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Azért választottuk a rekreációt, mert idegenforgalmi- tehát a szakunkkal azonos -
téma és mindkét településen a közelmúltban nagyobb beruházásokat hajtottak végre a 
gyógyfürdőkben. 

Mindketten érdeklődünk a rekreáció iránt. Hiszen napjainkban egyre divatosabb életmód 
lett, ami nagymértékben felkelti a fiatalok érdeklődését. Mivel mi is ehhez a korosztályhoz 
tartozunk így a téma közel állt hozzánk 

Az motivált bennünket, hogy megtudjuk - a két település fürdőjének összehasonlítása után-
melyik hely elégíti ki a legjobban igényeinket. Kíváncsiak voltunk, hogy a fejlesztések után 
mennyivel több lehetőségünk nyílik kikapcsolódásra, szórakozásra, sőt egészségünk 
védelmére is. 

Gazdaságpszichológiai vonulata, hogy egy ilyen beruházás hosszú távon megtérül-e, és 
melyik településen térül meg jobban. A későbbiekben ezek alapján még azt is vizsgálni lehet, 
hogy a települések turizmus fejlődésére milyen hatással van. 

Mindketten Dél-Békésiek vagyunk, régóta ismerjük egymást. Közös az 
érdeklődésünk, ezért is kezdtük el szeptemberben együtt a főiskolát. A szakok közül ez állt 
hozzánk a legközelebb, és a jövőbeli terveink megvalósításához szükséges ezen a szakon a 
diploma megszerzése. A gazdaságpszichológia tárgyat is közösen választottuk. Az előadás 
meghallgatása után egyértelmű volt számunkra, hogy a dolgozat elkészítéséhez ketten 
alkotunk egy csapatot. A feladatmegoldás kritériuma volt a szakhoz kapcsolódó 
gazdaságpszichológiai téma. Mivel mindkettőnk lakóhelyén most volt nagyobb beruházás a 
fürdőkben így egyetértettünk abban, hogy megfelelő téma lesz a gazdaságpszichológia 
dolgozatunk megírásához. 

Hipotézis: a rekreációs kapcsolatok nőttek, ezáltal az emberi kapcsolatok színesebbek, 
tágabbak lettek. 

Újfajta gondolkodás, újfajta életvitel. 

A vizsgálati csoport a standról kijövő 24-34 év közötti fiatal felnőtt nők. 
Mi is ehhez a korosztályhoz tartozunk, ezért választottuk őket a vizsgálat alanyainak. 
Arra gondoltunk, hogy a saját korosztályunk a fontos és eldöntendő kérdésekben hozzánk 
hasonlóan gondolkodik, így a bennünk megfogalmazódott kérdésekre segítenek választ adni 

Ez a korosztály a magába foglalhatja akár a tanulókat, a pályakezdőket, az aktív dolgozókat 
akik lehetnek egyedülálló, független nők, párkapcsolatban élők vagy többgyermekes anyák is. 

Mivel ez a célcsoport elég széles,- de mégis jól behatárolható-, ezért látókörük sok mindenre 
kiteljed, és igénylik a testi -lelki felfrissülést, így maximálisan megfelelnek az általunk 
behatárolt vizsgálatra. 

A rekreáció a XXI. Század találmánya, az életminőség új tudománya. 
Testi-lelki harmóniát, sportorientált életmódot, egész életen át tartó fizikai aktivitást, jó 
közérzetet biztosít. 

Ezek után szeretnénk bemutatni a két összehasonlított gyógyfürdőt rekreációs szempontból. 



Mezőkovácsháza 

A település megközelíthető közúton: az 5-ös úton Kiskunfélegyházáig, majd a 
451-esen Szentesig, tovább délkeleti irányban Orosházára, innen délkeleti 
irnyában Kaszperre, majd még 8,7 km a Battonva felé vezető úton; vasúton: a 
Békéscsaba-Kétegvháza-Mezőhegyes-Úiszeqed vonalon. 

A város területén a VII. századi avar leletek 
jelentik az első fogódzót a múltban. Kovácsháza 
neve 1463-tól követhető a megmaradt 
oklevelekben, ám Bálint Alajos jeles szegedi 
régész 1938. évi ásatásai alapján tudható, hogy 
a Száraz-ér jobb partján már a XI. században 
felépült a templom. A XV. században tovább 
bővített templomrészt már kőalapra, 
téglafalakkal készítették. (Hossza meghaladta a 
22 métert.) A templom körüli területen 127 sírt 
is feltártak. A Bessenyei család birtoka volt, 
1489-ben - Mátyás király uralkodása idején -
mezővárosként működött. A birtokos famíl ia kastélyt is emeltetett itt, vélhetően az 1552. 
évi török hadjárat idején égették fel. 1567-ben és 1579-ben mint szultáni hász-
birtoknak, még voltak adófizető magyar juhosgazda lakosai. 1596-ban a tatár hadjárat 
során végleg elpusztult a középkori település. A XVII. század első felében az erdélyi 
fejedelmek a borosjenői várhoz csatolták. 

A török kiverése után kincstári tulajdonba került Kovácsházi-puszta a három későbbi 
község együttes területét jelentette. Az Arad megyei gazdag Bibics családtól 1773-ban a 
galántai gróf Fekete famíl ia vette meg, és 1835-ben került v issza a kincstár kezébe. A 
neves és gazdag család a pusztát örmény bérlőknek adta ki, akik már 1806-tól 
dohánykertészek letelepítésével próbálkoztak. Bittó Imre főbérlő 1814-ben vetette meg 
Reformátuskovácsháza alapjait. Mezőkovácsháza első lakosai magyar és szlovák 
katolikusok voltak, Reformátuskovácsháza népe pedig kálvinista. 

A dohánytermesztésben jeleskedő Kovácsháza lakosai már az 1830-as évektől 
felhasználták a fekvésük adta lehetőséget és az ősi, aradi úton Pestig, Nagyszebenig, 
Fiúméig vállaltak távolsági fuvarozást, Bécsig vagy tovább pedig marhahajtást. Ez a 
hagyomány a vasutak kiépítéséig élt. Amikor a kincstári földek megvásárolhatóak lettek, 
több középbirtok alakult ki a határban. A dohánytermesztés egészen a második 
vi lágháborúig számottevő maradt, a századfordulótól a seprőcirok honosodott meg, a két 
háború között már országosan meghatározó arányban. A c irokkereskedelem főhelye 
Mezőkovácsháza lett. 
1872-ben Mezőkovácsházát járás i székhel lyé emelte a vármegye, anélkül, hogy 
járásbíróságot is kért volna. A település 1983 végéig, a járásbeosztás országos 
eltörléséig, megőrizte székhelyi rangját, sőt 1950-ben az akkor megszüntetett battonyai 
járás községeit is hozzácsatolták. 



Mezőkovácsháza Kelet-Csanádnak az utóbbi fél évszázadban legjobban fejlődő, vonzó 
települése. Közlekedési kapcsolatai, fekvésénél fogva, előnyösek. Az 1960-as években 
elindított fej lesztésének elsősorban az ál lami és megyei településpolit ika támogatása volt 
az alapja. 
A vasútvonallal két sakktáblás részre tagolt, lé lekszámához képest (a kiterjedt háztelkek 
miatt) nagy területtel rendelkező város eredeti leg két önálló, de fokozatosan összeépült 
település volt: A vasúttól nyugatra eső Reformátuskovácsháza 1969 nyarán egyesült 
Mezőkovácsházával. 1986-ban lett város az addig város nélküli térségben. 

Itt töltötte életének legeredményesebb évtizedeit a város és Kunáqota határában 
Bereczki Máté gyümölcsfa nemesítő, 1848-as honvédtiszt (1824-1895). A bujdosót 
befogadó Sármezey családból származott az a Sármezey Endre gépészmérnök (1859-
1939), aki a motorvonatok, a kisvasutak, a vasúti vasbetonépítés terén nemzetközi 
el ismerést szerzett. 
Az 1959-ben megnyitott termálvizű Parkfürdő vizét 1998-ban Borostyán néven 
minősítették gyógyvízzé. 

Kapcsolódó objektumok 
• Katalinpuszta 
. Reformátuskovácsháza 

Régiók 
Balaton; Budapest és Közép-Dunavidék; Dél-alföld; Dél-Dunántúl; Észak-alföld; Észak-
Magyarország; Közép-Dunántúl; Nyugat-Dunántúl; Tisza-tó 

Tájegységek a régióban 
A Duna-Tisza köze; A Hármas-Körös vidéke; A Kőrös-Maros köze; A Maros-völgy; A Sárrét 
és Dél-Bihar; A Tisza-völgy; Bácskai löszös hátság; Békéscsaba és környéke; Dél-Békés 
és Kelet-Csanád; Duna menti s íkság; Kecskemét és környéke; Kiskunság; Orosháza és 
környéke; Szeged és környéke; Tisza-völgy 

Névjegy 
Település: 
Település rangja: 
Lakosok száma: 
Telefon körzetszám 
Irányítószám: 

Mezőkovácsháza 
város 
7 000 

68 
5800 



Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Rt 

GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ 

Az Alföld Gyöngyeként ismert Orosháza-
Gyopárosfürdő délkelet-magyarországi üdülőhely, 
Orosháza központjától 3 kilométerre. Termálvizes és 
gyógyvizes medencéit jelenleg két mélyfúrású kút 
táplálja, 40-50 °C hőmérsékletű vízzel. A természetes 
alkáli-hidrogénkarbonátos víz kiválóan alkalmas 
mozgásszervi, reumás és ízületi bántalmak, 
nőgyógyászati panaszok gyógyítására, valamint 
balesetek utáni rehabilitációs kezelésre. 
A fürdőt és a gyopárosi tavakat övező parkerdő tiszta 
levegőjével, meghitt csendjével kellemes pihenést, 
kikapcsolódást biztosít az ideérkezők számára. 

Legyen Ön is vendégünk! Fedezze fel Gyopárosfürdőt! 

GYÓGYÁSZATI KÖZPONT 

A Gyógyászati központ a víz gyógyerejére alapozva teljes körű szakorvosi ellátást és gyógykezelést biztosít 
a gyógyulni vágyóknak. Itt a fizikoterápiás ellátások valamennyi típusa megtalálható: balneo-, elektro- és 
mechanoterápiás kezelések egyaránt igénybe vehetők. 
Az épületben a városi kórház teljes reumatológiai szakrendelése is helyet kapott. 

A gyógyászati kezelések társadalombiztosítási finanszírozással, orvosi rendelvényre vehetők igénybe, vagy 
fizető szolgáltatásként állnak rendelkezésre. 

Kiemelt szolgáltatások: 
gyógymasszírozás, víz alatti vízsugármasszázs, vízi- és száraz gyógytorna, súlyfürdő, elektroterápiás 
kezelések. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KÖZPONT 

Mint a neve is mutatja, az épület rekreációs, frissítő szolgáltatásokat nyújt, melyek a következők: szolárium, 
szauna, testmasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, pezsgőfürdő, víz alatti kondicionáló torna, alakformáló 
masszázs, relaxációs masszázsfotel, biorezonanciás terápia. 
Az épület előcsarnokában található kávézó biztosítja a vendégek széleskörű ellátását. 
A két épületet összekötő folyosón hírlapüzlet, kozmetika, fodrászat, manikűr-pedikűr, valamint fehérnemű 
és fürdőruha üzlet található. 

Gyopárosfürdő jelképe a víztorony, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a fürdő területére és a gyopárosi 
hármas tórendszerre. A kilátó ad otthont a Gyopáros történetét bemutató állandó kiállításnak is. A víztorony 
körüli épületegyüttesben található üzletek és vendéglátó egységek biztosítják a vendégek színvonalas 
kiszolgálását. 

Sportolási célra 50 méteres, feszített víztükrű uszoda áll a vendégek rendelkezésére, mely versenyek 
lebonyolítására is alkalmas. A gyopárosi tórendszer területe 14,7 ha, mely csónakázásra, vizibiciklizésre ad 
lehetőséget. 

A programkínálatot évente visszatérő rendezvények színesítik úgymint: Nemzetközi Hajómodellező verseny, 
Nemzetközi Kenyérünnep, Nemzetközi Solymásztalálkozó. 

A Telmálkempinggel, az Élményfürdővel és a nyitvatartási idővel kapcsolatos bővebb információ a 
Folytatás...-ban található! 



. Termálkempinq és Élménvfürdő 

Névjegy 
Megnevezés: Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Rt. 
Cím: Orosháza, Fasor u. 3 
Kapcsolattartó: Szűcs Szabolcs 
Telefonszám: 68/411-962 
Fax: 68/411-962 
Nyitva tartás: minden nap 8-20 óráig 
E-mail: furdort@oroshaza.hu 

Jellemzők, keresési szempontok 
Gyógyturizmushelyszín 
Gyógy- és termálfürdők 
Gyógyászati szolgáltatás 
Egyéni gyógytorna Csoportos gyógytorna 
Kádfürdő Masszázs 
Medencefürdő Orvosi masszázs 
Súlyfürdő Szénsavas fürdő 
Víz alatti sugármasszázs Víz alatti torna 
Gyógyászati javallatok 
Szívbetegségek Bőrbetegségek 

Csontrendszer betegségei 
Emésztőrendszer i és epebántalmak, 
anyagcserezavarok 

Érrendszer megbetegedései Gyul ladások 
Idegrendszeri betegségek Testi, szel lemi kimerültség 
Légzőrendszer megbetegedései Mozgásszervi betegségek 
Nőgyógyászati betegségek Utókezelések, rekreáció 
Vérnyomási rendellenességek Vérszegénység 
Gyógyvíz/gáz ásványi összetétele 
Alkalikus Kalc ium-magnézium-hidrogénkarbonátos 
Vasas Jódos-brómos 

mailto:furdort@oroshaza.hu


Programok, rendezvények 
Teréz Napi Szüreti Mulatság; IV. Motoros Találkozó; I. Európai néptánc- és Gasztronómiai 
Fesztivál; I. Európai Kenyérünnep; Arató Ünnep; V. Orosházi Nyári Kulturális Napok; VI. 
"Horváth Károly" Veteránjármű Találkozó és Rally; Gyopáros Triatlon Országos Meghívásos 
Verseny 

Szálláshelyek, szállásfoglalás 
Nimród Panzió; Panoráma Panzió; Tópart Panzió; Hotel Flóra **; Hotel Napsugár ***; 
Napfény Rekreációs Központ **** 

Vendéglátás, vendéglők, éttermek 
Aranypatkó Étterem; Borozó Étterem; Diófa Csárda; Fehér Hattyú Panzió és Étterem; 
Napfény Rekreációs Központ **** Étterme; Vándor Fogadó ** Étterme 

Konferencia-helyszínek 
Hotel Napsugár *** (konferencia-helyszín) 

Kultúra és szórakozás i 
Apollo mozi; Body Fit Squash & Fitness Center; Garden Club; Malom Söröző, biliárd; 
Művelődési Ház; Pepe Club 

Sport, aktív pihenés 
Béke Szövetkezet homokbányató (horgászhely); Gyopárosi-tó (horgászhely); Horgásztó és 
Pihenőpark; Napfény Rekreációs Központ; Orosházi téglagyári gödrök (horgászhely); Varga 
lovastanya 

Turisztikai szolgáltatások 
Tourinform-iroda, Orosháza; Eurohunter Vadászatszervező Iroda; Kift '92 Utazási Iroda; 
Nagy Utazási Iroda; Oros Travel 



A tesztet mindkét településen ugyanazon a napon (szombat), ugyanabban az időpontban 
(14h-18h között) a fürdők kijáratánál készítettük. 
Húsz főt 24 - 34 év közötti nőket kérdeztünk meg. 
A kérdéseket szóban tettük fel és mi jelöltük be a megadott válaszokat. A jobb felső sarokban 
saját részünkre jelöltük meg a kérdezettek hozzáállását, segítőkészségét. 

A talált anyagok alapján bebizonyosodott számunkra, hogy megfelelő rekreációs alapot 
képeznek a fürdők, és ezért jó alanynak bizonyultak a vizsgálathoz. 



A TESZT EREDMÉNYE A MEZŐKOVÁCSHÁZI GYÓGYFÜRDŐNÉL 
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Igen Nem Részben Nem érdekel 

• Igényszint 
• Pszichés 
• Anyagi 
• Propaganda 

A TESZT EREDMÉNYE AZ OROSHÁZI GYÓGYFÜRDŐNÉL 
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A vizsgálat eredménye alátámasztja a felállított hipotézist, miszerint a megkérdezettek 
mindkét településen úgy nyilatkoztak, hogy újabb, tágabb, színesebb lehetőséget nyújt az 
emberi kapcsolatok teremtésére. 

A fürdőkben újonnan megjelenő rekreációs lehetőségek nagyobb teret nyújtanak a 
kikapcsolódásra, aktív pihenésre, ami magával vonzza a látogatottság kiszélesedését is. 
így a több lehetőség nagyobb réteget vonz, akiknek az érdeklődési köre sokkal szélesebb. 
Figyelembe véve a két város adottságát a kikapcsolódásra a leginkább ezeken a helyeken van 
lehetőség. 

A mezőkovácsházi kutatások azt támasztják alá, hogy igény lenne további 
fejlesztésekre (lsd. Gyopárosfíirdő) kellő gazdasági felmérés után. Hiszen a vizsgált 
korosztály kikapcsolódási igénye nagy, így értékelni tudná a komolyabb beruházásokat. 

Az orosházi kutatások alapján az derült ki,hogy a vizsgált csoport elégedett a 
nemrégiben végbement fejlesztéssel és a jövőben előszeretettel fogják látogatni a fürdőt. A 
fiatal felnőttkor igényeit is figyelembe vevő fejlesztés jelentősen megnövelte a látogatottságot 
és nagyobb teret enged az ismerkedésre. 

Számunkra nyilvánvalóvá vált,hogy az orosházi fürdő nyújtotta lehetőségek sokkal 
jobban kielégítik a felmerült igényeinket, ezért mi is ezt fogjuk választani..A mezőkovácsházi 
lakosság egy része szintén előnyben részesíti a településtől 30 kilométerre fekvő 
Gyopárosfurdőt. 
Gazdasági szempontból érdemes lenne még további kutatásokat folytatni,hogy választ 
kapjunk arra: mennyi idő alatt térülhetnek meg a befektetések. 

Felhasznált irodalom: 
www.asio.hu/gazdaságpszichológia 
www.vendegvaro.hu 
Garai László: Emberi potenciál mint tőke 
Klein Sándor: Munkapszichológia 
Eric Erickson: Fejlődés lélektana 
Kiss Veronika, Nagy Zoltán: Magyar Fürdőalmanach 
Well-PRess Kiadó Kft.: VendégVáró - Látnivalók Békés megyében 

Nemczov Julianna Oskó Anett 

2004-06-01 

http://www.asio.hu/gazdas%c3%a1gpszichol%c3%b3gia
http://www.vendegvaro.hu


TESZT 

Segítőkész • 
Közömbös • 
Elutasító • 

1.1 Igényszintre vonatkozó kérdések 

a) Meg volt-e elégedve a szolgáltatások minőségével? I • N • R • N.É. • 
b) Meg volt-e elégedve a szolgáltatások mennyiségével? I • N • R • N.É. • 
c) Meg volt-e elégedve a kiszolgálással? I • N • R • N.É. • 
d) Meg volt- e elégedve a higiéniával? I • N • R • N.É. • 

1.2 Pszichére vonatkozó kérdések 

a) Jól érezte magát a standon? ID ND RD N.É.D 
b) Volt valami ami zavarta? ID ND RD N.É.D 
c) Sikerült új kapcsolatokat teremtenie? ID ND RD N.É.D 
d) Több lehetősége van az ismerkedésre? ID ND RD N.É D 

1.3. Gazdasági jellegű kérdések 

a) Megfelelőnek tartja-e a belépőjegy árát? ID ND RD N.É.D 
b) Megfelelőnek tartja-e a szolgáltatások árát? ID ND RD N.É.D 
c) Megfelelőnek tartja-e a parkolójegy árát? ID ND RD N.ÉD 
d) Gyakran megengedheti magának a strandolási? ID ND RD N.É.D 

1.4. Propagandára vonatkozó kérdések 

a) Ismerőseitől hallott a strandról? ID ND RD N.É.D 
b) Médiából értesült a strandról? ID ND RD N.É.D 
c) Eljutott Önhöz a strand szórólapja? ID ND RD N.É.D 
d) Ön szerint kellően hirdetett a fürdő? ID ND RD N.É.D 

1= Igen N=Nem R= Részben N.É = Nem Érdekel 


