
Miért fontos, hogy turisztikai fejlesztések is megvalósuljanak
településünkön?

A turizmus Magyarországon stratégiai fontosságú ágazat, a gazdaság egyik mo-
torja, a GDP 10%-át a turizmus termeli. Versenyképes, fenntartható növekedésének 
biztosítása, pozícióinak javítása mindannyiunk közös érdeke.

A „Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030” szerint a jövőbeni turisztikai vál-
tozások átgondolt kialakításához egy hosszú távú település- és területfejlesztésnek 
mindenképpen kapcsolódnia kell, és jó előre fel kell készülni arra, hogy az adott tele-
pülések lakosai együtt formálhassák a jövőjüket.

A Dunakanyar szerepel a világörökség várományosi listáján. A Dunakanyar, így a 
marosi partszakasz is, Magyarország nemzetközi megítélésében a negyedik legje-
lentősebb földrajzi szimbólum. Nagymaros a Dunakanyar ékköve.

Megőrzése, természetközeli jellegének megtartása kiemelten fontos közügyünk! 
Ugyanakkor a település körüli hegyek kihasználatlanok, egyelőre nincsenek bevon-
va a település körüli turisztikai térbe. Ezen változtatnunk kell!

 
Mit és hogyan szeretnénk elérni?

A kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánított Dunakanyarban fon-
tos, hogy a jövőben versenyképes és minőségi idegenforgalmi kínálatot alakítsunk 
ki. Elsősorban az egészséges életmódot, a kulturális élményt és a zöld turizmust (ke-
rékpáros, bakancsos, vízi) szolgáló turisztikai irányokra kell építenünk.  

A kormány elfogadta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szó-
ló, a 2017–2030 közötti időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési programot, 
így Nagymaros külön nevesítetten is bekerült 1 Milliárd forinttal a 1550/2017. (VIII. 
18.) Korm. határozat a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatáro-
zásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló anyagba. 
Ennek a támogatásnak a felhasználása kiemelt jelentőségű, hiszen 20–30 évre elő-
re meghatározhatja településünk arculatát. Kiemelt célunk, hogy ez a támogatás 
ésszerűen és átláthatóan hasznosuljon és már az előzetes megvalósíthatósági ta-
nulmány is a közösségi tervezés eszközeivel készüljön el.

Első lépésben ki kell alakítanunk egy turisztikai koncepciót, melyben meg-
határozásra kerül az általunk tervezett turizmus jellege, a település és kör-
nyékének turisztikai arculata. Erre épülhet második lépésben egy szakmai 
anyag, majd a cselekvési tervdokumentáció, mely a megvalósítandó fejleszté-
sek költségkalkulációját is tartalmazza. 

Emellett folyamatos egyeztetést tervezünk a helyi turisztikai vállalkozásokkal.
Ez a tudatos tervezés képes megelőzni az olyan beruházási fiaskókat, melyekből 

végül csak egy szállodát ábrázoló kopottas tábla marad a város szélén.

A Dunakanyar nekünk a legszebb, de másoknak is gyönyörű. Így az a célunk, hogy 
a Dunakanyar és Nagymaros szépségeit másoknak is megmutathassuk. A kérdőí-
vünk is egyértelműen mutatja, hogy a turizmusra minden nagymarosi kitörési pont-
ként tekint. Az is látszik ugyanakkor, hogy a lakosság elvárása nem azonos.

Meglátásunk szerint, mindhárom megközelítés megvalósítható, ha ezeket jó 
arányban ötvözzük. Nem kell lemondanunk egyik irány által kínált előnyről sem. 
Megvalósítható egy olyan Dunakanyar koncepció, mely a csendesebb turisztikai irá-
nyokra épít, de nem zárja ki egyes nagyobb turisztikai beruházások – pl. többfunk-
ciós termál-létesítmény vagy egészségcentrum - lehetőségét sem. Fontos célunk 
ugyanakkor megtartani Nagymarost élhető, a helyiek által annyira szeretett nyugodt 
kisvárosnak.

Forrás: Együtt a Városunkért Egyesület kérdőív válaszadásai alapján

Tegyük sikeressé együtt Nagymarost! 
– turizmus
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