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Előterjesztés 
 

Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. szeptember 30-án megtartásra kerülő rendes ülésére 

 

Tájékoztató a nyári idegenforgalom alakulásáról az Irinyi Kiállítóteremhez 

kapcsolódóan 

 

A 2021-es évben folytatódott a tavalyihoz hasonló érdeklődés településünk értékei, 

szabadidős programjai iránt. A tavaszi időszakban több tankerület iskolájába megküldésre 

került a Töltsön egy napot Létavértesen! című kiadványunk, valamint több utazási irodával is 

kapcsolatba léptem népszerűsítésünk céljából. Mindezek következtében a kirándulók száma 

idén rekordot döntött. 

A májustól szeptember közepéig idelátogatók számáról, összetételéről, a múzeumi bevételről 

az alábbi összesítés ad információkat. 

Idelátogató gyerek csoportok 

száma 

Felnőtt csoportok 

száma 

Összlétszám, 

fő 

Múzeumi 

bevétel 

21 11 852 264 200 Ft 

 

A gyerek csoportok elsősorban Hajdú-Bihar megye általános iskoláiból (Hajdúböszörmény, 

Hajdúsámson, Debrecen, Derecske és közvetlen környezetünkből) érkeztek. Vannak több év 

óta visszatérő intézmények, mint a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, a derecskei I. 

Rákóczi György Gimnázium és településünk iskolái. 

A diákoknak a kirándulások szervezői a részletes tárlatbemutatás mellett interaktív, játékos 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat is igényeltek. Így egy csoport átlagosan, életkortól 

függően 2-2.5 órát töltött a kiállítóterem házatáján és az arborétumban. Szoros együttműködés 

keretében forgószínpadszerű technikát alkalmazva a Rozsnyai Gyűjteményben kézműves 

foglalkozásokba és a Pöttöm majorban kisállatgondozásba is betekintést nyertek az 

idelátogatók. 

A felnőttek megyén kívülről is érkeztek, például Szegedről, Budapestről. Ők részletes 

tárlatvezetést, tájékoztató filmvetítést, arborétumi sétát, Vízi vágóhídi látogatást, település 

bemutatást szekerezéssel, szőlőskerti tájházi borkóstolót igényeltek. Így velük esetenként 4 

óra hosszát is eltöltöttem. 

 

Turóczi Barnabás
Beírt szöveg
Elfogadva: 18/2021.(IX.30.) Öh.



Javaslatok a helyi idegenforgalom fejlesztése érdekében Létavértesen 

 

 Az Irinyi-síremlék méltó felújítása 

 A Nagylétáról induló Tiszta udvar, rendes ház mozgalomról szóló dokumentációk 

elhelyezése a kiállítóteremben 

 Szorosabb együttműködés a szőlősgazdákkal és a Barna Pálinkafőző Kft-vel 

 Büfé létrehozása a múzeumok közvetlen közelében 

 Helyi kistermelők portékáinak kisboltja szintén a múzeumok közvetlen közelében 

 Ülőpadok kihelyezése az Irinyi Kiállítóterem elé 

 A szőlőskerti tájház és az arborétum-játszótér naprakész rendben tartása 

 Tájékoztató táblák kihelyezése a nevezetességekről 

 

 

Kelt: Létavértes, 2021. szeptember 22. 

 

 

        Vályiné Pápai Viola sk. 

      Irinyi János Kiállítóterem megbízott vezetője 

 

 




