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A Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület Egerszalók kezdeményezésére 2009. november 24-én
három település (Egerszalók, Demjén, Egerszólát) közreműködésével jött létre.

Az Egyesület azokat az önkormányzatokat, gazdasági és civil szereplőket,
szálláshely-szolgáltatókat, magánszemélyeket, támogatókat kívánja összefogni, akik közösen
szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes turizmusért, nemzetközi
versenyképességért, a helyi turizmus előtt álló kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és
szervezeti megújulást, a modern menedzsment szemlélet és stratégiai gondolkodás
meghonosítását, a piacorientált hatékonyság javítását, a hálózati együttműködés erősítését,
továbbá az innovációs képesség, a fenntarthatóság és a vendégorientált szemlélet erősítését,
illetve támogatják az ez irányú fejlődés előmozdítását.

Az Egyesület létrehozásának célja egy erős turisztikai szakmai szövetség és helyi desztinációs
érdekképviseleti szervezet létrehozása és működtetése, amely hatékonyan szolgálja a
résztvevő települések, gazdasági és civil szervezetek, szálláshely-szolgáltatók és
magánszemélyek turisztikai versenyképességének növelését, folyamatos szervezeti
megújulását, a turisztikai együttműködés, az innovációs és a desztinációs szemlélet
erősödését.
Mindezen célok megvalósítása azonban elképzelhetetlen lenne a térség természeti értékek, az
épített örökség és az itt élő emberek értékei nélkül. A három települést körbeölelő Gyógyvizek
Völgye a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében elterülő vidék. Természeti
képződményeivel, finom boraival, vizeivel, kő emlékeivel páratlan kikapcsolódást jelent az
idelátogató vendégek számára. Egerszalókon igazi nevezetességként említhető a föld mélyéből
feltörő hévízforrás, amely jellegzetes párolgásával Európában páratlan természeti környezetet
teremt. A hegyoldalról lefolyó gyógyvíz alkotta különleges teraszos mészkő képződmény a
világon egyedülálló. Ezen természeti csoda lábánál épült fel a Saliris Resort Gyógy- és
Wellness Fürdő, mely a sokoldalú, magas színvonalú gyógyászati és wellness szolgáltatásai
révén egyedülálló a térségben. A Demjénben található Thermál Fürdő az ország legújabban
feltárt gyógyvize. Egerszólát a hagyományos falusi turizmus helyszínét biztosítja az idelátogató
vendégek számára (sajtkészítés, pálinkafőzde).
Turisztikai látványosságként említhető a riolittufába vájt kaptárkövek és barlanglakások, melyek
skanzenként látogathatók. A térség építészeti örökségekben is gazdag és mindemellett
kiemelkedő jelentőségű a borászat. Borászaink finom borokkal és csodálatos riolttufa pincékben
várják vendégeiket. A kis településeink természeti értékei és a faluközösség még éltethető
hagyományai határozzák meg a közösségi együttléteket, programokat.
Az Egyesület 2011. május 2-án ÉMOP-2.3.1-11-2011-0001 Gyógyvizek Völgye helyi TDMSZ
turisztikai fejlesztési programja címmel pályázatot nyújtott be.
A Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület fejlesztés elsődleges célja és ehhez kapcsolódó
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fejlesztési elemei a desztináció ismertebbé, versenyképesebbé tétele, a vendégforgalom és
bevételek növelése, a turizmus szereplői közötti együttműködés javítása, komplex turisztikai
szolgáltatások kialakítása, ehhez kapcsolódó közös települési és térségi desztináció-marketing
megvalósítása, azaz a fenntartható turizmus helyi rendszerének kialakítása, szervezeti,
személyi, szakmai és pénzügyi megerősítése. A fejlesztés kiemelt célcsoportjai: TDMSZ tagok,
turisták-látogatók, szakmai partnerek, lakosság.
A fejlesztés fő indikátorai a fenntarthatósági időszak végére a 2009-es bázisévhez képest:
- az IFA bevétel több mint 60%-kal emelkedik
- 2 új állandó munkahely jön létre
- a vendégéjszaka szám növekedés meghaladja a 13 %-ot
- tagsági kör több mint 20-%-al bővül
- a helyi gazdaság és társadalom keretében mintegy 25-30 millió forint akkumulálódik
Projekt kezdés: 2011. október 25.
Projekt befejezése: 2013. október 24.
Projekt tervezett összköltsége: 54.060.000 Ft
Támogatás mértéke (85%): 45.951.000 Ft
Saját forrás (15%): 8.109.000 Ft

Eger, 2012. október 11. Forrás: www.egerszalok.hu
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