MUNKATERV
Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
Mottó:

Család +egészség+együttműködés=boldogság

A mottó kifejezi az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület
(továbbiakban ALTE) azon célját, értékrendjét, hogy a szabadidő, sport, környezetvédelem, és
a rekreáció megvalósulása elősegíti család egységét, az egészséges életmódot kialakítását,
amely csak szervezeteken, személyeken átívelő együttműködések révén valósulhat meg,
teljesedhet ki. Mindezek eredményeként boldog, elégedett életérzésbe kerülnek az emberek,
amely környezetünk, szűkebb társadalmunk épülését szolgálja.

Természeti adottság:
Természetes vízfolyások, holtágak és környezetük természeti értékei szempontjából az Alföld
ökológiai rendszerében a Tisza és hullámtere, illetve a kapcsolódó ártéri maradványok központi
szerepet töltenek be. A Dél-alföldön a nyár forró, a napos órák száma a legmagasabb, a levegő 20-35
°C, a vizek 18-24 °C, áradáskor 12-15 °C-ra hűlnek, de mértek már 28 °C-ot is. Összességében
elmondható, hogy folyó és szűkebb természeti és épített környezete a vízhez és a vízparthoz
kapcsolódó szabadtéri rekreációra, fürdőzésre, sportolásra, természetjárásra - a téli hónapok
kivételével – az országban a legalkalmasabbak közé tartozik.
A Tisza a Dél-alföld legjelentősebb folyója hullámtéri erdőivel együtt jelentős természeti érték, amely
a partján épült települések meghatározó tényezője. Algyőnél a víz minősége kiváló, a partja homokos.
A Tiszában 45 fajta hal él. Madárfaunája gazdag. A fűz-nyár ligeterdők, a kiterjedt hullámtéri ligetek
egyediségük miatt nagy jelentőséggel bírnak. Nagyon jellemző a növényzetre rátelepedő,
kúszónövényekből álló "fátyoltársulás". Ilyen liánnövény a komló, az ebszőlő csucsor, stb.… Nagy
számban megtalálhatók a horgászok számára értékes, méretes pontyok, csukák, süllők és a hatalmas
lesőharcsák. Eddig összesen 254 madárfaj jelenlétét mutatták ki, melyből 112 faj költött is.
Jelenleg a szolgáltatásnyújtás lehetőségét képező folyó és hullámtere, mint turisztikai attrakciók
infrastrukturális ellátottsága igen gyenge. A hullámtéri szabadstrand illegálisan működik,
közművekkel, szociális létesítményekkel nem rendelkezik. A rekreáció céljára szolgáló vízparti (köz)
területek jelenleg gazdátlanok, gondozásukat a helyi civil szerveződések és használók ad hoc jelleggel
végzik. A kishajók részére elektromos energia, ivóvíz vételi, szennyvízürítési, tisztálkodási, tankolási
lehetőség nincs.
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A munkaterv célja, háttere:

A terv elsődleges célja egy olyan komplex turisztikai oktatási és kulturális attrakció és más
szolgáltatás létrehozása, amely stabil, hosszútávon fenntartható működés mellett maximális profitot
eredményezhet. A cél minél nagyobb látogatói létszám elérése, a tervezett szolgáltatások
kihasználtságának maximalizálása.
A munkaterv a Dél-alföld meghatározó folyójára, a Tiszára, és annak szűkebb és tágabb környezetére,
lehetőségeire épül, ill. az ártereiben lévő természeti értékekre, mint kihasználatlan szabadidős,
turisztikai lehetőségekre épít. A terv fontosságát, majd kivitelezését az is indokolja, hogy a folyóra
és természeti értékeikre épülő turisztikai szolgáltatásoknak nincs kiépített marketingje.
A tervezet megvalósítása lehetőséget nyújt, ill. hozzájárul, hogy Algyő térségben fellendüljön a „vízi
élet” és vízi turizmus. A különböző szolgáltatások, programok segítségével egyre több helyi lakos és
idelátogató turista megismerheti és élvezheti a mellettünk „élő” folyó természeti értékeit, ami által
tovább nőhet a nagyközség látogatottsága, ill. a folyó és környezete népszerűsége.
A lakósság, és a vendégek változó igényeihez rugalmasan igazítható infrastruktúrával, tematikus
programkínálattal, túratervekkel stabil, fenntartható látogatói létszám alakítható ki. Bizonyos
tervezett szolgáltatások főszezonon kívül is igénybe vehetők lehetnek, ami csökkenti a turizmus
időbeni koncentrációját, ill. a szezonon kívül a térségbe látogató turisták gazdagabb
programkínálatból választhatnak.
A gazdaságos üzemeltetésre optimalizált kikötővel, ill. a célcsoportokhoz és az attrakciók tárgyát
képező természeti- és épített környezeti értékekhez, lehetőségeihez igazított, rugalmasan alakítható
szolgáltatási struktúrával biztosítható a folyamatos működés és elvárt profit. A terv sikeres
megvalósítása az együttműködő partnereinek sikerességét is jelenti, ami által a bevont helyi civil és
társadalmi szervezetek, az önkormányzat is profitál anyagi és erkölcsi szempontból is.
Az állam részére az idelátogató külföldi és belföldi turisták tartózkodási idejének és költésének
növekedése elsősorban gazdasági hasznot eredményez. A belföldi helyi- és régión kívüli lakosság
részére a nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lelki és fizikai egészség megőrzéséhez, ami nemzeti
stratégiai, és gazdasági érdek.
Korcsoportok szerinti bontásban is 3 célcsoportra (természetesen bővíthető) érdemes koncentrálni:
-

Kevésbé mobilis, inkább csak természetet kedvelő, pl: mint természetjáró, elsősorban kisgyermekes
családok tagjai, illetve nyugdíjasok;
Kalandra és extrém szolgáltatásokra, aktív szórakozásra vágyó, elsősorban 16-45 év közöttiek;
Leginkább 30-60 év közötti kishajó tulajdonosok.
Negyedik célcsoportként a horgászok rétege lehetne említhető, azonban ezt a kört a speciális hátterei,
széles korosztályos osztása miatt egységes rendszerben kezeljük, szakértők bevonásával
Szándékunk a célcsoportoknak, igényeiknek megfelelő, különböző árfekvésű, és színvonalú
szolgáltatások kidolgozása.
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A lehetőségeket befolyásoló körülmények:

Jelen helyzetet összefoglalva elmondható, hogy a Tiszához kapcsolódó turisztikai szolgáltatások
gazdasági ereje Algyő turizmusában ki sem mutatható
Az elmúlt 10-20 évben a Tisza folyó, mint a szabadidő eltöltésére szolgáló közterület programértéke
erősen lecsökkent. Ennek oka sokrétű, kezdve a település vezetésének intézkedéseitől a megváltozott
szabadidő eltöltési szokásoktól a gazdátlanul leamortizálódott hullámterületekig.
Az elmúlt évek negatív gazdasági eseményei, a javuló vízminőség, és halpopuláció, a célirányos
idegenforgalmi célok, a belföldi turizmus enyhe emelkedése, az ökoturizmus és természetjárás
növekvő népszerűsége egyre több embert vonz.
A szolgáltatások kihasználhatóságát rontja az éves és az évszakos szezonalitás. A szezonalitás
egyrészt függ az évszaktól és annak időjárásától (téli üzemszünet) és a folyó áradásaitól, ill. az ár
levonulásának idejétől. A kiszámítható téli holt időszak november 15. – február 15. közé esik. A
nehezebben kiszámíthatók a tavaszi, ill. nyár eleji és őszi áradások időszakai, amelyek együttesen
több hetet, akár egy hónapot is kitehetnek még a magasabban fekvő és jól megközelíthető rakparton
is.
Hajóállomás és/vagy kishajó kikötő létesítése, üzemeltetésének tervezésekor figyelembe kell venni,
hogy a Tisza szegedi, ill. kistérségi területén kizárólag a Szegedi Hajóállomáson működő vállalkozás
nyújt sétahajó szolgáltatást. A vállalkozás (Danuvia sétahajó) a nyári hónapokban hétköznap és
hétvégén is, szezonon kívül csak hétvégén működteti 130 fő befogadására képes, termes sétahajóját
a Tiszán. Programja egyszerű városnézés Szegeden a Boszorkánysziget és a Maros torkolat között,
ill. rendezvényszervezés a hajón. E miatt A Tisza általunk érintett szakaszán sétahajó forgalom
beindítása, ebből következő nagyszámú turista jelen körülmények, és költségoldal miatt nem várható.
Algyőn a csónak kikötői szolgáltatás fejlesztésének létjogosultságát és versenyképességét a fent már
említett plusz szolgáltatások biztosítása mellett a jelenleg működő kikötő kihasználtságának magas
aránya is alátámasztja.
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SWOT-elemzés:

Erősségek

Gyengeségek

1. Algyő elhelyezkedése, természeti helye:

1. A tervezett programok telepítési helye:

- kiváló elhelyezkedés, vízpart, tavak, falusias természeti környezet,

- ártéri elöntések miatti üzemszünet,

- megyei jogú városok közti elhelyezkedés

- árvíz után szükséges takarítás, karbantartás a megközelítési utakon,

- könnyű elérhetősége gépjárművel, gyalogosan, kerékpárral és
tömegközlekedéssel,

- közvetlen szennyvízelvezetés hiánya,

- megfelelő közműellátottság (vezetékes víz, villany), komfortosság.
- a megközelítési útvonalon gazdag, rendezett természeti környezet.
2. Tervezett infrastruktúrák
- korszerű, gazdaságos, környezetbarát rendszerek
- megújuló energiahasznosítás révén alacsony fenntartási,
üzemeltetési költségek,

2. Tervezett infrastruktúra:
- állandó felügyelet és karbantartás szükségessége,
- téli tárolás,
- nehézkes szennyvízkezelés (tároló és szippantás),

- konkurenseknél magasabb színvonalú komplex infrastruktúra

- üzemeltetés átlagosnál szigorúbb szabályozás mellett (üzemeltetési szabályzat,
rendszeres vizsgáztatás).

3. A természeti környezet, mint attrakció:

- ártéri, karbantartási nehézségek,

- gazdag természeti környezet, élővilág,

3. A természeti környezet, mint attrakció:

- kedvező klimatikus viszonyok,

- nagy időjárási kitettség, árvizek, hajózási tilalmak,

- könnyű és gyors megközelíthetőség (vízen, közúton),

- javuló, de esetleg megjelenő szennyezettség,

- javuló vízminőség,

- aszályosabb időszakban alacsony vízállás miatti hajózhatatlanság.

- szabad használhatóság, önkormányzati területek,
- nincs közvetlen üzemeltetési- fenntartási költsége.

4. Kínálati oldal:

4. Kínálati oldal:

- időjárási kitettség,

- a tervezett gazdag, sokszínű, egyedi, egymásra épülő
programkínálat,

- kikötési pontok alacsony száma mind a belterületen, mind a külterületen,

- piaci célcsoportoknak megfelelően kialakított programkínálat
rugalmasan variálható eszközrendszerrel, vízi és szárazföldi jármű
flottával,
- a tervezett szolgáltatások kínálati oldalról helyi szinten még
lefedetlen piaci igényeket elégítenek ki, (kishajós vízitúra programok,
élményszolgáltatások, kajak-kenu túraszervezés, rekreáció, sport,
szabadstrand),
- megfelelő marketing mellett az újdonság ereje.

- kapcsolódó attrakciók alacsony száma,
- vízi turizmus gyenge marketingje.

5. Keresleti oldal:
- természeti értékek alacsony ismertsége, nincs a köztudatban,
- a településre látogató turisták körben nem a tervezett szolgáltatási kínálat az
elsődleges motiváció.

5. Keresleti oldal:
- Magyarország határmenti, déli területén, folyóval rendelkező
nagyközség, mint piaci potenciál mind a népességszám, mind a
gazdag programkínálat miatt idelátogató turisták száma tekintetében
(régiós összehasonlításban).
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Lehetőségek

Veszélyek

1. A tervezett úszómű (kikötő) telepítési helye:

1. A tervezett úszómű (kikötő) telepítési helye:

- megvalósítás előtt álló városfejlesztési- és

- éghajlat-változással hektikussá, kiszámíthatatlanabbá váló vízállások,
árvízveszélyek, elöntések.

rendezési tervek a hullámtér belterületi szakaszaira, amely által a
kikötő telepítési helyszíne felértékelődhet, még frekventáltabbá
válhat.
2. Tervezett infrastruktúra:

- új, felsőbb jogszabályokból adódóan a parthasználat szigorodása.
- hasonlóan kedvező helyzetben lévő konkurens vállalkozások által bevezetésre
kerülő hasonló turisztikai termékek.

- az úszómű műszaki adottságaiból adódó
továbbfejleszthetősége a jelenleg rendelkezésre álló, lekötetlen
további partszakaszok irányába.
- a legmodernebb, „zöld” technológiák elérhetősége.
3. A természeti környezet, mint attrakció:
- a folyók, természeti értékek kihasználatlansága, „érintetlensége”

2. Tervezett infrastruktúra:
- természeti erőknek, időjárásnak való kitettségből adódó károk, (jégzajlás,
lékesedés, uszadék felhalmozódás, stb.),
- úszómű bekötő vezetékekben bekövetkező károk (víz- villany bekötő
szabadvezetékek).

- különleges perspektíva és látvány a település épített környezetére,
annak bemutatására,
- sokrétű kapcsolódás meglévő turisztikai

3. A természeti környezet, mint attrakció:

szolgáltatásokhoz, fesztiválokhoz, attrakciókhoz, kulturális,
gasztronómiai, stb. értékekhez

- élővízből fakadó balesetveszélyek, „a folyó veszélyes üzem”,

- természeti értékek sokrétű, közvetlen kihasználhatóság, rugalmasan
alakítható, bővíthető programkínálati lehetőség,

- tőlünk függetlenül bekövetkező természeti katasztrófák (pl.: szennyezés),
- szigorodó környezetvédelmi előírások.

4. Kínálati oldal:
- a kikötői szolgáltatások és kajak-kenu kölcsönzés területén látható
(versenytársak kapacitásuk csúcsán) a kínálaton túlnőtt kereslet,

4. Kínálati oldal:
- az új turisztikai termékek bevezetésének kockázata,

- a projektben tervezett élményekre épülő új turisztikai termékek még
nincsenek a térség turisztikai kínálatában.

- beszállítók, partnerek megszűnése,

5. keresleti oldal:

- meglévő szegedi konkurencia fejlesztései,

- kedvező ökoturizmus és vízi turizmus iránti keresletnövekedési
trendek,
- ökocentrikus szemlélet erősödése a köztudatban, - vízi sportok
népszerűsége,
- belföldi turizmus élénkülése.

- új konkurensek megjelenése a desztinációban.

5. keresleti oldal:
- bizonyos célcsoportok esetén (családosok, nyugdíjasok) árérzékenység,
- bizonyos célcsoportoknál (külföldi, magasabb jövedelmi szintű turisták) elvárt
folyamatos magas színvonal tartása,
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Konkrét projektötletek:

A Tisza földrajzi adottságai, élővilága az itt élőknek olyan természeti szolgáltatásokat tud
nyújtani, amelyek segíthetik a nagyközség lakosainak a településük közösségének a
fejlesztését, a település jelentőségének emelését a régióban, értékteremtést, munkalehetőséget.
A Tiszához kapcsolódó projekteket nem önállóan, hanem komplex módon, a nagyközség, és a
Tisza épített és a természetes környezete, más turisztikai, kulturális, és egyéb adottságok
egységes, egymásra épülő, egymást támogató rendszerében lehet elképzelni, és megfelelő
szinten kivitelezni, üzemeltetni. Egyedül az egyesület csak egy részét tudja megvalósítani,
szükséges elsődlegesen az önkormányzat támogatása, valamint a társadalmi szervezetek
együttműködése, aktív közreműködése.
Elsődleges fontos feladat egy komplex fejlesztési, megvalósulási terv elkészítése, amely
magában foglalja a helyszíneket, azok megközelíthetőségét, a projekteket, a kivitelezést,
fenntarthatóságot, egymáshoz kapcsolódást. Ez adhat hátteret a pénzügyi terv elkészítésére, a
szükségletek tervezésére.
E mellett a komplex terv lényege az is, hogy a különböző rendszerek helyei a hatósági
előírásoknak, és a funkcionális jellegüknek megfelelően legyenek meghatározva, kialakítva.
Például a kikötő elhelyezése, amelytől 100 m-en belül szabadstrand nem alakítható ki. Ártérben
út, áram, infrastruktúra kialakítása. A tervezést megelőzően konzultálni kell az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság illetékeseivel, hogy milyen hatással van az árvíz levonulására a
beépítettség, milyen szintet engedélyeznek?

Az alábbi lehetséges tevékenységi körök megvalósítása csak az említett konkrét
projekttervek kidolgozását követően lehetségesek, a jelzett széleskörű társadalmi,
önkormányzati összefogással.












Aktív, vízi sportturizmus speciális hajó- és eszközbérlési lehetőséggel, akár vezető biztosításával,
(vízisí, fánk, banán, wakeboard)
Exkluzív sétahajózás speciális hajó- és eszközbérlési lehetőséggel, akár túravezető biztosításával.
Exkluzív vízitúrák szervezése különböző program-csomagokkal hajójárattal.
Egész napos kirándulás a Tiszán kiegészítő programokkal.
Természetfigyelés vízről, szárazföldről.
Kajak-kenu bérbeadás, kajak-kenu túrák szervezése és lebonyolítása.
Kikötői szolgáltatások.
Szabadstrand kialakítása.
Szervezett szabadidősport megvalósítása (kajak, kenu).
A XXI. század talán legnagyobb kihívása lesz az ivóvíz biztosítása az emberek számára, ezért
nagyon nagy felelősség a mi vízkincsünknek, élővizeinknek óvása, fenntartható módon kezelése.
Fontos feladat ennek a tudatosítása az emberekben. Bár Magyarország bővelkedik felszíni
vizekben, ezek nagyon sérülékenyek, mert nagy részük határon túlról érkezik, így a Tisza is. Ezen
célok mentén:
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o A Tisza helyi szakaszainak „örökbefogadási” lehetőségének kialakítása cégek,
magánszemélyek, társadalmi szervezetek részére.
Célja lehet:
o vízminőség monitorozása,
o víz fenntartható használata,
o vízi és vízparti szennyezések, károkozások felügyelete
 ilyen esetén az illetékesek értesítése,
 a lakosság mozgósítása és
 közösségi tevékenység kárenyhítésre,
Családbarát programok, játékos versenyek szervezése.
Lehetőség megteremtése, biztosítása az „aktív állampolgárságra”. Közös tevékenységek
szervezése, miközben elsődleges szempont a természet óvása, a környezettudatosság fejlesztése.
Tanösvény fejlesztése, bővítése. („vízi” tanösvény kialakítása)
Szabadtéri sportolási lehetőségek több sportágban.
A rekreáció megvalósításában rendkívül fontos a folyó és az ártéri erdő nyújtotta esztétikai
élmény, ami segít a mindennapi problémák, rohanó élet okozta stressz feldolgozásában, ezáltal
betegségek elkerülésében, Ezt a természeti adottságot kell hasznosítani.
Egy komplex hasznosítási terv kidolgozását, ehhez kapcsolódva marketing és reklám
folyamatot tartunk szükségesnek, Ehhez kapcsolódva a pályázati lehetőségeket is ki kell
használni, az annak történő megfelelést biztosítani.









Horgászati lehetőségek kialakítása

Mindezen célok támogatása érdekében többirányú, személyekre, tevékenységre épülő
háttér rendszereket lehet kialakítani, folyamatosan működtetni.







fórumok szervezése - kinek milyen ötlete van, mit szeretne a Tisza parton, mi vonzaná
(felnőtteknek és gyerekeknek),
honlap létrehozása, ami követi az eseményeket,
versenyek meghirdetése, pl az Én Tiszám. Ez lehet rajz, próza vers, vegyes, majd ezekből
kiállítás,
régi fotók, a Tiszával kapcsolatos történetek gyűjtése – kiállítás rendezése,
hagyományok teremtése: jeles nap/napok kiválasztása, ezeken programok, események
szervezése, amelyek megmozgatják az embereket,
Az eredményesség, és a teljes körű társadalmi bekapcsolódás érdekében további
programokat lehet a tervezett célokhoz kapcsolni:





„Generációk találkozója” (a nyugdíjasok, az iskolások, és más korosztályok együtt
vesznek részt programokon, átadják történelmi, folklór ismereteiket, hagyományokat
elevenítenek fel.
„Határtalan víz” mottóval a határon túli Tisza parti települések bevonása, kapcsolatok
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kialakítása, meglévők fejlesztése.
„Települések vízi útja” címmel a megye Tisza által összekötött településeivel
alakíthatunk ki programokat, terjeszthetjük ki tematikus, környezetvédő programjainkat
Mindezeken belül:
o Tematikus, kreatív családi, szervezeti programok. Megvizsgálható kalandpark
kialakítása (ez hatósági engedélyeket, és veszélyes üzem miatt képzett
üzemeltető személyzetet követel).
o A helyszínek kialakítása során a mozgássérültek általi megközelíthetőséget,
használhatóságot célzunk meg, ami a kör bevonását teszi lehetővé, valamint a
toleranciakészség fejlesztésére szolgál.





A komplexitás jegyében, a bevételek és a hasznosulás érdekében „erdei iskola”
jelleggel kialakítani egy programcsomagot, amely Algyő adottságaira épülne, a civil
szervezetek által nyújtható szolgáltatásokkal kiegészülne (pl: ezerjófő, kemencés falusi
sütés, étkeztetés borászat, vízi élet stb. egy-két napos programokkal.) Ezek adott, előre
lefoglalt időpontban történik, tervezhető. Nem kíván folyamatos készenlétet.
Amennyiben Levendula szálloda nem működik megfelelő kapacitással a tervezett
funkciójában, úgy ezen tevékenységgel kiegészíthető lehet a kihasználtság növelése
érdekében.
A tervezett helyszínek, programok „bekapcsolása” a kerékpárút rendszerbe. Ez által
Hódmezővásárhely Szeged, felőli megközelíthetőség biztosítása.

Lényeges és elsődleges tervezési - és remélhetően kivitelezési - szempont Algyő nagyközség
fejlesztése és az algyői polgárok közérzetének pozitív életértésének javítása. E mellé párosul,
hogy ezzel nagyközségünket vonzóvá tudjuk tenni turisztikai szempontból, valamint megtartó
és betelepülés szempontjából. Mindezek az önkormányzat, a társadalmi, civil szervezetek, és a
tenni akaró polgárok összefogásával, koordinált, egy irányba „húzó” tevékenységével
valósulhat meg.
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Együttműködés: Az együttműködések adott tematikus tevékenységekhez, illetve az egyesület teljes tevékenységére vonatkozhat. Ezzel a
nagyközség társadalmi szervezetei közt összefogás is fejlődik.
ÖNKORMÁNYZAT

Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület

Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület.
Algyői Gazdakör
Algyői Kerecsen Egyesület (AKE)

szabadidő

Algyői Kormorán Horgászegyesület
Algyői Lovasklub

sport
Algyői Nőegylet
Algyői Sportkör

környezetvédelem

Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub
Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület

rekreáció

GYEVI ART Kulturális Egyesület
Magyar Tartalékosok Szövetsége Közhasznú Egyesület Csongrád Megyei Szervezete / Algyői Klubja
Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői területi Csoportja
Ősgyeviek Baráti Köre
Algyő Fejlődéséért Alapítvány
Algyői Általános Iskola Alapítvány
Boldog Gyermekkor Alapítvány
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Tisza déli szakasza:
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Algyő folyószakasza:
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