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Merre jártam? – Nyaralásaim, kirándulásaim történetei
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Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2017. január 19.

Elvégzett tevékenység:
A program kezdetén a programelem hagyományos részeként egy nyitó, figyelemfelkeltő,
ráhangoló előadásban a résztvevők megismerhették a turizmus történetét.

A szervezett nyaralásokat, alig kétszáz éves múltra tekinthet vissza. 1841-ben Thomas Cook,
az angliai South

Midland

Temperence

Associaton titkára,

kirándulást

szervezett Lougborughba. Ez 10 mérföldes vonatos kirándulás volt, és 1 schillingbe került az
utazás oda és vissza. 570 résztvevője volt. Maga Cook volt az idegenvezető. Az utazás sikere
további utak megszervezésére motiválta. Tevékenységét 1845-ben legalizálta és megalapította
a nagy hagyományú Cook utazási irodát.

A személyek oldaláról az utazások kialakulásához kétféle feltétel volt szükséges: a
lehetőséget adó tényezők (kereslet) és az utazási indíték. Az elsőt a szabadidő és az alapvető
szükségletek kielégítését követően fennmaradó szabadrendelkezésű jövedelem megléte
jelenti, a másodikat a motiváció. Az iparosodással és a városiasodással ezek a feltételek
teremtődtek meg egyre tömegesebb mértékben. A másik oldalon a kínálat oldalán, az utazást
lehetővé tevő tárgyi feltételek, és szolgáltatások jelenléte szükséges, hogy az utazási igény
realizálódhasson.

Ezek

mindenekelőtt

a

közlekedési

lehetőségek,

valamint

mindazon szolgáltatások, amelyre az otthonától távollévő turistának utazása és tartózkodása
idején szüksége van, szállás, étkezés, szórakozási és vásárlási lehetőség, valamint a biztonság.
Ez a tényező a turisztikai vonzerő (attrakció), amelyre a turista motivációja alapvetően
irányul. A turizmus előtörténete azt mutatja, hogy a fő helyváltoztatási és utazási formák ott
alakultak ki, ahol ezek a feltételek együttesen létrejöttek.

Az I. világháború a turizmus fejlődési folyamatát megszakította. Ennek egyik fő oka, hogy a
legtöbb országban bevezették az útlevelet. A háború utáni fellendülést félbeszakította az
1929-1933. évi gazdasági válság.

Az 1945 után bekövetkezett fejlődésben több szakasz volt megfigyelhető. Az első szakaszban
a nemzetközi utazásokra és azok gazdasági hátasaira tevődött a hangsúly Az 1963-as
romai ENSZ konferencia a nemzetközi utazásról csak a nemzetközi látogató és a turista
fogalmakat definiálta statisztikai célokra. Emellett az utazási könnyítésekre hozott
ajánlásokat.

Az 1973-as olajválság ismételten új szakaszt nyitott. Az energiaárak drágulása megnehezítette
a közlekedést. A Római Klub jelentései a globális problémák átértékelését is bemutatta. Így a
nemzetközi turizmus nem mindenki szamara előnyös pozitív gazdasági hatásokkal jár, negatív
hatásokat

gyakorolhat

a fogadóterületek természeti és kulturális környezetére.

(például

szezonon kiüli kapacitás kihasználatlanság, a külföldi tökének való kiszolgáltatottság.
A nyaralás szervezéséhez integrált tervezés kell, valamint, szakemberképzés kell. Az
összturizmus a belföldi és külföldi együtt, kiterjed az egész Földre, s jelentősége sem csupán
gazdasági.
1980-ban a turizmusról világkonferenciát rendeztek Manilában. Ezen dolgozták ki és fogadták
el a Manilai Nyilatkozatot, amely megfogalmazta a turizmus korszerű koncepcióját.
A nyolcvanas évtizedben bekövetkezett átmeneti megtorpanást a nemzetközi turizmusban,
ismét újabb fellendülés követte. 1990-ben a közép- és kelet-európai rendszerváltozással egy
300 milliós piac nyílt meg a világturizmus számára.

A program résztvevői elmesélhették és bejelölhették egy Európa és egy Magyarország
térképen, hogy merre jártak kirándulni, nyaralni életük során. Nagyon érdekesnek találták,
hogy, amikor ők fiatalok voltak nem volt nagyon lehetőség a nyaralásra, inkább kisebb
kirándulásokat szervezetek és ahogy elkezdtek dolgozni bővült a kör akár egy hetes
nyaraláson is részt vehettek, amit sokszor a munkahely is támogatott. A térképek nagyon
színesek lettek a program végére, mivel mindenki színes gombostűvel bejelölhette azokat a

helyeket, ahol nyaralt, az idős otthon felújítása után, „méltó helyre” a közös foglalkoztató
szobába kerül, ahol bárki szabadon megnézheti és akár bővítheti is.

Alsómocsolád, 2017. január 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
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