségek 

j) ösvények, hidak rendbetétele az Ilona-völgyben, túrák vezetése, ismeretterjesztő 

táblák kihelyezése, vadaspark, tavak, földvárak 

k) ökoturizmus 

l) kulturális rendezvények – a Palócnap mellett fesztiválok, egyéb rendezvények, 

kiállítások 
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m) Károlyi-park szakszerű rendbetétele, kulturális célokra való felhasználása 

n) Egyéb: az alábbi válaszokat jelölték még meg 

 gyógyturizmus 

 kalandpark a földrajzi adottságokra épülve 

 sporteszközbérlés 

 szánkópálya 

Az alábbi táblázat a legtöbb 5-t, 4-t, 3-t,2-t és 1-t kapott attrakciókat mutatja a helyiek, nem 

helyiek és összesen bontásban.  

 helyiek nem helyiek összesen 

legtöbb 5-ös d) strand, uszoda e) kulturális turizmus d) strand, uszoda 
legtöbb 4-es f) koncertek, színház 

szórakozási lehetőségek 
g) Ilona-völgyben közle-
kedés 
h) kilátók 

f) koncertek, színház, 
szórakozási lehetőségek 

legtöbb 3-as b) sportversenyek, 
rendezvények 

b) sportversenyek, 
rendezvények 
f) koncertek, színház 
szórakozási lehetőségek 

b) sportversenyek, 
rendezvények 

legtöbb 2-es l) kulturális rendezvények c) timsós tavak c) timsós tavak 
legtöbb 1-es a) tavas projekt a) tavas projekt b) tavas projekt 
 

Voltak területek, ahol mindössze 1-2 véleménykülönbség volt, pl. a legtöbb 5-nél 69-en 

szavaztak a „Strand, uszoda” attrakcióra, 68-an pedig a „kulturális turizmus” területet 

értékelték 5-re összesítésben. Viszont most fontosabbnak láttam ezt az elemzést.  

Úgy vélem, hogy az összes sor irányadó lehet a településen kialakítandó attrakciók fontossági 

sorrendje között.  

1. Strand vagy uszoda létesítése 

2. koncertek, színház, szórakozási lehetőségek 

3. sportversenyek, rendezvények 

4. timsós tavak kitisztítása, látványossággá alakítása, hasznosítása 

5. tavas projekt 

A stranddal kapcsolatban már tettem észrevételt. Állásfoglalást kell készíteni, és azt közölni 

kell a falu lakóival is.  

Középen pedig fontos a „koncertek, színház, szórakozási lehetőségek”, ezt mindenképpen 

fejleszteni kell.  
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A sportversenyek, rendezvények következik a fontossági sorrendben, létjogosultsága van, 

hiszen idegenforgalmai szempontból sok embert tudnak hozni a településre akkor is, ha 

mindig lesznek ellenzői.  

A timsós tavak kitisztítása, látványossággá alakítása, hasznosítása már kevésbé fontos a 

kérdőívet kitöltők szerint, de ez is növelheti a látnivalók sorát. A parádfürdői kórház 

pályázatot adott be ennek a kivitelezésére.  

A „tavas projekt”, mely egy pályázati lehetőség elérése esetén valósulna meg, nem kapott 

kedvező értékítéletet. Mind a helyiek, mind a nem helyiek között a legtöbb 1-est kapta, nem 

tartják elég fontosnak.  

Az érdekesség kedvéért a legtöbb 5-öst kapottak sorrendjét is leírom, mert volt, hogy 

egyetlen 1 ember szavazata döntött csak a sorrendnél  

 

 
 

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy a XXX. Jubileumi Palócnap programajánlata az elmúlt 

évtizedek legsikeresebb programelemeit tartalmazza? (Pl. menettánc, ezertagú kórus 

éneke, palócgála, lovas program, tudományos tanácskozás, népi iparművészek kiállítása) 
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A vendégek 80%-a ért egyet, míg a helyi lakosság 66%-a. A vendégek többsége nem tudta 

megítélni, hiszen nem volt még a Palócnapokon. A helybeliek 34%-a úgy véli, hogy új színt 

kellene vinni a rendezvény kínálatába, nagyobb figyelemmel kellene lenni az egyes 

korosztályok igényeire. Összességében pedig 71% ért egyet és 29% nem.  

 

 
 

6. Milyen programokat javasolna még a rendezvény kínálatába? 

 

Vendégek, Parádon dolgozók javaslatai:  Helybeliek javaslatai: 

 Emlékpark – díszfaültetéssel 
 táncház 
 komolyzenei és könnyűzenei 

koncertek 
 helytörténeti vetélkedők szervezése, 

lebonyolítása 
 korosztályos néptáncegyüttesek 

bemutatkozása 
 diszkó 
 színházi előadások 
 rendszeres idegenvezetés 
 gasztronómia, cukrászat 
 palóckupával jutalmazott 

sportrendezvények, megmérettetések 
 valamilyen gasztro dolog, amelyben a 

palóc ételek mellé valamilyen 
„gasztro tekintély” is 
meghívható/megnyerhető lenne 

 könnyűzenei és világzenei koncertek,  
 koncertek (népi jellegű, Kormorán, 

Gyimes, Csík zkr.) 
 tömegvonzó fellépő műsora,  
 színházi bemutató, népi színjáték 

megrendezése, palócélet bemutatása 
színdarabbal 

 tájegységek gasztronómiája 
 minden korosztály megtalálja a 

megfelelő programot 
 még több olyan rendezvény, 

amelyben a vendégek is kapnak 
lehetőséget arra, hogy 
megtapasztalhassák a palóc kultúrát, 
szokásokat 

 A régi majorette lányok látványos 
felvonulása!  

 Legyen a valóságban is halászléfőző 
verseny, ne csak a kiírásban! 

71%

29%

Egyetért-e,  hogy a Palócnap…?

igen

nem
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  a hagyományos gyermeküdültetésre 
alapozva – pályázati úton – gyermek-
szabadidőközpont az Ilona-völgyben 

 kiállítások (Parád-Parádfürdő 
története, Károlyiak, palócok, 
természeti környezetünk) 

 kézműves foglalkozások felnőtt és 
gyerek részére 

 több parádi lakost belevonni a 
szervezésbe, hogy ne csak ugyanazok 
fáradozzanak 

 bóvli nélküli kirakodóvásár, 
színvonalas vidámpark 

 zenés esték 
 palócnap és vadásznap legyen külön 
 diszkó 
 több ételfajta kipróbálása és 

vásárlása, más település is áruljon és 
kóstoló 

 palóc gasztronómia, népi ételek,  
 népies gyerekprogramok, játékok, 

előadások, a hagyományőrzés mellett 
a fiatalok számára koncert 

 múzeumlátogatások lehetőségét is 
beleépíteni 

 bográcsozás 
 palóc népművészeti, ill. kézműves 

vásár,  
 Parád népi fotóinak kiállítása, helyi 

kézművesek bemutatása, gyerekek 
bevonása a hagyományokba 

 olyan rendezvény, koncert, amely a 
nagyközönség számára is vonzó 
lehet.  

 

A felsorolásban leírtak nem fontossági sorrendet mutatnak, csupán felsorolásszerűen jelennek 

meg, mivel kevesen válaszoltak, és többnyire egy-egy válasz mögött is egy-egy válaszadó 

van, így nem lehetett rangsorolni.  

Ezek egy része korábban is és ma is megtalálhatóak a Palócnapok rendezvénylistájában, 

viszont érdemes figyelni arra, hogy 1960 óta sok minden megváltozott, mások már az 

emberek igényei, főleg korosztályonként. A palóc hagyományokat is kevesebben őrzik és 

viszik tovább. A palóc identitás ugyan ébredezik napjainkban, mely Nógrád megyére inkább 

jellemző, talán Heves megyében, s főleg Parádon és környékén is erősebbé válik majd.  
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Többen is megfogalmazták azt, hogy jó lenne egy olyan fellépő, aki nagyobb tömeget 

vonzana be. Bár a szervezők ragaszkodnak a palóc hagyományokhoz, fedezet esetén érdemes 

lenne megvalósítani, ez szükséges a mai világban. Biztos vagyok benne, hogy több százzal, 

esetleg ezerrel is növekedne a látogatók száma.  

2002-ben főiskolai tanulmányaim során kutatást végeztem az akkori Palócnapon 

Kutatásom tárgya volt többek között az is, hogy a hagyományőrzés mellett előtérbe került 

amatőr néptánc és más programok megjelenése (pl. vadfőző verseny) milyen jelentőséggel bír 

a rendezvény megítélésében. Valamint az is, hogy Parád idegenforgalmi központ volt, mely az 

elmúlt években veszített vonzerejéből, s a rendezvénynek köszönhetően változhat-e ez a kép? 

Valamint arra is, hogy milyen a rendezvény megítélése idegenforgalmi szempontból.  

Akkoriban a kérdőíves kutatás mellett interjúkat készítettem a szervezőkkel, polgármesterrel 

és a fellépőkkel is.  

Az eredmény azt mutatta, hogy a rendezvény fontos az idegenforgalom szempontjából.  

2004-ben már megfigyelőként vegyültem el a tömegben, ahol a szociológia tanáromat 

kalauzoltam, és együtt vettünk részt a programokon. Másokkal beszélgetve és saját tapasztalat 

is az volt, hogy a rendezvény színvonala csökkent a két évvel korábbihoz képest.  

2004-ben ezt írtam szakdolgozatomban.  

„…A Heves Megyei Vadásznap egy nagyon jó program, de nem szerencsés, hogy a palócnapi 

programokkal éppen egy időben zajlik. Megosztja a tömeget. S nem tudnak itt is, ott is jelen 

lenni. Ezt egy másik napon kellene megrendezni. Nagyon jól éreztem ott magam, ebédre is 

hivatalos voltam. Sok embert vonzott, de engem a folklór hagyományok jobban érdekeltek… 

Ez a program a Palócföldi vigasságok rendezvénysorozaton belül úgy érzem, egyre nagyobb 

hangsúlyt kap, s félő, hogy a vadászok ki is sajátíthatják ezt a rendezvényt. Én mindenképpen 

egy más időpontban rendezném meg, függetlenítve a palócnaptól. Parádnak amúgy sem sok 

kulturális rendezvénye van a palócnapon kívül, lehetne külön egy vadászati programsorozatot 

létrehozni, s a parkba szervezni különböző programokat. Azt tapasztaltam, hogy akik ott 

voltak, a főzésen vettek részt, illetve a különböző vadásztársaságok vendégei voltak, azoknak 

80%-a egyáltalán nem vett részt a más helyszíneken zajló programokon. 

A tűzijáték minden évben rengeteg nézőt vonz, ez volt ez évben is, s annak színvonala olyan 

volt, mint 2 éve. A környékbeli települések közül itt van minden évben tűzijáték, s ezért nagyon 

sokan jönnek át estére, olyanok is, akik a programokon nem vesznek részt. Ez az egyik 

legstabilabb programrész, s a leglátványosabb, s a leglátogatottabb is.  
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Bennem a palócnap kicsi gyerekkorom óta úgy él, hogy Parádfürdő központjában, a 24-es 

főúton felvonul sok település a saját népviseletében, hagyományait őrizve ismerteti meg a 

közönséget a falvak életével. Erre most is nagy igény lenne, s sokkal több nézőt is vonzana. Ez 

a két évvel korábbi kutatásomból is kiderült, ezt nyilatkozták a nézők és a fellépők is. Persze 

ez pénzkérdés. Talán alakítani kellene a rendezvényeken, és négyévente lenne egy nagyobb 

palócnap, mint régen, s a többi évben módosítani a programokon.  

Szervezői tapasztalatom, s most a megfigyeléseim szerint úgy vélem, hogy ha Parád ezt a 

rendezvényt továbbra is megfelelő színvonalon kívánja megszervezni, átalakításokat, 

módosításokat kell megvalósítania.” 

Azóta eltelt 13 év. A jelenlegi kutatáson is hasonlókat fogalmaztak meg.  

Ugyanakkor szervezőként magam is tudom, hogy könnyebb anyagilag megrendezni együtt a 

vadásznappal, viszont 2015-ben a saját fülemmel hallottam a tömegben, amikor idegenek azt 

mondták, hogy „ez már inkább vadásznap, mint palócnap.” Ez elgondolkodtató.  

Egy nagy rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításához több hónapra van szükség és több 

ember munkáját igényli, akik azt szeretnék, hogy ez a rendezvény méltó legyen a XXX. 

jubileumhoz. A 2017-es tervezetet látva, lesz néhány új elem is, többek között egy ismert 

előadót is terveznek meghívni.    

 

7. Milyen rendezvényeket képzelne még el a településen a palócnapon kívül? 

 

Vendégek, Parádon dolgozók Helyi lakosok 
 néptánc 
 koncertek, 
 fürdési lehetőség,  
 tánc 
 nyári hónapokban több kulturális 

program szervezése 
 gyalogtúra-verseny 
 ügyességi lovasverseny,  
 kutyakiállítás 
 sportrendezvények, megmozgatja a 

települést is 
 fürdőbál 
 a táj adottságait kellene kihasználni, 

nem tömegrendezvényeket szervezni 
 színházi előadások, 
 nagyobb szabású kulturális és zenei 

programok,  
 túrák országos programokba 

 komoly- és könnyűzenei koncertek 
 évszakokhoz köthető kulturális 

rendezvények 
 fesztiválok, zenei programok  
 gasztronómia programok 
 sport évszakonkénti (téli, hó 

függvényében kutyaszán-húzó 
verseny) 

 szabadtéri és zárthelyű színházi 
előadások, esték 

 vadásznap 
 időseknek való programok (operett és 

nótaestek) 
 tájházak napja,  
 több kiállítás,  
 családi és gyermek programok,  
 Több sporteseményt, ügyességi és 

erőnléti bemutatókat! 
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bekacsolása  
 levesnap 
 fesztiválok (zene, gasztro) 
 gyerekprogramok, táborok,  
 téli-nyári túra lehetőségek 
 hagyomány napok, gasztro napok, 

realy szépség napok, jóga napok, 
 tömegeket vonzó rendezvények, hogy 

megismerjék ezt a régiót 
 egészséges életmód programok,  
 gyógyvizek napja a kórházzal és az 

EFI irodával együttműködésben 
 A nyári időszakban a rendszeresség 

fontos lenne, hogy mindig történjen 
Parádon valami. Kisebb, különböző 
célcsoportnak szánt programokkal 
lehetne tesztelni, hogy mire van igény 
leginkább. 

 évszaknak megfelelően gasztronómiai 
rendezvények 

 

 nyári estékre színházi-operett-
dalestek szervezése 

 Május 1. rendezvény 
 szabadtéri programok a Freskó előtti 

színpadon, belevonva az Erzsébet 
Hotelt is.  

 kerékpáros találkozó,  
 a már megkezdett veteránautó 

találkozó felfejlesztése  
 a csepű-lapu-gongyola felélesztése 

kistérségi szinten  
 az évi kulturális programban lévő 

programok népszerűsítése, 
fejlesztése. Kik szervezzék a többi 
programot???  

 amik már vannak, azok 
népszerűsítése, Luca-nap, Kisze 
bábégetés 

 hadtörténeti megemlékezések, huszár 
és királyi honvéd hagyományőrzők 

 futballmeccsek, sportprogramok 
 strand 
 jó kezdeményezés a Hadd főzzek ma 

magamnak, akár egy pünkösdölővel 
összekötve.  

 szintén hagyományteremtő 
szándékkal könnyűzenei vagy lovas 
találkozó megszervezése, 
gasztronómiával ötvözve 

 népi jeles napok ünnepköri ünneplése 
havonta 

 2-3 napos koncertsorozat pl. Rock 
Parád 

 évszakhoz kapcsolódva szabadtéri 
hangverseny, koncert, földrajzi 
környezet túra stb. 
hagyományteremtés pl. Parád túra, 
erdei programok 

 kulturális napok, 
 túrák kicsiknek-nagyoknak,  
 lovas rendezvények,  
 tájfutó versenyek 
 a természeti adottságokat kihasználva 

sportrendezvények, amely az 
egészséges életmód prezentálása 
mellett kulturális vonzattal is bírna.  

 megfelelő helyszín biztosítása mellett 
(Ilona-völgy, park, tavas projekt) 
zenei fesztiválok szervezése 
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A táblázatból kitűnik, hogy az idegenforgalom fellendüléséhez kulturális, sport- és zenés 

rendezvényekre egyaránt szükség van. Vendégek, helybeliek fontos igénye, hogy 

szabadidejüket megfelelően tudják eltölteni. Ez a táblázat is felsorolás jellegű, nem 

rangsoroltam a kevés kitöltő miatt.  

Idegen- és túravezetéseim során sok vendéggel beszélgettem, és a kutatás mellett 120 interjú a 

falubeliekkel is azt támasztja alá, hogy igény lenne ezekre.  

Rendezvényszervezőként, népművelőként azonban tudom, és az elmúlt évtizedek is azt 

támasztják alá, hogy a lakosság nem megy el a rendezvényekre, többségében még akkor sem, 

ha azok ingyenesek.  

Ahhoz, hogy az idegenforgalom fellendüljön, a rendezvények megléte mellett a helyiek aktív 

részvétele is szükséges ahhoz, hogy ezek megvalósulhassanak, és hagyománnyá válhassanak.  

Vajon hogyan lehetne az embereket rávenni arra, hogy érdeklődjenek a településen zajló 

programok iránt? Erre sajnos 25 év után sem tudom a választ. Nyilván az anyagi lehetőségek, 

az internet, az okos telefonok elterjedése, és hogy az emberek már nem látják a közösségi élet 

szépségeit úgy, mint régen, mind hatással vannak. Az emberek gondolkodásában, 

személyiségében kell változásnak végbemennie ahhoz, hogy újra kimozduljanak, szeressenek 

közösségbe menni, élvezzék a programok nyújtotta lehetőségeket. Ismét legyen 

kapcsolatépítés, odafigyelés a másikra.  

 

8. Ön szerint megfelelő-e a település marketingtevékenysége?  

 

4%

45%51%

Megfelelő-e a marketingtevékenység?

igen

nem

n.t.megít.
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Hasonló az arány a vendégeknél és a civil lakosságnál is. A többség nem tudja megítélni, mert 

nem ismeri, milyen marketingtevékenység történik Parád népszerűsítése érdekében.  

 

Javaslatok, hogyan lehetne javítani a marketingtevékenységen: 

  

vendégek, Parádon dolgozók helyi lakosság 

 több reklám kellene, mert keveset 
hallani Parádról 

 online hirdetések 
 országos médiák igénybevétele, 

internet, külföldi kapcsolatok 
keresése 

 ide kell csábítani a vendégeket, addig 
nem lesz felemelkedés 

 online marketing a szállodákkal 
karöltve 

 főállású team, a település 
marketingjével foglalkozik 

 kiadványok, térképek hiánya 
 civil szervezetek és a lakosság 

együttműködésének elősegítésére 
fórumok szervezése 

 

 kiadványok, online és tv 
 több infó a médiákban 
 több média 
 Több kérdésben figyelemben kellene 

tartani a lakosság érdekeit, 
véleményét 

 Jobban ki kellene használni a 
meglévő lehetőségeinket! 

 jó kapcsolatok kialakítása 
 prospektusok készítése, internetes 

megjelenés, reklám – akár 
újságcikkek formájában.  

 több önkéntes legyen 
 minden ügy szakszerű, lelkes 

megvalósítása 
 Országos televíziós média évenkénti 

kitelepítése. Gyöngyös és Eger rádiók 
napi szintű híradása Parádról. El kell 
azt érni, hogy a „csapból is Parád 
folyjon”.  

 1 főt fel kellene venni erre a feladatra 
 szakember munkába állítása, több 

szakember bevonása 
 regionális reklámkampány 
 Úgy, mint Szalók és Demjén, újság, 

TV 
 több program esetén növelni kell tv-

ben, neten, sajtóban is  
 ne legyen zárva a 3 múzeum, és ne 1 

fő vezesse a látogatókat 
 minden embert meghallgatni, még ha 

nem is 1 körhöz tartozunk 
 korszerű, naprakész honlap 
 több helyen és módon való 

reklámozása a falunak és a meglévő 
kultúrának 

 Közösségi média nagyobb arányú 
használata, az egyes döntések és 
tervezetek nyilvánosságra hozása 
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Mindkét csoport fontosnak tartja, hogy több médiát kell bevonni, és többen szakember 

bevonásával látnák megfelelőnek a marketingtevékenységet Parádon. Ez a táblázat sem mutat 

fontossági sorrendet a kevés válaszoló miatt, csupán felsorolásként tudom figyelembe venni.  

 

9. Az Ön tapasztalata szerint milyen pozitív hatással van a turisták jelenléte a falura?  

 

Kilenc területet jelöltem ki, amely igen megosztott lett a válaszok szerint. Voltak, akik egyet 

jelöltek be, s voltak, akik többet.  

 

 
 

a) több a munkalehetőség 

b) lehetőség a jövedelem kiegészítésére 

c) adóbevételek növekedése 

d) infrastruktúra fejlesztése 

e) gazdasági kapcsolatok bővülése 

f) a lokálpatriotizmus erősödése 

g) kereskedelmi, vendéglátóipari fejlesztések, forgalomnövekedés 

h) színvonalas kulturális programok 

i) Térségi „vezető” szerep erősödése 

j) Egyéb: az alábbiakat javasolták még 

 ingatlanok értékesíthetőek lesznek 

a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Sorozatok1 58 51 66 43 30 27 63 40 25
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Milyen pozitív hatással van a turisták 
jelenléte?
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 több vállalkozás jöhet létre 

 jobban megismerik Parádot 

 fejlődik az idegenforgalom, a falusi turizmus 

 

Itt nagy különbség nem látható a helyiek és nem helyiek, illetve az összesen rangsornál. 

Látható, hogy több soron is azonos válaszokat adtak.  

 

Sorrend Helyiek Nem helyiek összesen 
1.  adóbevételek növekedése több a munkalehetőség Adóbevételek növekedése 
2.  kereskedelmi, 

vendéglátóipari 
fejlesztések, 
forgalomnövek. 

kereskedelmi, 
vendéglátóipari 
fejlesztések, 
forgalomnövek. 

kereskedelmi, 
vendéglátóipari fejlesztések, 
forgalomnövek. 

3.  lehetőség a jövedelem 
kiegészítésére 

lehetőség a jövedelem 
kiegészítésére 

több a munkalehetőség 
 

4.  több a munkalehetőség adóbevételek növekedése lehetőség a jövedelem 
kiegészítésére 

5.  infrastruktúra fejlesztése infrastruktúra fejlesztése infrastruktúra fejlesztése 
6.  színvonalas kulturális 

programok 
színvonalas kulturális 
programok 

színvonalas kulturális 
programok 

7.  gazdasági kapcsolatok 
bővülése 

gazdasági kapcsolatok 
bővülése 

gazdasági kapcsolatok 
bővülése 

8.  a lokálpatriotizmus 
erősödése 

Térségi „vezető” szerep 
erősödése 

a lokálpatriotizmus 
erősödése 

9.  Térségi „vezető” szerep 
erősödése 

a lokálpatriotizmus 
erősödése 

Térségi „vezető” szerep 
erősödése 

 

Az adóbevételek növekedését látják első sorban pozitívnak a turisták növekedésével a falura 

nézve. Ez az önkormányzat bevétele, amiről a mindenkori faluvezetés dönt, hogy pontosan 

mire költi, mennyit forgat belőle vissza az idegenforgalom fejlesztésére.  

Ha a turisták száma tovább növekedne, akkor érdemes lenne a kereskedelmi és vendéglátó- 

helyek fejlesztését is előtérbe helyezni. Sajnos a tendencia még fordított, hiszen a 

közelmúltban is mindkét szolgáltatási területen bezárások történtek. 

Ha viszont bővülnének, ez magával hozná, hogy új munkahelyek is lennének, és lehetőség 

lenne jövedelemkiegészítésre is.   

Az 5-9. helyen hasonlóan vélekedtek, utolsó helyre a térségi „vezető” szerep erősödését 

tették. Valamikor Parád központi idegenforgalmi helyet töltött be, az én véleményem az, hogy 

ha a régi fényét nem is lehet visszaállítani, de mindenképpen erősíteni kellene ezt a pozíciót, 

hiszen minden adottsága megvan a településnek.  

 



29 
 
 

10. Az idegenforgalom fellendüléséhez milyen szolgáltatásokat, feladatokat tart 

fontosnak?  

 

Ezt a kérdést értették félre a legtöbben. Azt kértem, hogy a 20 területet tegyék sorrendbe 

1,2,3… 20. szerint. A kitöltők közel fele nem jól értelmezte, de egy kis átszámítással a 

kérdésre adott válaszok 80%-át mégis tudtam használni, olyanok is voltak, akik az egész 

táblázatot üresen hagyták, így ez a kérdéskör a kérdőíveket kitöltők 80%-án alapul.   

A válaszadók egy része a legfontosabbakat 20-al jelölte, és csak 10-től indította. Ez jelzés volt 

arra, hogy fordítva kell értelmeznem. Pl. 10-15-20. Így 1, 2, 3 helyezést tudtam figyelembe 

venni, ahol a 20-as az 1. hely, s a 10 pedig a 3. hely, ha mindössze három számot adtak meg. 

Viszont sok első és sok második, illetve harmadik helyezett lett így.  

A kérdés feldolgozása is nehéz feladatnak bizonyult, s nagyon eltérő válaszok jöttek ki a helyi 

lakosság, a nem helyiek, és főleg az összesen sorokban. Az első helyre tettek rangsora.  

szám Megnevezés Sorrend parádiak Sorrend nem 
parádiak 

Sorrend 
összesen 

1.  utak állapota XII. VI. XII. 
2.  egészségügy állapota XVII. IV. XVI. 
3.  parkosított környezet, virágos falukép VI. IX. IX. 
4.  közlekedés  XIV. VI. XIII. 
5.  ingyenes, színes programfüzetek XII. VII. XII. 
6.  változatos kikapcsolódási lehetőségek  VII. VI. VIII. 
7.  szórakozóhelyek fiataloknak, 

idősebbeknek  
XVI. VIII. XVII. 

8.  bolti infrastruktúrák fejlettsége XV. VIII. XV. 
9.  nevezetességekről szóló táblák 

megfelelő kihelyezése 
IV. VIII. VI. 

10.  magas minőségű szolgáltatások 
elérhető áron 

VIII. I. V. 

11.  tisztaság IX. III. VII. 
12.  barátságos, vendégszerető légkör, 

emberi kedvesség 
V. IV. IV. 

13.  Információs iroda elérhetősége V. VII. VI. 
14.  helyi rendezvények megléte X. IX. XI. 
15.  ingyenes parkolási lehetőség a 

célhelyen 
VII. VII. IX. 

16.  olcsó és jó étkezési lehetőségek XIV. VIII. XIV. 
17.  szálláshelyek megfelelő színvonala 

(wifi, szauna stb.) 
XI. V. X. 

18.  illemhelyek elérhetősége III. II. I. 
19.  erőteljesebb marketing, több reklám I. VI. II. 
20.  szakképzett idegenforgalmi 

humánerőforrás 
II. VI. III. 
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A helyiek az I. helyre az „erőteljesebb marketing, több reklám” területet tették, míg a 

vendégek, Parádon dolgozók a „magas minőségű szolgáltatások, elérhető árakon” területet. 

Összességében mégis az „illemhelyek elérhetősége” került az I. helyre.   

Még 20 hasonló táblázatot lehetne létrehozni, melyek a 2, 3, 4… 20. helyre soroltak területek 

szerinti megosztását mutatja, de ennek nem látom értelmét.  

Az alábbiakban a két diagram az 1. és a 20. helyre soroltak szerinti megoszlást mutatja.  

 

 
Az utolsó hely szerinti sorrend, mindössze 56 válasz született a 20 területre.  

Az 1. helyre azok a területek kerültek, akik a legtöbbet, 7 jelölést kaptak, s ilyen több terület 

is volt.  

 ingyenes, színes programfüzetek 

 bolti infrastruktúrák fejlettsége 

 információs iroda elérhetősége 

4%
3%

5%

3%

4%

6%
2%
3%

6%

6%
6%7%

6%5%

5%
3%

5%

8%

7%
7%

Első hely alapján összesítés
utak állapota
egészségügy állapota
falukép
közlekedés
ingyenes, színes programfüzetek
változatos kikapcsolódási lehetőségek
szórakozóhelyek fiataloknak, idősebbeknek
bolti infrastruktúrák fejlettsége
táblák megfelelő kihelyezése
magas minőségű szolgáltatások elérhető árakon
tisztaság
barátságos emberszerető légkör, emberi kedvesség
Információs iroda elérhetősége
helyi rendezvények megléte
ingyenes parkolási lehetőségek a célhelyen
olcsó és jó étkezési lehetőségek
szálláshelyek megfelelő színvonala
illemhelyek elérhetősége

4%
11%

0%
0%

13%

5%

4%13%

0%2%0%

4%
13%0%

9%

2% 9%

0%
2%

13%

Utolsó hely alapján összesítés
utak állapota
egészségügy állapota
falukép
közlekedés
ingyenes, színes programfüzetek
változatos kikapcsolódási lehetőségek
szórakozóhelyek fiataloknak, idősebbeknek
bolti infrastruktúrák fejlettsége
táblák megfelelő kihelyezése
magas minőségű szolgáltatások elérhető árakon
tisztaság
barátságos emberszerető légkör, emberi kedvesség
Információs iroda elérhetősége
helyi rendezvények megléte
ingyenes parkolási lehetőségek a célhelyen
olcsó és jó étkezési lehetőségek
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 szakképzett idegenforgalmi humánerőforrás 

2. helyen – 6 jelölés – egészségügy állapota 

3. helyen – 5 jelölés – ingyenes parkolási lehetőség a célhelyen 

                                 – szálláshelyek megfelelő színvonala 

4. helyen – 3 jelölés – változatos kikapcsolódási lehetőségek 

5. helyen – 2 jelölés – utak állapota 

                                  – szórakozóhelyek fiataloknak, időseknek 

                                  – barátságos, vendégszerető légkör, emberi kedvesség 

6. helyen – 1 jelölés – magas minőségű szolgáltatások elérhető árakon 

            – olcsó és jó étkezési lehetőségek 

            – erőteljesebb marketing, több reklám  

7. helyen – 0 jelöléssel (amiket senki sem sorolt utolsó helyre) 

 parkosított környezet, virágos falukép 

 közlekedés 

 nevezetességekről szóló táblák megfelelő kihelyezése 

 tisztaság 

 helyi rendezvények megléte 

 illemhelyek elérhetősége 

                      

Ami különlegességként értékelhető, hogy meglepő módon az egyes területek közül több 

kapott a 10. helyre nagyobb besorolást mind a helyieknél, a nem helyieknél, és az 

összesítésben is.  

Ezek voltak:  

 Utak állapota 18, míg az első helyre 21 szerepel. 

 Egészségügy állapota 14, míg az első helyen 15. 

 Közlekedés 11, míg az első helyen 19. 

 szórakozóhelyek fiataloknak, időseknek 14, míg az az 1. helyen 15. 

 olcsó és jó étkezési lehetőségek 19, míg az első helyen csak 17. 

 

Úgy ítélem meg, hogy az „összesen” eredmények ebben a formában nem tükrözik a 

valóságot, ezért ezek sorrendjénél külön kell értékelni a helyi civil lakosság és a vendégek, 

Parádon dolgozók véleményét.  
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Így a sorrend az alábbiak szerint alakul, az első helyre sorolás alapján, mely irányvonal lehet a 

későbbiekben. A 20 terület a legtöbb 1. helyre sorolás szerint.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Megnevezés Helybeliek Megnevezés Nem 
helybeliek 

Erőteljesebb marketing, több 
reklám 

I. Magas minőségű 
szolgáltatások elérhető 
árakon 

I. 

Szakképzett idegenforgalmi 
erőforrás 

II. Illemhelyek elérhetősége II. 

Illemhelyek elérhetősége III. Tisztaság III. 
Nevezetességről szóló táblák 
megfelelő kihelyezése 

IV. Egészségügy állapota IV. 

Barátságos, emberszerető 
légkör, emberi kedvesség 

V. Barátságos, emberszerető 
légkör, emberi kedvesség 

IV. 

Információs iroda elérhetősége V. Szálláshelyek megfelelő 
színvonala 

V. 

Parkosított környezet, virágos 
falukép 

VI. Utak állapota VI. 

Változatos kikapcsolódási 
lehetőségek 

VII.  Közlekedés VI. 

Ingyenes parkolási lehetőség a 
célhelyen  

VII. Változatos 
kikapcsolódási 
lehetőségek 

VI. 

Magas minőségű szolgáltatások 
elérhető árakon 

VIII. Erőteljesebb marketing, 
több reklám 

VI. 

Tisztaság IX. Szakképzett 
idegenforgalmi 
humánerőforrás 

VI.  

Helyi rendezvények megléte X. Ingyenes, színes 
programfüzetek 

VII. 

Szálláshelyek megfelelő 
színvonala 

XI. Információs iroda 
elérhetősége 

VII. 

Ingyenes, színes 
programfüzetek 

XII. Ingyenes parkolási 
lehetőség a célhelyen 

VII. 

Utak állapota XIII. Szórakozóhelyek 
időseknek, fiataloknak 

VIII. 

Közlekedés XIV. Bolti infrastruktúrák 
fejlettsége 

VIII. 

Olcsó és jó étkezési 
lehetőségek  

XIV.  Nevezetességekről szóló 
táblák kihelyezése 

VIII. 

Bolti infrastruktúrák fejlettsége XV. Olcsó és jó étkezési 
lehetőségek 

VIII. 

Szórakozóhelyek fiataloknak, 
időseknek 

XVI. Parkosított környezet, 
virágos falukép 

IX. 

Egészségügy állapota XVII. Helyi rendezvények 
megléte 

IX. 
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Számomra az is érdekesség, hogy az utak és az egészségügy állapotát a vendégek, Parádon 

dolgozók fontosabbnak ítélték meg, mint a helybeliek.  

Míg a nevezetességekről szóló táblák megfelelő kihelyezését viszont a helybeliek tartják 

fontosabbnak, mind a vendégek.  

A korábbi kérdésnél utolsó helyen végzett az információs iroda elérhetősége, míg itt az V. 

helyre sorolták a helyiek.  

 

11. Tapasztalata alapján mi vonzza leginkább Parádra a turistákat? 

8 területet jelöltem meg, illetve az egyéb résznél még továbbiakra tettek javaslatot.  

 
a) Parád/Parádfürdő hírneve, kiemelten a fürdő (ami már nincs, de keresik) 

b) Természeti adottságok, látnivalók, tanösvények, túrázási lehetőségek 

c) Palócnapok rendezvénysorozat 

d) Múzeumok, kiállítások 

e) Sportrendezvények (Enduro, Veterán) 

f) Gasztronómia 

g) Üvegmegmunkálás 

h) Szívélyes vendéglátás 

i) Egyéb: az alábbiakat javasolták még 

 Erzsébet Park Hotel 
 Parádfürdői kórház 
 Mofetta 
 Tiszta levegő 

Itt nagy különbség nem látható a helyiek és nem helyiek, illetve az összesen rangsornál.  
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Mi vonzza leginkább a turistákat 
Parádra? 

Sorozatok1
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Sorrend Helyiek Nem helyiek összesen 
1.  Palócnapok 

rendezvénysorozat 
Parád/Parádfürdő hírneve, 
kiemelten a fürdő (ami már 
nincs, de keresik) 

Parád/Parádfürdő hírneve, 
kiemelten a fürdő (ami már 
nincs, de keresik) 

2.  Parád/Parádfürdő hírneve, 
kiemelten a fürdő (ami már 
nincs, de keresik) 

természeti adottságok, 
látnivalók, tanösvények, 
túrázási lehetőségek 

természeti adottságok, 
látnivalók, tanösvények, 
túrázási lehetőségek 

3.  természeti adottságok, 
látnivalók, tanösvények, 
túrázási lehetőségek 

Palócnapok 
rendezvénysorozat 

Palócnapok 
rendezvénysorozat 

4.  üvegmegmunkálás szívélyes vendéglátás üvegmegmunkálás 
5.  sportrendezvények üvegmegmunkálás sportrendezvények 
6.  múzeumok, kiállítások gasztronómia szívélyes vendéglátás 
7.  szívélyes vendéglátás sportrendezvények múzeumok, kiállítások 
8.  gasztronómia múzeumok, kiállítások gasztronómia 

 

Parád vonzereje a kimutatásból jól kiolvasható, s első helyen van ma is a hírnév, amire az 

idegenforgalom fejlesztésénél feltétlenül alapozni kell.  

A természeti adottságok, látnivalók miatt is sokan jönnek, hiszen az Ilona-völgy vadregényes 

tájai vonzóak, a túralehetőségek is adottak, ha az ösvények, turista útvonalak jobban rendbe 

lennének téve, és megfelelően lenne kitáblázva minden, a látogatottság valószínűleg tovább 

növekedhetne.  

Az 1960 óta híres Palócnap rendezvénye is sok embert vonz, mint ahogyan az 

üvegmegmunkálás megtekintésének lehetősége is.  

Az utolsó négy helyre szorult „vonzerő” azt mutatja meg, hogy ezeken lehetne fejleszteni, 

hiszen mindnek megvan a lehetősége.  

 Sportrendezvények. Igaz, hogy ezeket nem mindenki kedveli, de már bebizonyosodott, 

hogy elég nagy tömeget képesek vonzani. (Enduro, veterán autó.) Régebben voltak 

tájfutó versenyek is, melyeket célszerű lenne felújítani, vagy kerékpáros versenyeket 

rendezni, vagy más sportrendezvények is szóba jöhetnek. Ha több ember jön, többen 

szállnak meg, több az IFA, a vendéglátásra és kereskedelemre helyben elköltött 

jövedelem.  

 Szívélyes vendéglátás. Ez emberi hozzáállás, amin mindenképpen kell javítani. A 

vendégeknek ez fontos, hiszen ha ez nincs meg, nem jönnek vissza.  

 Múzeumok, kiállítások. Parádon 4 is van, amire nagyon lehetne alapozni. Jelenleg 

közmunkában töltik be az ottani munkát, nincs megfelelő létszám, sem megfelelő 

reklám, marketing. Nincsenek rendezvények, semmiféle fejlesztés. Sok falu képes erre 
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építeni az idegenforgalmát, még akkor is, ha nincs akkora hírneve, mint Parádnak. 

Többek véleménye, de személy szerint is méltánytalannak tartom ennek a területnek a 

nem megfelelő hasznosítását.  

 Gasztronómia. Ezt a kérdőívet kitöltők közül kb. 60 százalék jelezte hiányosságnak, 

ha ezen a téren is történne fejlesztés, valószínűleg előrébb kerülhetne a vonzó erők 

közé, s nem az utolsó helyen állna.  

 

12. Véleménye szerint elsősorban mitől függ az, hogy a turisták hány napot töltenek el 

településünkön? 

10 területet jelöltem meg, s itt is külön elemeztem a két véleményadó kört, illetve az 

összesített válaszokat, melyet az alábbi diagram jelöl.   

 
a) a vendég anyagi helyzete 

b) családi állapot 

c) életkor 

d) fogadtatás, vendégszeretet 

e) szálláskörülmények, szobaárak 

f) fürdőszolgáltatás színvonala, árak 

g) kereskedelem, vendéglátás minősége, árak 

h) kulturális programkínálat 

i) természeti adottságok  

j) idegenforgalmi attrakciók 

k) egyéb: ezeket javasolták még 
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Sorozatok1 64 10 37 35 62 31 26 39 44 27

Mitől függ hány napot töltenek a 
turisták?

Sorozatok1
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 dolgozók éves szabadsága 

 mennyire világjárt, milyen színvonalhoz szokott 

SOR-
REND 

 

HELYIEK 

 

NEM HELYIEK 

 

ÖSSZESEN 

1.  a vendég anyagi helyzete a vendég anyagi helyzete a vendég anyagi helyzete 

2.  szálláskörülmények, szobaárak szálláskörülmények, 
szobaárak 

szálláskörülmények, 
szobaárak 

3.  természeti adottságok fürdőszolgáltatás 
színvonala, árak 

természeti adottságok 

4.  életkor természeti adottságok  kulturális programkínálat 

5.  fogadtatás, vendégszeretet kulturális programkínálat Életkor 

6.  kulturális programkínálat fogadtatás, vendégszeretet Fogadtatás, vendégszeretet 

7.  idegenforgalmi attrakciók kereskedelem, vendéglátás 
minősége, árak 

Fürdőszolgáltatás, árak 

8.  fürdőszolgáltatás színvonala, 
árak 

idegenforgalmi attrakciók idegenforgalmi attrakciók 

9.  kereskedelem, vendéglátás 
minősége, árak 

életkor kereskedelem, vendéglátás 
minősége, árak 

10.  Családi állapot családi állapot családi állapot 

 

Mindenki egyformán egyetértett abban, hogy az anyagi helyzet illetve a szálláshelyek 

minősége, árak határozzák meg elsősorban azt, hogy hány napot töltenek a településen a 

vendégek, s utolsó helyre is egyformán a családi állapotot tették.  

A közöttük lévő helyeken voltak felcserélődések, mégis úgy vélem, hogy az összesen 

oszlopban kialakult sorrend lehet az irányadó ezen a területen.  

 

13. Az ország melyik másik településére hasonlít leginkább Parádfürdő természeti 

adottsága? Miben tér el a turisztikai attrakció a két településen? 

 

A nyitott kérdésre a kérdőívet kitöltők 51%-a válaszolt, így az alábbi összesítés ezek alapján 

készült. Számomra meglepetés, hogy milyen sok helyhez hasonlították.  

Megnevezés válaszadók 
százaléka 

Miben tér el? 

Szilvásvárad, Szalajka-völgy 40,9% - ég és föld 
- ezeken a helyeken már megvalósított, 

folyamatos turisztikai idegenforgalom 
lett létesítve 

- Parádfürdő jelentősen elmaradt a 
fejlesztésekben 

- sokban 
- települések vezetői befolyása miatt 
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- színvonalban, gyakoriságában 
- minden ki van már építve 
- nagyon 
- nálunk nincs pisztráng és halkultúra 
- kisvasút megléte 
- több támogatást kap 
- folyamatosan fejlődik, mi nem 
- színvonal 
- meg kell nézni 
- ott több a turisztikai program 
- infrastruktúra okán, ill. egyéb 

létesítmények hiánya miatt szűkösebb a 
lehetőség 

- több mindenben, de ott is más 
szempontból 

- tűz és víz 
- ott támogatott a vezetés, erdészet, állam 

részéről is. 
- ott intézményesítve van a turizmus 

fejlesztése, tesznek érte 
-   EU-ba történő belépés előtt már 

meglévő attrakciókra alapoztak, 
engedélyezési eljárások egyszerűbbek 
voltak 

Egyedi, páratlan, semmihez sem 
hasonlítható 

10,5% - Parádon több a látnivaló, és szebb a 
környezet 

Lillafüred 6,9% - ezeken a helyeken már megvalósított, 
folyamatos turisztikai idegenforgalom lett 
létesítve  
- sokban 
- színvonal 

Miskolctapolca 3,3%  
Őrség 3,3% - Nyugat-Európa közelsége 
Zempléni hg. (Hegyköz) 3,3% több turisztikai program 
Egerszalók, Demjén 3,3% van strand 
Mecsek 3,3% Pécs közelsége, jobban van fejlesztve 
Pilis környéke, Dobogókő 3,3% Budapest közelsége 
Bükk hg. és környéke 3,3% színvonal 
Mátrafüred 3,3% jobban van fejlesztve 
Kőszeg 1,7% nyugati határon van 
Bükkszék 1,7% strand van 
Hollókő 1,7 %  
Noszvaj 1,7% - kihasználják a kulturális turizmus 

lehetőségeit, Eger közelsége 
- EU-ba történő belépés előtt már meglévő 

attrakciókra alapoztak, engedélyezési 
eljárások egyszerűbbek voltak 

Sopron 1,7% jobban van fejlesztve 
Visegrád 1,7% Bp. közelsége 
Balatonfüred 1,7% sokban 
Recsk 1,7%  
Orfű 1,7% jobban van fejlesztve 
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20% 22% 21%

80% 78% 79%

helyi nem h. összes helyi nem h. összes

IGEN NEM

Le kellene-e zárni az Ilona-völgy aszfaltos útját?

14. Ön szerint le kellene-e zárni a szabad forgalom elől az Ilona-vízeséshez vezető 
aszfaltos utat?  

 
A falubeliek, és a vendégek között is téma már egy ideje, hogy az Ilona-völgyben lévő 

aszfaltos utat le kellene-e zárni a szabad forgalom elől. Jelenleg szabad behajtás van a Szent 

István kútig, ahol főleg hétvégén számos autó parkol, útszélén, erdő szélén, ahová tudnak.  

Alternatíva lehetne, ha lezárnák, és csak gyalog, kerékpárral, szervezett járművel (pl. lovas 

kocsi, elektromos autó, csucsu vonat) vinnék ki a vendégeket.  

 

A kérdésre a helybeliek és nem helybeliek is hasonló arányban válaszoltak, így az 

összességében kijött érték is irányadó. 79% nyilatkozott úgy, hogy nem kellene lezárni, s 21% 

viszont úgy, hogy igen. Ez több mint az összes kérdőívet kitöltő ötöde, s jelzés értékű, hogy 

azért el kell majd ezen is gondolkodni.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15. A turizmust is figyelembe véve Ön elsősorban milyen fejlesztéseket, rendezvényeket 

támogatna, illetve nem támogatna a helyi önkormányzathoz befizetett lakossági 

adóforintokból?  

Mit támogatna?  Mit nem támogatna?  

gyógyturizmus fejlesztése bóvli piacok létesítését 

sport, koncertek 

a parlagon hagyott földeket (70 ezer hektár) 
évente 500 milliárd, valamikor termeltek a 
földeken, az erdők tiszták voltak, és mégis 
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adót fizetnek a parasztemberek 
Freskó és környéke rendbetétele kaszinók, éjszakai szórak. h. 
turizmus kisebbségi programokat 
Természeti látványosságok (Ilona-völgy, 
Őspark stb.) jó gazda módjára történő 
rendbetétele, és használata és az ezekre épülő 
idegenforgalmi szolgáltatások kialakítása 
(jelenleg gyakorlatilag nincs) és folyamatos 
fejlesztése, adott esetben nonprofit 
rendszerben 

vendéglátóhelyeket, szállásokat, ha van 
kereslet, lesz kínálat is.  

koncertek, autóversenyek, motorverseny, 
lovas bemutatók, lovas ügyességi versenyek koncertek, új szálláshelyek 

úthálózat karbantartása  
Semmi olyat nem támogatnék, ami a gyönyörű 
természeti környezet rombolásával járhat… 

meleg-gyógyvizes fürdő építése, fenntartása autósport-hegyi autóversenyt 

kórház támogatása, mofetta hirdetése 
szüneteltetni kellene a Palócnapot, elég lenne 
4 évente megrendezni 

bálok a Freskóban 
Parád ne csak Parádfürdőről szóljon, hiszen 
sokan Parádon mennek végig Fürdőig 

sípályák fejlesztése cafetériát 
turizmus infrastruktúra, helyi 
tömegközlekedés környezetkárosító programokat, fakivágás 
Palóc táncos rendezvényt kalandpark 
turisztikai látványosságok felújítása, 
fejlesztése, programok szervezése.  Rossz kérdés: pl. drogterjesztést, prostitúciót 
épületek helyreállítása,  kisebbségi rend. bővítését 
tömegeket megmozgató sport és kulturális 
rendezvényeket befogadó létesítményeket kisebbségi rendezvényeket 
rendezettebb kis állatkert, élelmiszerbolt 
Parádfürdőre, turistautak rendbetétele környezetkárosító programokat, motorsport 
Mozgásfesztivál, egészséges életmóddal 
kapcsolatos programok, gyógyvizek napja – 
hiszen ez Parádfürdő sajátos adottsága a 
Mofettával együtt egyéni szálláshelyek fejlesztését 
kulturális, öko, gasztro, sport diszkó 
gasztronómia kisebbségi programok, indokolatlan segélyek 
kulturális turizmus, turisztikai attrakció 
kidolgozása, megvalósítása, szakemberek 
(idegenf. marketing) alkalmazása lovarda 
fesztiválok, gasztronómiai prog.  
park rendbetétele, Freskó rendbetétele, 
sportolási lehetőségek 

Önös érdeket képviselő üzleti dolgokat, ami 
nem segíti elő a turizmus növekedését 

utak, járdák rendbetétele, koncertek ingatlanok, természeti értékek elherdálását 
több gyalogátkelőhely, több parkosított rész, 
cukrászda 
A hutai út teljes rekonstrukciója ne csak 
szóban, hanem tettben is.  
Strand építése (több ütemű fejlesztés) 
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Gyermekközpontú, természethez kapcsolódó 
ismeretterjesztő rendezvények 
Park rendbetétele, információs táblák 
kihelyezése, reklám, megfelelő kiadványok, 
internetes megjelenés, strand v. tavas projekt 
megvalósulása 
meglévő épületek felújítása, utak 
rendbetétele, Freskó, Károlyi kastély, strand 
Május 1. Télűzés 
Lovarda, úszásoktatás, szervezett buszos 
színházlátogatás 
forrásvíz helyek rendben tartása, lovas 
turizmus fellendítése 
egész évben nyitva tartó strand 
Kistérségi összefogást elősegítő 
rendezvényeket! 
vállalkozókat, akik a Ybl szállót, Károlyi 
kastélyt rendbe raknák. Fő cél a pályázatokon 
való részvétel, önerő biztosítása.  
tavas projekt, kulturális élet 
Katonai hagyományőrzés 
koncertek, fesztiválok 
strand 
turisztikai attrakció létrehozása 
strand, csónakázó tó, horgásztó, csucsu 
vonat, sétautak a régiek helyén  
Ilona-völgy fejlesztése, strand, koncertek 
hírességekkel 
új utakat 
utak, közművek fejlesztése 
Ilona-völgy fejl., Csevice, Sándorrét, Óhuta 
sport és kulturális rendezvények 
bármit, ami az érdemi fejlődést szolgálná  
sport és kulturális rendezvények 
bármit, ami a turizmus növelésére irányul, 
ami a település hírét előbbre viszi 
  

A nyitott kérdésekre a kérdőívet kitöltők 47%-a válaszolt, igyekeztem összevonni a 

táblázatban, mert voltak azonosak is, ha mégis benne maradtak, azok azért, mert másképp 

fogalmazták meg őket, ez sem sorrend, csupán felsorolás.  

Vannak azonos válaszok mind a két oldalon. Pl. a motorversenyt támogatnák is, meg nem is.  

A válaszokból látszik, hogy sokan szeretnék, ha az idegenforgalom fejlesztését az 

önkormányzat jobban támogatná.  
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16. A turizmussal kapcsolatos egyéb véleménye, javaslata: 

Erre a kérdésre a válaszadók 23 százaléka írta le a véleményét. Ezek nagy része már 

elhangzott az elemzések során, viszont irányadó ötletek is vannak közöttük.  

 Fejleszteni kell 

 Az idegenforgalom fellendülése érdekében nagy szükség lenne egy fürdőkomplexum 

kiépítésére. Itt is lehetne olyant, mint Hajdúszoboszlón, Zalakaroson.  

 A mesterséges és természetes adottságok felújítása és rendezése.  

 Fejleszteni mindenekelőtt.  

 Szép minden, de sajnos megy tönkre. Hatalmas potenciál lenne benne, ezért gyors 

beavatkozás kell. Csak a szállodák és a természeti adottságok hoznak jelenleg 

vendéget, rendbe kell hozni pár dolgot és rendezvényeket szervezni, hirdetni.  

 Országos és külföldi marketing propagandatevékenység megszervezése 

 Nagyobb összefogás 

 Civil szervezetek hatékonyabb együttműködése a lakosság bevonásával 

 Parád hírnevét, természeti és építészeti adottságait ki kell használni.  

 Több útbaigazító alkalmatosság 

 Jobban ki kellene használni a lehetőségeinket.  

 A turizmus fejlesztéséhez anyagiakra van szükség. Minden személynek, aki nem 

vállalkozásban végzi a tevékenységét, annak is adót kellene fizetni, nem csak a 

bejelentett vállalkozóknak.  

 Mindenki, aki nem vállalkozásból él, de otthon igenis azt csinálja, vegye ki a részét 

adó jelleggel Parád fellendülésért! 

 Internetes hirdetések gyakoribbá tétele, kiállításokon való részvétel 

 Az erdészettel összefogva a kivágott fák helyére fák ültetése a tiszta levegő érdekében 

 Most szinte szembeállítják az itt lakók és az idegenforgalom érdekeit, pedig ez egy 

irány  

 Minden évben meg kell keresni egy országosan ismert "arcot", aki Parádot képviseli 

az országos médiákban.  

 Szép, tiszta rendezett falukép, faluközpont. A parádfürdői parkok rendbetétele, járdák, 

játszótér, állatkertbővítés. A Freskó jobb kihasználása – nyári zenés esték, kiállítások, 

bálok, koncertek a parkban.  
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 Fontos a turizmus 

 Strand 

 A falu összképe szegényes, gondozatlan, látható a jólét hiánya, összevisszaság a 

portákon  

 A múzeumok sokat vannak bezárva. 1 fő kevés a három látogatóhelyhez. A két ünnep 

között miért volt bezárva minden?  

 Szakembereket kell bevonni 

 Nem kellene olyan emberekre bízni a falu ügyeit, és hallgatni az okosságot, aki nem 

ért hozzá.  

 Értéktár létrehozása 

 Kemény dió, de kellő önkormányzati akarattal és támogatással, az itt élők 

összefogásával elérhető eredmények valósíthatók meg 

 A település kitörési pontja, de csak abban az esetben, ha megfelelő szakemberek 

készítik elő a fejlesztéseket és a folyamatos marketinget. Erre áldoznia kell a 

településnek. 

Ez is felsorolás, nem sorrend, mivel nagyon kevesen válaszoltak, nem lehet rangsort 

létrehozni.  

3. SWOT-analízis 
 

Számomra a kutatás nem adott többet, mint amit magamtól is tudtam, de mindenképpen 

hasznos, hogy mások is egyben láthatják azokat az erősségeket, lehetőségeket, gyengeségeket, 

veszélyeket, amelyeket egy stratégiai terv készítésénél tudnak használni, és befektetőknek is 

hasznos lehet.  

A SWOT elemzés pozitív része az erősségeket és a lehetőségeket foglalja magában, míg a 

negatív része a gyengeségeket és veszélyeket.  

Belső elemzés az erősségek és gyengeségek, külső pedig a lehetőségek és a veszélyek.  

Mindegyiken lehet változtatni, hogy még jobb legyen, illetve csökkenteni azokat a 

tényezőket, amelyek negatívan befolyásolják a lehetőségek kiaknázását.  
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ERŐSSÉGEK 
 

GYENGESÉGEK 

 Hírnév 
 Természeti adottságok, látnivalók 
 Építészeti örökség 
 A Mátra közelsége, látnivalói 
 Gyógyvizek 
 Kulturális turizmus (kiáll. helyek) 
 Palóchagyományok, rendezvények 
 Szálláshelyek megléte 
 Vendéglátó egységek megléte 
 Kórház, szálloda megléte 
 Helyi civil szervezetek megléte 
 Motorsport 
 Kiemelt minőségű erdők, természetvédelmi területek 
 Erdészeti gazdálkodás 
 Vadászat 
 Üveggyártás 
 Túrázási lehetőségek 
 Átmenő forgalom, jó közlekedés, megközelíthetőség 
 Többen települnek a faluba, új ötleteket, forrást, 

kapcsolatokat hoznak.  
 

 Civilek érdekérvényesítő szerepe gyenge 
 Lakosság közömbössége, kis aktivitása és 

együttműködése 
 Túlméretezett, túlhangsúlyozott természetvédelem 
 Önkormányzat, civil szervezetek, intézmények 

alulfinanszírozottak 
 Szórakozóhelyek, minőségi kávézók hiánya 
 Parádfürdőn, Parádóhután kereskedelmi egységek 

hiánya 
 Kevés vendéglátó egység, korán bezárnak 
 Helyi társadalom és az együttműködés, összefogás 

gyenge 
 Kevés a rendezvény 
 Kevés és nem megfelelő marketing 
 Térségben való gondolkodás hiánya 
 Közlekedés – vonat megszűnt, autópálya megközelítése 

legrövidebb úton a Mátrán át lehetséges 
 Turisták kevés napot töltenek 
 1 napos turizmus 
 Munkanélküliség 
 Nincs munkahely, ami itt tartaná az embereket 
 Szálláshelyek felszereltsége, színvonala változó 
 Kerékpárutakhoz, túrázásokhoz kapcsolódó szolgáltatás 

hiánya 
 Turisztikai szakemberhiány, vagy nem megfelelő képzés 
 Fürdési lehetőség hiánya 
 Gyenge a turisztikai vállalkozások aktivitása 
 Parádi vízkincsek nem megfelelő kihasználása 
 Meglévő kiállítóhelyek nem megfelelő kihasználása 
 Rendezetlen falukép 
 Nincs megfelelő illemhely és elég parkolóhely 

 

LEHETŐSÉGEK 
 

VESZÉLYEK 

 Kistérségi, mikro-térségi összefogás, együttműködés, 
kulturális programcsomag létrehozása 

 Növekszik a turizmus elismertsége, támogatottsága 
 Helyi identitástudat erősítése 
 Vidék- és térségfejlesztési támogatások növekedése 
 A lakosság jövedelmének emelkedésével növekszik a 

belföldi turizmus és a vállalkozói kedv 
 Erősödik a kulturális turizmus, az aktív pihenés iránt 

az érdeklődés 
 Erősödik a gyógyturizmus felé az érdeklődés 
 Több pályázati lehetőség idegenforgalmi 

fejlesztésekre a régióban 
 Több szálláshelyet és vendéglátóegységet 

üzemeltetnek a vállalkozók 
 Komplex turisztikai program létrehozása 

 Parád és a környék turisztikai vonzereje csökken 
 Csökken az életszínvonal 
 Egyes településrészek elnéptelenednek 
 Pályázati lehetőségek csökkenése a régióban 
 Csökken a látogatók száma 
 Nem valósulnak meg a turisztikai fejlesztések 
 Romlik a közbiztonság 
 Természet, környezet helyzetének romlása 
 Quadozás, motorozás szabályok nélküli elszaporodása 

az erdőkben, természetvédelmi területeken 
 Betelepültek nem vesznek részt a településsel 

kapcsolatos feladatokban 
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 Fesztiválok, kulturális rendezvények száma 
növekszik 

 Fellendül a falusi turizmus 
 Nemzeti parkkal, erdészettel való együttműködés, 

túra útvonalak, erdei iskolák, tanösvények, 
pihenőhelyek kialakítása, környezettudatos nevelés 

 Gasztronómiai attrakciók valósulnak meg, új 
munkahelyek jönnek létre 

 Úthálózat, járdák, fejlesztése 
 Idegenforgalmi szereplők nagyobb összefogással, 

közös terveket valósítanak meg 
 

4.  Összegzés 
 

A tanulmány zárásaként a kutatás elemzése mellett felhasználom a közösségszervezői 

munkám során készített 120 interjú (személyes beszélgetések) tapasztalatait, és 2013 

márciusától kezdve az idegenforgalom terén végzett munkáim (tárlatvezetés, idegenvezetés, 

túravezetés, táborvezetői tevékenység, turista-tájékoztatás, kiállítás- és rendezvényszervezés) 

során érzékelt élményeket, benyomásokat, tanulságokat, meglátásokat és ezek alapján 

kialakult gondolataimat is.  

Arra voltam kíváncsi, hogy az idegenforgalom mennyire jelenik meg a napi gondolkodás 

síkján, hogyan ítélik meg a helyben lakók, illetve a Parádon dolgozók, és vendégként 

megszállók a turizmus helyzetét Parádon, mennyire élnek a helybeliek a turisztikai attrakciók 

illetve programok adta lehetőségekkel, és milyen javaslataik vannak a turisztikai fejlesztések, 

szolgáltatások, programok terén.  

 

 A 120 interjúalany 87%-a gondolta úgy, hogy az idegenforgalom hozzátartozik 

Parádhoz, és hogy a jelenlegi helyzetből ennek a fejlesztése segítene kijönni.  

 A kérdőívet kitöltők 82%-a szintén azt gondolja, hogy a település fő kitörési pontja 

lehet az idegenforgalom fejlesztése.  

 Az eltelt négy esztendő alatt idegenforgalmi munkáim során kb. 20-25 000 emberrel 

kerültem kapcsolatba, és több ezer volt azok száma, akikkel mélyebben is 

beszélgettem Parád jelenlegi helyzetéről. A beszélgetések után az a kép alakult ki 

bennem, hogy sokan jöttek ide a régi idők emléke miatt, még többen a hírnév miatt. 

Összegezve leírható, hogy ezek az emberek úgy vélekedtek Parádról, hogy jobb sorsra 

érdemes, s hogy mindenképpen fejleszteni kellene a turizmust.  
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 Mindhárom oldalról megerősítést nyert, hogy az idegenforgalom napi szinten is 

beszédtéma, foglalkoztatja a helybelieket, itt dolgozókat, turistákat egyaránt.  

 Az idegenforgalom húzóerő lehet a településen, társadalmi és gazdasági tényező is, 

hiszen az idegenforgalmi adó növekedésével a település bevételi forrásai is 

növekednek.  

 A helyi lakosság a kérdőívek és az interjúk, valamint a személyes beszélgetések 

alapján érdeklődik a településen lévő programok iránt, viszont csak kis százalékban 

vesznek rajta részt, annak ellenére, hogy azt mondták, hogy többre lenne szükség. Az 

interjúalanyok 70%-a tartja fontosnak pl. az Ilona-völgy szépségeinek nagyobb 

kihasználást, de egy tisztítási akcióra ennek a 70%-nak csupán a 11%-a jött el.  

 Az a hipotézis is megerősítést nyert, hogy Parád legfontosabb vonzerői a természeti 

adottságok, az építészeti örökség, Parád hírneve, a gyógyvizek, a kulturális turizmus, 

kulturális rendezvények és a gyógyturizmus.  

 

A kutatásban résztvevők javaslatai az idegenforgalomhoz köthető szolgáltatások, 

programok, fejlesztések terén:  

 

Marketing 

 A jelenlegi marketing tevékenységet nem tartják megfelelőnek, több reklám kell, hogy 

halljanak Parádról.  

 Jobban ki kell használni az online közösségi média, TV és sajtó lehetőségeket. 

Javasolják szakember bevonását ennek a kidolgozásába, megvalósításába.  

 Szükségesnek tartják újabb prospektusok, kiadványok, térképek kiadását, szorosabb 

együttműködést az Erzsébet szállodával és a Parádfürdői kórház szakembereivel 

 Keresni egy ismert embert, aki Parád arca tud lenni 

 

Kulturális, sport programok 

A Palócnapokon kívül: 

 zenés, táncos rendezvények 

 évszakokhoz köthető fesztiválok szervezése, hagyománnyá tétele 

 majális, Tájházak napja rendezvény hagyománnyá tétele 

 több kiállítás 
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 több program a gyerekeknek is 

 komoly és könnyűzenei koncertek 

 lovas programok 

 túrák szervezése, meghirdetése több nehézségi fokon 

 látnivalók megfelelő kitáblázása 

 sportversenyek – autó, motor, kerékpáros, futás, tájfutás, ügyességi, erőnléti 

bemutatók 

 a nyári időszakban folyamatosan kell programokat szervezni, mindig történjen 

Parádon valami 

 az egyes programoknál nagyobb összefogás a falubeliek, szervezetek, intézmények, 

idegenforgalmi résztvevők között  

 vadászattal kapcsolatos rendezvények 

 gasztronómiához köthető programok 

 

Fürdési lehetőség 

 Parádon – gyógyfürdő hírneve miatt – ma is fürdési lehetőséget keresnek. Jelenleg erre 

nincs mód, a régi strand megszűnt, a tervezett beruházás nem valósult meg.  

 Mind a vendégek, mind pedig a civil lakosság véleménye, hogy erre lenne szükség 

elsősorban.  

 Kell egy állásfoglalás ezzel kapcsolatban, és majd ezt közzé is kell tenni.  

 

 

Kulturális turizmus 

 Parád/Parádfürdő több kiállítóhellyel is rendelkezik, melyek nincsenek megfelelően 

reklámozva, nincs elég ott dolgozó ember, és sokszor vannak zárva.  

 Szükséges lenne mindegyiknek működési engedéllyel rendelkeznie, pályázatokkal az 

épületek bővítése, felújítása, kiállítási és berendezési tárgyak beszerzése, új 

lehetőségek keresése, beruházása, kiaknázása.  

 Több reklám, hirdetés, látogató szervezés 

 Több szakember alkalmazása 

 Programok, fesztiválok, konferenciák, időszakos kiállítások szervezése. 
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Gyógyturizmus 

 A vendégek közel 50%-a nyilatkozta azt, hogy ez miatt jött már Parádra.  

 A Parádfürdői kórház és az Erzsébet Szálloda lehetőséget biztosít erre, és 

remélhetőleg a későbbiekben ez még inkább fel fog lendülni. A következő kutatás 

lehetne majd erről is.  

 Több forrás adta vizet is lehet majd hasznosítani, ehhez programot kötni.  

 

Természeti adottságok 

 Ilona-völgy természeti szépségeinek nagyobb hírverése, kihasználása, rendbetétele 

 Károlyi-park szakszerű rendbetétele, rendszeres – főként zenei – programok 

odaszervezése 

 Rákóczi-fa megmentése az utókor számára 

 Turistautak, tanösvények kitisztítása, látnivalók, információk megfelelő kitáblázása 

 Timsós tavak látványossággá alakítása 

 Mini állatkert rendezettebbé tétele, szépítése, bővítése 

  

Építészeti örökség 

 Az épületek több tulajdonban vannak, azok fejlesztésére, kihasználására 

együttműködés, pályázatok, befektetők szükségesek.  

 Jó lenne egy több éves tervet is kidolgozni e témában és a többi területtel kapcsolatban 

is.  

 

Kereskedelem és vendéglátás fejlesztése 

 Az önkormányzat nyilvántartásai szerint van elegendő egység, de a valóságban még 

sincs.  

 Sem Parádfürdőn, sem pedig Parádóhután nincs üzlet. A boltok ellátottságára pedig 

sok helybeli és vendég is panaszkodott.  

 Hasonló a helyzet a vendéglátás területén is. 2-3 vendéglátóegység van, nincs 

egészséges konkurencia, és korán bezárnak, a vendégek nagy része a minőséget is 

kifogásolja.  
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Emberi hozzáállás, mentalitás 

 A lakosság elég passzívan viszonyul az idegenforgalom és a kultúra területéhez is 

Parádon.  

 A 120 interjú során az alanyok 50%-a fogalmazta meg azt, hogy az emberek 

személyiségének kellene megváltoznia ahhoz, hogy Parádon ténylegesen 

elindulhasson valami.  

 A passzivitás okai lehetnek: rossz anyagi helyzet, közömbösség, érdektelenség, 

kényelem, más tevékenység (pl. jövedelemkiegészítés), betegség, az elektronikai 

lehetőségek (internet, okos telefon), és a különböző emberi félelmek.  

 Nagyobb összefogásra lenne szükség, s hogy az emberek felismerjék azt, hogy akkor 

lesznek boldogok, elégedettek, ha a környezetükben is minden rendben van. Ahhoz, 

hogy minden rendben legyen körülöttünk, pedig mindenkire szükség van.  

  

A közvéleménykutatás fontos tanulsága, hogy az emberek véleményét nagyban befolyásolják 

az egyéni és a közös érdekek, és talán majd többen is felismerik, hogy akkor tud jól működni 

egy közösség, ha a kettő egy irányba mozdul, ehhez kell változni, összefogni, gondolkodni, 

tervezni és megvalósítani.  

A javaslatok előre jelzik, hogy az idegenforgalom fejlesztése valóban elősegítheti a település 

fellendülését, élhetőbbé tételét a lakosság és a turisták részére is.  

Ha történnek fejlesztések, lesznek munkahelyek, az emberek nem költöznek el és még többen 

költöznének ide, több látogató jönne Parádra, költené el itt a pénzét, és növekedne az 

idegenforgalmi adó is. S remélhetőleg az itt élők is jobban kimozdulnak és kiveszik a részüket 

abból a munkából, ami segítheti a település fejlődését.  

 

 

Parád, 2017. április 30.  

 

        Béres Magdolna 

        közösségszervező  
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5. KÉRDŐÍV 
Kor:   14-24   25-34   35-44   45-54   55-65   65 felett 

Nem:   nő   férfi 

Lakóhely:   Parád   Parádfürdő   Parádóhuta   más település 

Ha máshol él:  Parádon dolgozik   Parádon ideiglenesen lakik   vendég/beteg/ápolt 

Iskolai végzettség:  8 ált.  szakmunkás  érettségi   felsőfokú szakkép.  diploma 

Foglalkozás:   alkalmazott   vállalkozó   nyugdíjas    egyéb………………….. 

Családi állapot:  egyedülálló  házasságban/élettárssal él   özvegy 

Nettó személyes jövedelem/hó:  70.000 alatt   70 000-150 000 között  150 000 fölött 

1. Egyetért-e azzal az állásponttal, hogy Parád település fő kitörési pontja az 
idegenforgalom fejlesztése? (Az Önnek megfelelő választ kérjük aláhúzni)  
                                     igen                                      nem 

2. Ön szerint az alábbiak elősegíthetik-e Parádon a minőségi turizmus fejlődését? (A 
megfelelő választ kérjük aláhúzni!) 
– a természeti adottságok nagyobb kihasználása, Ilona-völgy, Károlyi-park, Fehér-kő stb. 
            igen                                            nem                                nem tudja megítélni 
– az építészeti örökség (Freskó étterem, Ybl Szálló felújítása, hasznosítása, Cifra istálló, 
Károlyi-kastély) hasznosítása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
– a palóc hagyományok ápolása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
– a település hírnevére alapozva valamilyen turisztikai attrakció megvalósítása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
– a kulturális turizmus (kiállítóhelyek) fellendítése, a kiállítóhelyek fejlesztése, nagyobb 
kihasználása, rendezvényekkel történő ellátása 
            igen                                            nem                                 nem tudja megítélni 
– kulturális és idegenforgalmi rendezvények megvalósulása 
            igen                                             nem                                nem tudja megítélni 
– gyógy-, lovas-, öko-, gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztése 
            igen                                              nem                               nem tudja megítélni 
– idegenvezetés, turistatájékoztatás 
             igen                                            nem                                nem tudja megítélni 
– információs pont/tourinform iroda létesítése 
             igen                                             nem                               nem tudja megítélni 
– a szálláshelyek, vendéglátóegységek bővítése, fejlesztése 
            igen                                              nem                               nem tudja megítélni 
– strand létesítése Parádfürdőn 
             igen                                             nem                               nem tudja megítélni 
 
– egyéb…………………………………………………………………………………. 

3. Válassza ki azt a területet, ami ön szerint a legfontosabb lenne a 2. pontban 
felsoroltak közül!  
…………………………………………………………………………………………………... 
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4. Milyen turisztikai attrakciót tudna elképzelni Parádon? Kérem, értékelje egy 5 
fokozatú skálán, ahol az 5 azt jelenti, hogy mindenképpen, az 1 pedig, hogy egyáltalán nem 
tartja fontosnak. 
Megnevezés Érték Megnevezés Érték 
Tavas projekt (csónakázó-, 
horgásztavak, ezekhez rendezvények 

 Kilátók (Vörösvár, Várhegy, 
Fehérkő) 

 

Sportversenyek rendszeres 
megrendezése, rendezvényekkel 

 Fedeles lovarda, és lovaglási 
lehetőség  

 

Timsós tavak kitisztítása, 
látványossággá alakítása, 
hasznosítása 

 Ösvények, hidak rendbetétele az 
Ilona-völgyben, túrák vezetése, 
ismeretterjesztő táblák kihelyezése, 
Vadaspark, tavak, földvárak 

 

Fürdési lehetőség, strand v. uszoda  Ökoturizmus  
Kulturális turizmus (Cifra istálló, A. 
J. fafaragó, Palócház, tájház, Freskó)  

 Kulturális rendezvények – a 
Palócnap mellett fesztiválok, egyéb 
rendezvények, kiállítások 

 

Koncertek, színház, szórakozási 
lehetőségek 

 Károlyi-park szakszerű 
rendbetétele, kulturális célokra való 
felhasználása 

 

Ilona-völgyben lovas kocsis, vagy 
gumikerekes turistaközlekedés  

 Egyéb… 
 

 

 
5. Egyetért-e Ön azzal, hogy a XXX. Jubileumi Palócnap programajánlata az 
elmúlt évtizedek legsikeresebb programelemeit tartalmazza? (Pl. menettánc, 
ezertagú kórus éneke, palócgála, lovas program, tudományos tanácskozás, népi 
iparművészek kiállítása) 
                                   igen                                                     nem  
 

6. Milyen programokat javasolna még a rendezvény kínálatába? 
 
 .................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Milyen rendezvényeket képzelne még el a településen a Palócnapon kívül? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Ön szerint megfelelő-e a település marketing tevékenysége?  
     Igen     Nem   Nem tudja megítélni 
 
Ha „nem” megfelelő, Ön mit javasol?  ……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
9. Az Ön tapasztalata szerint milyen pozitív hatással van a turisták jelenléte a 
falura? (A megfelelő választ kérjük aláhúzni, ill. beírni! Több választ is megjelölhet!) 
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a, Több a munkalehetőség f, a lokálpatriotizmus erősödése 

b, lehetőség a jövedelemkiegészítésre                      g, kereskedelmi, vendéglátó-ipari  
                                                                                  fejlesztések, forgalomnövekedés                                                                   
c, adóbevételek növekedése                                     h, színvonalas kulturális programok 

d, infrastruktúra fejlesztése i, térségi „vezető” szerep erősödése 

e, gazdasági kapcsolatok bővülése                           j, egyéb: ……………………………… 

10. Az idegenforgalom fellendüléséhez milyen szolgáltatásokat, feladatokat tart 
fontosnak? (Kérem, rangsorolja 1-20-ig!) 

Megnevezés sorrend 1-20-ig 
utak állapota  
egészségügy állapota  
parkosított környezet, virágos falukép  
közlekedés   
ingyenes, színes programfüzetek  
változatos kikapcsolódási lehetőségek   
szórakozóhelyek fiataloknak, idősebbeknek   
bolti infrastruktúrák fejlettsége  
nevezetességekről szóló táblák megfelelő kihelyezése  
magas minőségű szolgáltatások elérhető áron  
tisztaság  
barátságos, vendégszerető légkör, emberi kedvesség  
Információs iroda elérhetősége  
helyi rendezvények megléte  
ingyenes parkolási lehetőség a célhelyen  
olcsó és jó étkezési lehetőségek  
szálláshelyek megfelelő színvonala (wifi, szauna stb.)  
illemhelyek elérhetősége  
erőteljesebb marketing, több reklám  
szakképzett idegenforgalmi humánerőforrás  
 
11. Tapasztalata alapján mi vonzza leginkább Parádra a turistákat? (Több válasz is 
megjelölhető!) 
a) Parád/Parádfürdő hírneve, kiemelten a fürdő (ami már nincs, de keresik) 
b) Természeti adottságok, látnivalók, tanösvények, túrázási lehetőségek 
c) Palócnapok rendezvénysorozat 
d) Múzeumok, kiállítások 
e) Sportrendezvények (Enduro, veterán) 
f) Gasztronómia 
g) Üvegmegmunkálás 
h) A szívélyes vendéglátás 
i) Egyéb, éspedig……………………………………………………………………………. 
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12. Véleménye szerint elsősorban mitől függ az, hogy a turisták hány napot töltenek el 
településünkön? (Többet is megjelölhet!) 

a,  A vendég anyagi helyzete   e, Szálláskörülmények – szobaárak 

b, Családi állapot    f, Fürdőszolgáltatás színvonala – árak 

c, Életkor     g, Kereskedelem/vendéglátás minősége – árak 

d, Fogadtatás, vendégszeretet              h, Kulturális programkínálat 

i, Természeti adottságok                                j, Idegenforgalmi attrakciók 

k, Egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………. 
 

13. Az ország melyik másik településére hasonlít leginkább Parádfürdő természeti 
adottsága? 

………………………………………………………………………………………………… 
Mennyiben tér el a turisztikai attrakció a két településen? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
14. Ön szerint le kellene-e zárni a szabad forgalom elől az Ilona-vízeséshez vezető 
aszfaltos utat? 
                          igen                                                  nem 
15. A turizmust is figyelembe véve Ön elsősorban milyen fejlesztéseket, rendezvényeket 
támogatna a helyi önkormányzathoz befizetett lakossági adóforintokból?  
 
 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

És mit nem támogatna? 
 
……………………………………………………………………………………………........... 
 

16. A turizmussal kapcsolatos egyéb véleménye, javaslata: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Segítségét ismételten köszönöm! 
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