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Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Parád Nagyközség Önkormányzatát érintő tevékenysége 
 
Az önkormányzat 2011-ben lett a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület tagja.  
 
 
A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Parádot érintő programjai 
Mátrai múzeumok éjszakája 
Tájházak napja 

- helyszínek: Parádfürdői Kórház, Palóc ház, Tájház, Kocsimúzeum, Asztalos Johák fafaragó 
kiállítása 

 
2012 évben Mátra Jövője Turisztikai Egyesület közgyűlés Parád Községházán 
 
2013 évben Mátra Jövője Turisztikai Egyesület közgyűlés Erzsébet Park Hotelben 
 
2014. november. 3 napos Országos TDM konferencia az Erzsébet Park hotelben 

Résztvevők száma: 130 fő. 
Konferencia helye: Erzsébet Park Hotel 
Szállás helyszíne: Borókás vendégház, Erzsébet Park Hotel  

 
2014-évben Parád leporelló készítése 
 
2014-2015 évben a Parádi Palóc napok támogatása tűzijáték anyagi finanszírozásával 
 
2014-2015 évben Parádi Palóc Napokra rendezvénysátrak és asztalok ingyenes biztosítása 
 
2015 évben kitelepülés a Parádi Palóc napokon 
 
2016 touch info kihelyezése az Erzsébet park hotelben.  
 
2012-2016 Mátrai paletta újságban település látnivalóinak, programjainak népszerűsítése 
 
2016 több gyalogos túra bonyolítása egyesületi tagunk Demecs Norbi szervezésében 
 
2017 Mátra kártya kedvezmény elfogadó hely Kocsimúzeum 
 
2017. év június  10 Mátrai múzeumok éjszakája, helyszín Parádfürdő Kocsimúzeum 
 június 10. Wellness világnapja, gyalogos túra majd ásványvízkóstoló és mofetta bemutatása 
 
2017. június 24 részvétel az Eduro VB futam és Mátrai betyártalálkozó lebonyolításában 



MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET 
 
Egyesület alakulása, tagjai  
A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2006. december 4-én alakult  Nagyrédén 22 alapító taggal.  
 
Jelenlegi taglétszámunk 95.  
Tagjaink. Önkormányzatok: Mátraszentimre, Visonta, Sirok, Recsk, Aldebrő, Parád, Rózsaszent-
márton. Csatlakozás folyamatban: Bükkszék, Verpelét 
Szálláshelyek- szállodák: Hunguest Grandhotel Galya, Hotel Ózon Residence, Mátra kemping és 
Hotel, Hotel Narád Park, Selfness Hotel Vadvirág, Erzsébet Park Hotel. Több mint 30 szálláshely 
Mátraszentimre, Sirok, Bagolyirtás, Fallóskút, Markaz, Domoszló,Parádsasvár településekről. He-
lyi civil szervezetek: Markazi Turisztikai Egyesület, Domoszlói Turisztikai Egyesület, Feldebrői 
Turisztikai Egyesület. Borászatok: Dubicz Borászat (Gyöngyös), Koncsos borház (Kisnána), 
Bánszki pince (Domoszló).Egyéb szolgáltatók: Oxygen Adrenalin Park, Mátraszentistván Sípark, 
Üvegmanufaktúra Parádsasvár, Bodony Kincsesház, Markaz Patkolt tojás kiállítás stb. 
Az egyesület munkáját több egyéni tag segíti, az önkéntesek szerepe meghatározó a programok 
munkájában.  
 
Az egyesület azzal a céllal alakult, hogy összefogja a térségben a turisztikában érdekelteket egy 
olyan szervezetbe, ahol az önkormányzatok, a vállalkozói szféra és a magánszemélyek együttesen 
tudnak tenni a Mátra jövőjéért. Alakulásunkkor fontosnak tartottuk, hogy egyrészt a turisztikában 
érdekeltek között legyen megfelelő információ áramlás, megismerjük egymás tevékenységét, a 
kiaknázatlan lehetőségekre alapozva új programokat hozzunk létre. Emellett szervezett formában 
garantált programokat kínálunk a Mátrában pihenőknek. 
 
Az egyesülethez tartozó települések vendégéjszaka száma 2016-ban meghaladta a 170 ezer ven-
dégéjszakát (Mátraszentimre 100 ezer, Parád 59 ezer, Sirok 7 500, a három legjelentősebb ) 
 
Az egyesület szervezeti struktúrája 
Az egyesület alapításakor 5 tagú elnökséggel működött, 2011-ben az ötéves tisztújításkor emelte 
fel a közgyűlés az elnökség létszámát 7 főre. Mellette kezdetektől három tagú pénzügyi és ellenőr-
ző bizottság működik, a későbbiekben ez kiegészült etikai bizottsággal.  
 
Egyesület elnöksége 
Elnök:  Kápolnai Nagy Ágnes (alapítás óta) 
Elnökségi tagok:  Gyurkóné Zaja Zsuzsanna (Domoszló, Domoszlói Idegenforgalmi Egyesület 
elnöke, alapítás óta elnökségi tag) 
Lakatos István (Sirok korábbi polgármestere, alapítás óta elnökségi tag) 
Labancz Attila (Hegyi Sportok Bázisa vendéglátás vezető, elnökségi tag 2011 november óta) 
Szádoczki Zoltán (Sástó Kemping vezető, elnökségi tag 2016 november óta) 
Víg Tamás (turisztikai szakértő, elnökségi tag 2016 november óta) 
Eperjesi Richárdné (Selfness Hotel Vadvirág szállodavezető, elnökségi tag 2016 november óta) 
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság: 
Elnök:    Bakosné Tresó Erika (Domoszló, Bakos vendégház tulajdonos)  
Elnökségi tagok: Lassu Katalin (Gyöngyössolymos, Robinson cukrászda tulajdonos) 
   Szarvas László (Visonta polgármestere) 
Etikai bizottság 
Elnök:   Dr. Bekecs Andrea (Gyöngyös Járási Hivatal vezető) tagok: Molnár Károly 
(Gyöngyöspata), Mészáros Attila (Budapest) 
Közösségi megjelenés: www.facebook.com/matrajovoje 
 

http://www.facebook.com/matrajovoje


Az egyesületben 2006-2012 márciusáig alkalmazott nem volt, ezalatt az időszak alatt minden 
programot az egyesület tagjai szabadidejükben szerveztek. Az ÉMOP pályázat eredményeképpen 
2012 márciusa óta két főállású alkalmazottja van az egyesületnek. Kápolnai Nagy Ágnes elnök, aki 
a tdm menedzseri munkakört is betölti és Hliva Tiborné front office irodavezető. A pályázat lezá-
rását követően is ez a struktúra maradt. 2015 tavasza óta egy, 2016 február óta két kulturális köz-
foglalkoztatottat alkalmaz az egyesület a siroki Turista információs pontban. 2017. áprilistól az V. 
Kulturális Közfoglalkoztatotti programban egy fő kulturális közfoglalkoztatottat kapott az egye-
sület.  
 
Gazdálkodás 
Az egyesület tagdíjakból, pályázati forrásokból, támogatásokból és programjainak bevételeiből 
tartja fenn magát, illetve a siroki Turista információs pontban található ajándékbolt forgalmából. 
A Turista információs pont 2015 februárjáig Kisnánán működött, azt követően Sirokban.  
Az egyesület tagdíjbevétele 3 500 E Ft volt 2016-ben. A tagdíjak a 2012-es ÉMOP pályázatig mi-
nimálisak voltak, önkormányzati pl 20 ezer Ft, ezt követően önkormányzatok esetében 150 E 
FT/év, jelenleg 220 E Ft/év. A szolgáltatók esetében a szálláshelyek és vendéglátóhelyek férőhely 
arányosan fizetnek tagdíjat, további szolgáltatók jellegük szerint. Az egyesületben mintegy 30 ma-
gánszemély is tag.  
 
Bevétel  

Ajándék bolt  2013 2014 2015 2016 

Kisnána 940 395 1 940 410 219 740 0 

Sirok 0 0 2 089 245 3 181 275 

7% -os bevétel 588 895 688 500 0 0 

Bruttó bevétel  1 529 290 2 628 910 2 308 985 3 181 275 

Nyereség nettó 279 733 590 716 623 508 961 575 

 
Egyesületünk 2011-ben díjat alapított a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület díját. Évente azon 
egyesületi tagjaink kapják, akik hosszú távon kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak eredmé-
nyeinkhez. Eddigi díjazottaink: 
2011  Mészárosné Nagy Beáta, egyéni tag, alapító 
2012 Domoszlói Turisztikai Egyesület, Sirok Község Önkormányzata  
2013 Borpalota kft, Bakosné Tresó Erika 
2014 nem adtuk ki 
2015 Palik Tibor, Vincze József (Hunguest Grandhotel Galya volt igazgatója) 
2016 Markazi Turisztikai Egyesület.   
 
Tevékenységünk 
Már alapításunk előtt későbbi egyesületi tagok közreműködésével és Mátraszentimre szervezésé-
ben fellépett Galyatetőn a Kodály Ifjúsági Világzenekar, Vásáry Tamás világhírű zongoraművész 
és karmester vezényletével. A programon részt vevő Kodály Zoltánné szerint még soha ilyen szé-
pen nem szóltak Kodály művei. A program időpontja 2006 augusztus volt.  
 
Éves kiemelt programok 
Mátrai múzeumok éjszakája 2008 óta minden évben megrendezzük, saját fejlesztésű progra-
munk. Egyéni és csoportos vendégeket is várunk, a csoportos vendégeket Budapestről szervezett 
módon hozzuk, illetve Gyöngyösről is indítunk programot. Évente 12-15 település több mint 20 
helyszíne szerepel benne. Eddig a programban részt vett települések: Rózsaszentmárton, 
Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Gyöngyös, Parádsasvár, Parád, Bodony, Recsk, Mátrade-



recske, Sirok, Feldebrő, Aldebrő, Kisnána, Domoszló, Markaz, Visonta, Mátraszentimre, 
Galyatető, Pásztó. (Kövérrel szedve a jelenlegi tagok) Mátrán kívüli települések közül három 
alkalommal Egerszalók, egy alkalommal Kerecsend is szerepelt a programban. 2017-ben a 10. 
Mátrai múzeumok éjszakáján új településeink: Mátraballa, Verpelét, Mátraverebély Szentkút. A 
programban kora délelőttől késő estig egy-egy útvonalon hat-hét településre visszük el a vendége-
ket, ahol a helyi értékek megismerése mellett általában gasztronómiai- és borkóstoló is szerepel a 
programban koncertekkel, táncházakkal kiegészítve. A helyi értékek megmutatásának fontosságát 
jelzi, hogy a vendégek mintegy fele visszatérő vendég, sok esetben gyöngyösi és Gyöngyös kör-
nyéki településről is érkeznek vendégek. A fő küldő terület Budapest, emellett Hatvan, Gödöllő, 
Jászberény is fontos terület. A programokat ez elmúlt években az országostól eltérően nem június 
24-ei szombathoz legközelebbi szombatra tettük, hanem csúsztatva, így lehetőség van a vendé-
geknek az országos programban való részvételre. Jegyértékesítés közvetlenül, a jegymester.hu 
oldalon és a gyöngyösi Tourinform irodában.  
 

   
        2012 nosztalgiavonattal     Indulás Budapestről  

   
  Markaz      Visonta 

   
 Recsk       Aldebrő 



   
 Borpalota, Gyöngyös     Domoszló 
 
Mátrai fröccskaraván 2009-2010-es évek programja volt, azzal a céllal, hogy a mátrai borok mel-
lett a hungarikum szódát is népszerűsítsük. Eddigi helyszínei Galyatető, Markaz.  
 
Tájházak napja. Az országos programhoz két alkalommal csatlakoztunk autóbuszos program-
mal, hasonló jelleggel, mint a Mátrai múzeumok éjszakája 
 
Múzeumok őszi fesztiválja és A nagy rajzolás. Eddig két alkalommal rendeztük meg, kiváló 
bizonyítéka annak, hogy a turisták csak a helyben élőkkel együtt találhatják meg számításukat. A 
nagy rajzolás a helyi gyerekek és fiatalok programja.  
 

    
Domoszló       Recsk  
 
Mátrai randevú. 2013 kísérleti programja volt, találkozás a Mátrában és Mátrai vezetéknevű mű-
vészek, híres emberek bevonása a programba Mátraaljai települések programja volt.  

  
Domoszló, Öregház vendégház    Markaz, Kézművesház 
 
 



Asszonyfarsang a Mátrában  
Egy alkalommal, rendeztük meg Sirok és Kisnána kettős helyszínnel 2014 februárjában. A párhu-
zamos helyszín a két vár látogatása szempontjából jó ötletnek bizonyult, az időjárás miatt azon-
ban a látogatószám elmaradt a várttól. 
 
Gombariadó 
2011-ben Oxygen Adrenalin Parkban rendeztük, gombás étel kóstolóval, gombagyűjtéssel, isme-
retterjesztéssel a gombákról, játékokkal, kézműves foglalkozással. A gombás ételt Magos Zoltán 
készítette.  
 
Bemutatkozás külső helyszínen 
2010-11-ben a budapesti Vasúttörténeti Parkban mutatkozott be az egyesület, 
kézművesfoglalkozással, helyi termék bemutatóval, játékokkal és a mátrai mézeskalácsunkkal. 
Magos Zoltán termékeit is kóstolhatták a vendégek.  
Picurkák a Mátrában 2014 újdonsága, elsősorban gyerekeknek szörptúrával, felnőtteknek 
fröccstúrával, kincskereséssel és gyerekprogramokkal.  

   
 Picurkák 2014 Kisnána    Picurkák 2015 Galyatető  
 Klausmann Viktor    Boszorkányverseny  
 
Hálózsákos éjszaka a Siroki várban  
2016 új programja volt a Siroki várban, íjászkodással, várbemutatással. Ebben az évben három 
alkalommal rendezzük meg.  

   
 
Farsangi éjszaka a Mátrában 
2017 újdonsága volt, autóbuszos program, Felső-Mátra látnivalói gyalogos túrával kombinálva.  
 
2017 év kiemelt eseménye - 130 éves a Mátrai turizmus 
1887 május 15-én Hanák Kolos ügyvéd az egykori gyöngyösi Városháza épületében alapította 
meg a Magyarországi Kárpát Turistaegylet első vidéki turistaosztályát a Mátra Egyletet. Ennek 
emlékére az egyesület 130 éves a Mátrai turizmus néven programot szervezett 2017 május 13-
14én az alábbi helyszíneken: Gyöngyös, Sástó, Mátrafüred, Galyatető, Mátraszentimre, 



Szalajkaház. A közönség programok keretében Ikarus 55 járt Gyöngyösön, postakocsijárat Mátra-
szentimrén, emellett gyalogos túrák, retro ételek kínálata is szerepelt a programban. Mátraszent-
imrén a Vadvirág Hotel alapítói emlékére emléktáblát avatottunk, kezdeményezésünkre avattak 
emléktáblát Gyöngyösön a Mátra Egylet alapítására. A program kedvező visszhangja alapján a 
jövőben szezonnyitó rendezvényként folytatja az egyesület. A program társrendezője volt Gyön-
gyös helyi TDM, támogatói Gyöngyös Város Önkormányzat, Mátraszentimre önkormányzata, a 
K&V Kft, Mikrokapcsolat Kft. A program kellemes színfoltjai voltak a Mátraaljai betyárok. Május 
14-én adtuk át a Fogadj örökbe egy hegyet! program elő 15 örökbefogadójának az oklevelet. Az 
egyesület tagjai korhű ruhában vettek részt a programban. Május 15-én a program zárásaként 
Mátra konferenciát szervezett az egyesület, ahol köszöntőt mondott Horváth László országgyűlési 
képviselő.  
 

  
 F 

 F 
 Fő tér Gyöngyös   Mátra konferencia Hotel Ózon Residence 
 

  
Ikaru 55-ön      Mátraszentimre emléktábla avatás 
 
Fogadj Örökbe egy hegyet! 2017 év új akaciója 
Közösségi kezdeményezésünk a 130 éves évforduló kapcsán: „Fogadj örökbe egy hegyet!”, mely-
nek célja, hogy magánszemélyek, közösségek kísérjék figyelemmel a Mátra egy-egy „hegyét”, gon-
doskodjanak a jelzések láthatóságáról, kísérjék figyelemmel az erdők állapotát pl.: évente szemét-
szedési akcióban tisztítsák meg a területet, szervezzenek túrákat, programokat a helyszínre. Az 
elmúlt hetekben az országos médiában is több helyen megjelent felhívásunk, melyre már mintegy 
tucatnyi helyre jelentkeztek örökbefogadók. Az örökbefogadás helyszíne lehet egy turistaútvonal, 
egy forrás, egy hegytetőn álló várrom is, vagyis minden természetes hely a Mátrában. A 130 éves 



programsorozatban a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület az általa örökbefogadott helyek közül az 
elsőt, a Darázs-hegyet ekkor fogadja örökbe. Az első határidő március 30-án zárult 15 örökbefo-
gadó jelentkezett, ezek fele egyesületünk tagja. A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület maga is há-
rom helyszínt kíván gondozni: Darázs-hegy (Mátraszentimre), Jámbor arborétum (Recsk), 
Tarjánka-szurdok (Domoszló). Az ötlet egyediségét bizonyítja, hogy az alaphírt több mint 20 
portál vette át. 

     
Blikk online       Heol.hu 
 

   
 Turizmus.com      Travelo.hu 
 
 
Együttműködés települési rendezvényekkel 
Állandó együttműködő partnerei vagyunk Mátraszentimrének, több alkalommal részt vettünk a 
Pünkösdi Bornap rendezvényén, kitelepülünk az augusztusi Falunapra. Rész veszünk az aldebrői 
Sült derelye fesztiválon és a feldebrői Ribizlifesztiválon, a parádfürdői Palócnapokon. Évek óta 
együttműködünk Sirok önkormányzatával a Siroki várnapok programján tagjainkkal.  
A programokról összefoglalóan elmondható, hogy sokszínű programkínálat, több program 
kísérleti jellegű volt, nem mindegyiket rendeztük meg minden évben, későbbiekben alakul, melyi-
ket érdemes újra tervezni és melyek azok, amelyek nem váltották be a hozzá fűzött reményeket.  
 
Mátra kártya 
Kedvezménykártya, egyesületi és egyesületen kívüli tagok részvételével. A kártya egy évig érvé-
nyes, nem névre szól, szabadon átruházható, általában 10 % kedvezményt biztosít éttermekben, 
szálláshelyeken. Ára 2000 Ft/db. A Mátra kártya 2008-2011 között már volt forgalomban, a há-
rom év azonban sem a kártyaszámban, sem nem hozott dinamikus emelkedést, ezért szüneteltet-
tük. 2017 februárjában indítottuk újra, jelenleg több mint 50 elfogadóhely van. Eddig forgalomba 
került kártyák száma 280 db 



 
Összefoglalva az egyesület bár a Gyöngyösön kívüli területeket foglalja magában, számos gyön-
gyösi és Gyöngyös környéki szolgáltató tagja is van. Többségük a kezdetek óta tag, és tag is ma-
radt a gyöngyösi tdm megalakulását követően, ami munkánk elismertségét jelzi. Ugyanakkor 
programjainkban mindig hangsúlyos szerepet kapott Gyöngyös is. A Mátrai múzeumok program-
nak minden évben több gyöngyösi helyszín is házigazdája. Rendszeres helyszín: Borpalota, Feren-
ces templom és könyvtár. Szerepelt a programban a Huszár Lajos éremtár is. 2012-2013-ban a 
Malomudvarban rendeztük a nagy sikerű Tátrai-Szűcs Latin koncerteket. Ebben az évben az 
Oxygen Adrenalin Park adja a X. Mátrai múzeumok éjszakája záró helyszínét. Az egységes Mátra 
jegyében meggyőződésünk, hogy a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület tevékenységében Gyön-
gyösnek és a közigazgatásilag hozzá tartozó Mátrafüred-Mátraháza-Kékestetőnek is szerepet kell 
kapnia. Az idén újra indított Mátra kártyában is mind több gyöngyösi elfogadóhelyet igyekszünk 
partnerként megnyerni. Ebben a folyamatban partnernek tekintjük a Gyöngyös-Mátra Turisztikai 
Közhasznú Egyesületet.  
 

   
 Malomudvar Tátrai –Szűcs Latin koncert 2012-2013 
 
Kiállítási részvétel 
Előzmények: Tourex kiállítás Kecskemét 2004-2008 között, Utazás kiállítás  2009 – Budapest, 
társkiállító Gyöngyössel, Utazás kiállítás  2010-2012– Budapest, főkiállító önállóan. Egyesületünk 
eszmei támogatói, akik részt vettek velünk a kiállítás egy-egy napján. 2011-ben Polgár Judit nem-
zetközi nagymester olimpiai bajnok sakkozó, aki a mátrai mézeskalácsot -  ami egyben sakktábla 
és Polgár Judit egyik partija – népszerűsítette. 2012-ben Tihanyi Tóth Csaba színművész a 
kisnánai várat reklámozta standunkon. Vendégünk volt még 2012-ben Pulai Imre olimpiai bajnok 
kenus. Saját készítésű mangalica rilette (húspástétom) és hagymalekvár termékeit kóstoltatta Ma-
gos Zoltán séf, a Mátra hírnöke. Korábban a TV Paprika műsorban dolgozott, évek óta, mint 
egyesületünk hírnöke több rendezvényünk aktív résztvevője.  
 
2010 

    



2011 

   
 

    
 
2012 

   
 Standkép 45 nm    Reklámkockánk 

   
        Sajtótájékoztató: 



Önálló kiadványok 
10 nap a Mátrában sorozat, Mátra katalógus, Mátrai programok, Mátra letépős térkép. Hatodik 
éve adjuk ki a Mátrai paletta újságunkat. Évente több ezer példányban kerülnek kihelyezésre tagja-
inkhoz. A 10 nap sorozatot a kezdetek óta adjuk ki, eddig több mint 100 ezer példányban. Elemei 
10 nap 10 templom és vár a Mátrában 
10 nap 10 tájház a Mátrában 
10 nap 10 kiállítóhely a Mátrában 
10 nap 10 kilátópont a Mátrában 
10 nap 10 természeti érték a Mátrában 
10 nap 10 túra a Középső Mátrában 
10 nap 10 túra a Felső Mátrában 
10 nap 10 postakocsijárat a Mátrában (kifutó) 
10 nap 10 kerékpáros túra a Mátrában (tervezés alatt) 
10 nap 10 gyógyturisztika Mátrában (tervezés alatt) 
10 nap 10 bor és gasztroélmény a Mátrában (korábban volt, most tervezés alatt) 
 
Mátra letépős térkép A/3 formátum, évente 10 15 ezer példány 
Mátrai paletta újság A/4 formátum 8-12 oldal évente 2-3 alkalom  
 
Mátrai pecsétgyűjtő 2016 novemberében adtuk ki 19 helyből 16 felkeresése után garantált aján-
dék. Időszakos kiadványok: évente kártyanaptár 3-4000 db, asztali naptár, dosszié. Valamennyi 
kiadványunk saját tervezés és szerkesztés, egyesületi tagok fotóival.  
 
Mátra konferencia 
2008 óta rendezi az egyesület, kétévente, a mátrai turisztikai aktuális kérdései mellett egy kiemelt 
témában meghívott vendégekkel. Előadónk volt többek között Prohászka Béla, magyar Gasztro-
nómiai Szövetség elnöke, Somló András LibriMédia Kft marketingszakértője, Puczkó László 
nemzetközileg ismert turisztikai szakember a Xellum Kft. tulajdonosa, több szakkönyv szerzője. 
Legutóbbi konferencia dátuma 2016 november volt, most egy fél évvel később a 130 éves Mátrai 
turizmus kapcsán rendezünk Mátra konferenciát, közösen a Gyöngyös Mátra TDM-mel. Ez lesz 
az első közös rendezésű konferencia. 
 
TDM konferencia 
2014 őszén az országos TDM Szövetség pályázat útján választotta ki egyesületünket az országos 
konferencia megrendezésére. Helyszíne: Erzsébet Park Hotel volt Parádfürdőn. Résztvevők szá-
ma 130 fő. 

    
Konferencia: Semsei Sándor OTDMSZ  Konferencia, köszöntő 
elnök, Dr. Bekecs Andrea levezető elnök 
Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár 
 
 



Vállalkozási tevékenységünk 
Részvétel a Siroki és Kisnánai várak felújításának EU pályázatában marketing feladatokban 2010-
2012.. Study tourok szervezése, Várak-várturizmus konferencia szervezése 2011. Siroki vár pro-
jektzáró esemény megrendezése 2012, Utazás kiállításon részvétel a várakkal, Siroki vár napja 
program megrendezése 2011-2012, 2016. Húsvét a Siroki várban 2016. 2014-ben meghívásos 
közbeszerzésen nyertük el Berekfürdő fürdőfelújításának marketing tevékenységét, a projekt idő-
tartam 2014-2015. 
 
Pályázati eredményeink  
RIB pályázat 2008 (Mátrai nordic walking park kialakítása, Mátrai múzeumok éjszakája)  
NCA pályázat 2008-2012 működési támogatás évente  
 eszközbeszerzés: laptop, sajtófal, kínáló pultok, egyesületi pólók 
NEA pályázat 2013 működési támogatás : egyesületi ruházat 
Új Széchenyi terv pályázat 2011 – TDM szervezetek létrehozása. Pályázaton elnyert összeg  
41 336  E Ft.  
A pályázat főbb eredményei:  
- eszközbeszerzés: 2 db postakocsi, 12 db rendezvénysátor, 10 rendezvényasztal, 3 db számító-

gépes rendszer, 38 db információs tábla (települési ismertető táblák, postakocsi megállók, 
nordic walking túraútvonal táblák), 12 elemes reklámkocka 

- 3 db touch info, Parád, Sirok és Galyatető telpüléseken 
- marketing tevékenység: 100 000 db kiadvány, online és nyomtatott megjelenések 
- programszervezés: Mátrai múzeumok éjszakája program 2012-2013 támogatás 
 

   
 Postakocsi      Társaskocsi 

     
 Rendezvénysátor     Reklámkocka 
 
Nem nyertes pályázatok: NEA rendszerben az elmúlt években nem volt nyertes pályázat. 2011-
ben Gyöngyös TDM szervezettel adtunk be térségi tdm pályázatot, benyújtó Gyöngyös volt, 
formai okok miatt elutasították  



 
Marketing tevékenység 
Folyamatos együttműködés a Turizmus.com és Turizmusonline.hu szakmai oldalakkal, az egri 
rádióval, gyöngyösi és egri televízióval.  2015-ben az egyesület elnökét kérték fel köszöntő szöveg 
írására a 30 000 példányban megjelenő Intercity magazin tavaszi számában. Ebben a számban 
három oldalon keresztül mutatta be az egyesület a Mátrát, többek között Sástót és a Ferences 
könyvtárt is kiemelve Gyöngyös térségéből.   
 

   
 
Egyedi marketing eszközünk a mátrai sakk mézeskalács, ami Polgár Judit egyik partiját ábrázolta a 
mátrai látványosságok mellett. A 2011-ben készült 150 * 150 cm méretű sakktáblára folyamatosan 
kerültek fel újabb tagjaink látványosságai.  
 

  
Aquaprofit Polgár Nemzetközi Sakkfesztivál  
Az egyesület mátrai mézeskalácsa 2011-2012-ben a sakkfesztivál egyik promóciója volt a három 
Polgár sakkozó kérésére. Polgár Judit részt vett 2011-ben az Utazás kiállításon is, a standunkon 
népszerűsítette a Mátrát. Képeken Polgár Judit, Polgár Zsuzsa és Polgár Zsófi 

   



Túrakommandó adásaiban Story 4 TV-n 2013-2014-ben három műsoron szerepelt egyesület, 
letölthető youtube-n. Bemutatásra kerültek településeink. Emellett szerepeltünk 2016-ban  a Ha-
zahúzó műsorban három adással. Korábbi években szerepeltünk ATV műsorában, RTL Klub 
reggeli adásában, a Kossuth rádióban. Rendszeresen szerepelünk a Gyöngyösi TV-ben és idősza-
kosan az Egri TV-ben. A Fogadj örökbe ez hegyet! program kapcsán M1, Kossuth rádió, Lánchíd 
rádió készített riportot, tudósítást.   

   
 Stáb, Majsai Gábor és Magos Zoltán  Fogadó a táncoló kecskékhez 
  Túrakommandó    Túrakommandó 
Partnerek   
Együttműködési megállapodás van az Önkormányzatok Mátrai Szövetségével, formális. 
AZ EGERERDŐ Zrt-vel meglévő együttműködésünk aktív, a „Fogadj örökbe egy hegyet” akció 
keretében folyamatosan együttműködünk.  
A Gyöngyös-Mátra TDM szervezettel való együttműködés 2017 elején ismét felmerült, a szoro-
sabb együttműködést kezdeményezett a gyöngyösi szervezet. Az egyesületünk nyitott erre, ennek 
jegyében közösen rendezzük meg a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület által kitalált 130 éves a 
Mátrai turizmus három napos programot a Mátra konferenciával.  
 
Közösségi programjaink, a csapatépítés 
2013-ban az ÉMOP pályázat keretében Mór-Fehérvárcsurgó-Nádasdladány térségében járt az 
egyesület. A résztvevők saját költségükön finanszírozták ennek hosszabbítását Burgenlandba, 
hajtánytúrára. 
 
 
2013  

    
Fehérvárcsurgó     Hajtányolás Burgenlandban  
 
2015-ben az egyesületi tagok saját költségükön Majk-Kehidakustány-Szlovénia útra indultak, 3 
éjszakás programra. A kiránduláson 29 tag vett részt. 2017-ben Ausztria az úti cél májusban 
Hallstatt – Salzburg.  



 
2015 Szlovénia 

     
 Bledi-tó partján    A Vogel csúcsán Bohinji-tó felett 
 
Elismerés: 
2016-ban a Heves Megyei Közgyűlés a Telekessy Területfejlesztési díjjal ismerte el az egyesület 
munkáját.  

    
 Kitüntetés átvétele    Dr. Bujdosó Zoltán kitüntetettel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Egy vidám és jókedvű, összetartó, tenni akaró és tudó csapat, 

a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület  

 
Mert „a  világ egy könyv, és aki nem utazik egyetlen lapján sem olvassa” (Szent Ágoston) 
 

 
Ausztria 2013       Sirok Húsvét 2016 

 
 



2017május 17.   Kápolnai Nagy Ágnes elnök  
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