
A Gyógyvizek Völgye TDM Egye-
sület 2009-ben alakult meg három 
település, Egerszalók, Demjén és 
Egerszólát közreműködésével, 14 
alapító taggal. 

Túl az alapozáson
2011-ben sikerrel pályáztak, s a 
fejlesztési projekt eredményeként 
sok fontos infrastrukturális, a fo-
gadókészséget javító beruházást  
hajtottak végre. A taglétszám 35-re 
bővült, illetve 14 részprojekt és 58 
feladat valósult meg. Ezek egyike 
a Gyógyvizek Völgye Turiszti-
kai Információs Iroda kialakítása 
Egerszalók szívében, teljes beren-
dezéssel, eszközökkel, szoftverek-
kel és egy tájszobával. Az udvaron 
helyi termelői piac is működik. 

Megtörtént a települések tu-
risztikai információkkal történő 
kitáblázása, illetve kerékpárokat 
és túrabotokat is beszereztek, me-
lyeket a vendégek rendszeresen 
használhattak, garantált túrák al-
kalmával is. Mobil faházakat vá-
sároltak, ezek a kitelepüléseken, 
rendezvényeken történő egysé-
ges és vonzó megjelenést segítik 
– tájékoztatott Szádeczky Kornélia 
TDM-menedzser. 

Katalizátor szerepben
Az ilyen módon megerősödött 
TDM-szervezet katalizátor, vagy 
ha úgy tetszik, kovász szerepet tölt 
be a térség turizmusában, hatásá-
ra a szolgáltatók is mind nagyobb 
hajlandósággal csatlakoztak a 
különböző kezdeményezésekhez, 
legyen szó kiadványokról, csomag-
ajánlatokról, vásári megjelené-
sekről vagy különböző rendezvé-
nyekről. Az egyik ilyen például a 
már hagyományossá vált Borkor-
csolya napok novemberben, mely-
nek szezonhosszabbító hatását a 
közös részvételnek köszönhetően 
nemcsak a szálláshelyek és étter-
mek, borászatok élvezik, de a helyi 
termelők is. Így a turisták számára 
valóban komplex termékként jele-

nik meg a térség, melynek fő von-
zereje a gyógyvíz és a bor. 

Az egerszalóki gyógyfürdő mel-
lett folyamatosan fejlődik a demjéni 
is, itt lapunk megjelenésére adják 
át a több mint kétmilliárd forintos 
beruházással megvalósult barlang-
fürdőt. A domb gyomrába vájt, ku-
polával, alatta csúszdarendszerrel 
kialakított fürdőben az élményele-
meken és gyógyszolgáltatásokon 
túl több érdekesség is helyet kap, 
így például egy vízi bár kőpadok-
kal és pultokkal. 

Barlanglakásokból turisztikai attrakció
A térségben a rendezvények is 
komoly vonzerőt képviselnek. 
Március 14-én újdonságként kerül 
megrendezésre a Thermal Tour 
futóverseny, melynek útvonala el-
vezet a barlanglakások előtt is. Itt 
ezúttal is benépesül a barlangfa-
lucska mesterségekkel, kézműve-
sekkel, komédiásokkal. Nem lesz 
ez másként Szent Iván éjjelén, illet-
ve a már említett, őszi Borkorcso-
lya napokon sem. A barlanglaká-
sok környékére a település további 
vonzerő-fejlesztéseket is tervez.

A TDM-egyesület idei tervei 
közé tartozik még a weboldal 
megújítása azáltal, hogy áttérnek 
az ötnyelvű, reszponzív webol-
dalra, és nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek az online megjelenésekre, 
Facebook-kampányokra. 

A tavalyi év kezdeményezé-
se volt, hogy díjat alapítottak a 
Gyógyvizek Völgye legjobbjainak 
elismerésére, amit idén is átadnak. 

Németh Andrea

EgErszalók, DEmjén és EgErszólát kéz a kézbEn

a gyógyvíz és a bor vonzásában
Az Egerszalókot, Demjént és Egerszólátot  

összefogó Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület Eger 

„árnyékából” kilépve, önálló, komplex kínálattal 

rendelkező desztinációként 3,6-szorosára növelte  

vendégéjszaka-számát az elmúlt hat évben.

Beszédes számok
Egerszalókon 1900 lakosra 1900 vendégágy jut, az eredmények pedig önmagukért beszélnek: a vendégéjszakák 
száma tavaly jóval meghaladta a 200 ezret. a magasabb kategóriájú, négycsillagos házak folyamatosan magas 
kihasználtsággal, s nem ritkán telt házzal működnek, az igények kielégítésére az utóbbi években több magas 
minőségű apartmanházat is építettek.
észak-magyarországon 2013-ban szalók az első helyen végzett kapacitás-kihasználtságban, és a település ke-
reskedelmi szálláshelyein volt a legmagasabb az egy szoba egy működési napjára jutó szállásdíj (revPar) a 
régióban: 9782 forint. Demjénben a fürdő melletti szállodafejlesztésnek köszönhetően a vendégéjszakák száma 
2012-ről 2013-ra több mint 2,7-szeresére növekedett.

Vendégéjszakák a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
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Komédiások a barlanglakások előtt
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