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A 950 körül emelt szabolcsi földvár a Tisza folyó bal partján, a mai Szabolcs település közvetlen közelében található erődítmény

agrármarketing.
Móricz
nyomán született meg az
új Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei területi brand,
az a szimbólum, amely a
Tündérmező nevet viseli. Tündérmező hívó szó
a turistáknak, jelképe lehet az itt élő embereknek,
védjegye, elismerése az
itt előállított értékeknek.
Benne van tehetségünk,
kultúránk, múltunk, és a
múltunk öröksége, jelenünk értékei. Tündérmező
maga Szabolcs-SzatmárBereg megye egy olyan
arca, amely kevésbé közismert és elismert a világ
előtt. Szabolcs-SzatmárBereg megye kulturális
öröksége igen sokszínű
és látványos. Több olyan
örökségértékkel büszkélkedhet ez a vidék, amely a
Kárpát-medencében egyedülálló. A középkori templomok, kegyhelyek, várak,
kastélyok, kúriák, irodalmi
emlékhelyek, ipartörténeti műemlékek, a régmúltat
idéző emlékhelyek, a népi
kultúra emlékei és a múzeumok világa láttán szinte
életre kel a történelem.
Összefogás az örökségturizmusért
A „Turisztikai Örökség KisEurópában” című projekt

a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat, a
Szatmár Megyei Tanács
és a Kárpátaljai Magyar
Vállalkozók
Szövetsége
partnerségében valósult
meg. A cél, Kis-Európa
(Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, Szatmár és Kárpátalja) turisztikai versenyképességének javulása, a térségi identitás kialakítása,
a partnerség fejlesztése a
közös értékek meghatározása által. A térség turisztikai termékeit és szolgáltatásait komplex módon,
egységben
kínálhatják
majd, s tehetik vonzóvá a
határ menti településeket
mindhárom érintett országban.
Az idegenforgalom a helyi gazdaságfejlesztés egyik
kulcsterülete, amelyben az
örökségturizmusnak meghatározó szerepe lehet. A
megye kulturális örökségének feltárása, megóvása, helyreállítása és turisztikai látványosságként
történő ajánlása hatalmas
feladat, de egyben igen
hálás misszió is. Számos
jó kezdeményezés, sikeres
műemléki
helyreállítás,
idegenforgalmi program

Tündérmező örökségei
A Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Területfejlesztési Ügynökség egy átfogó
megyemarketingprogramot indított
útjára, melynek célja
Szabolcs-SzatmárBereg megye
imázsának tudatos
építése.
A kezdeményezés célja
a megye népszerűsítése.
A márka több területet is
érint: megye turizmusa,
megyei befektetés ösztönzés, identitás erősítés,
kultúra,
hagyományok,

Nyírmihálydi református templom. A mellette álló fa harangláb 1782-ben készült el. Addigra egy
ismeretlen piktor a falra festette az ördögöt odabent
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példázza az eddig
elért eredményeket.
Egy dicső kor öröksége
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye kulturális örökségében kiemelt helyet foglal el az egyházi örökség.
Középkori
templomok
számát tekintve, a FelsőTisza-vidék
Magyarország egyik leggazdagabb
régiója. A román és gótikus templomokba belépve egyszerre lehetünk
szemtanúi a középkor
és a reformáció gazdag
művészeti örökségének,
káprázatos és harmonikus együttállásának. A
középkori templomok útja
innen kiindulva fűzi fel a

A tiszabecsi Móricz-emlékház
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is itt töltötte, ezt a vidéket
írásaiban Tündérszigetnek
nevezte. Kötődése rendkívül erős maradt a szatmári
emberekhez, számos művét inspirálta szülőföldje.
A modern magyar próza
kiválósága, Krúdy Gyula a
mai megyeszékhely, Nyíregyháza szülötte.
Az ipartörténeti emlékek
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében egyrészt a kisbirtokrendszerhez kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekhez, másrészt
a folyószabályozásokhoz,
árvízmentesítésekhez fűződnek. A Túr folyó partján emelkedik a Tiszántúl
egyik legismertebb ipartörténeti műemléke, a most
is működő Túristvándi
vízimalom. Tarpán találhatjuk az egyetlen, eredeti
helyén megőrzött szárazmalmot, amely a mai napig megőrizte szerkezetét.
Az első szivattyú-telep
Tiszabercelen épült, amely
a Rétköz vízmentesítését
végezte. Ennél nagyobb létesítmény az 1915-ben átadott nagyecsedi gőzüzemű szivattyútelep, amely
az Ecsedi-láp lecsapolását
és a kialakult belvizek
megszüntetését szolgálta,
valamint villanytelepként
a térség áramellátását is
biztosította.

A múlt őrzői
A megyében több múzeum őrzi a megye szellemi
és tárgyi örökségét. Olyan
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További információ:

gazdálkodás és kultúra itt
maradt fent a legtovább
Magyarországon, melyet
helytörténeti
gyűjtemények, tájházak létesítésével igyekeznek megőrizni
és láthatóvá tenni. A térség
etnikai arculata a XVIII.
században jelentősen megváltozott, melynek eredményeként igen heterogén
nemzetiségi
összetétel
válik jellemzővé. A tirpák, sváb, zsidó kisebbség
számos örökségértékkel
gazdagította a vidéket. A
tájházak a tárgyi emlékek
megismerése mellett népi
kismesterségek, kézműves
hagyományok
ápolását,
bemutatását is szolgálják,
így például a híres „beregi”
keresztszemes, a paszabi
szőttes vagy az egyedi
ízvilágú szatmári szilvalekvárfőzés készítésének
folyamatába is bepillantást
nyerhetünk.

A magyar tájegységek hímzései közül az egyik legismertebb a
beregi keresztszemes

kuriózumok is megtekinthetőek a megyei muzeális
gyűjteményekben, mint
Közép-Európa legnagyobb
szekér, kocsi-és hintógyűjteménye
Mátészalkán,
vagy a Báthory családhoz
kapcsolódó különleges tárgyi emlékek Nyírbátorban.
Nyíregyházán
található
Magyarország legnagyobb
regionális szabadtéri néprajzi múzeuma. Kisvárdán a
Rétközi Múzeum a Rétközzel, Vásárosnaményban a
Beregi Múzeum a Bereggel,
Mátészalkán a Szatmári
Múzeum Szatmárral és
Tiszavasváriban a Vasvári
Pál Múzeum a Nyíri Mezőség népi kultúrájával ismerteti meg az érdeklődőket. A megye legnagyobb
és leggazdagabb múzeuma
a nyíregyházi Jósa András
Múzeum, melynek európai
hírű régészeti gyűjteményét Jósa András, Szabolcs
vármegye egykori tiszti főorvosa alapozta meg.
A népmesék, a népdalok, a népszokások világa
a hagyományos paraszti

A vásárosnaményi Beregi Múzeumnak otthont adó kastélyt 1728-ban építette Lónyay László, jelenlegi barokk formáját fia alakította ki

Történelmi emlékhelyek
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye rendkívül gazdag
irodalomtörténeti
emlékhelyekben,
amelyek
mára a magyar kultúra
zarándokhelyeivé váltak.
Tiszabercelen, Bessenyei
György szülőházában méltó emléket állítanak a magyar felvilágosodás kiemelt
alakjának szellemi örökségéről. Szatmárcsekén írta
Kölcsey Ferenc az ország
nemzeti himnuszát. A világszerte egyedülálló, híres, csónakfejfás református temető itt őrzi Kölcsey
Ferenc síremlékét. Petőfi
Sándor is többször járt
Szatmárban, számos művét
ihlette meg ez a táj. Móricz
Zsigmond
Tiszacsécsén
született és gyermekéveit

Kende kúriát, a kállósem
jéni Kállay-kúriát vagy a
baktalórántházi
Dégen
feld-kastélyt.

A vár Kisvárda egyik fő nevezetessége, amelyben ma a Várszínház
működik

Kárpát-medence
északkeleti részének középkori
egyházi örökségét. A Mária út egyik legfontosabb
állomása Máriapócs, görög
katolikus temploma a Kárpát-medence egyik legnagyobb zarándokhelye.
Az egykori vármegyeközpontban,
Szabolcs
községben található Közép-Európa
legnagyobb
épségben maradt földvára,
amelyet a honfoglaló eleink emeltek. Gyula után az
Alföld második legnagyobb
téglából épült vára a XVIXVII. században lángoló
török elleni háborúkban és
szabadságküzdelmekben
megerősödött
kisvárdai
vár. Az Alföld legnagyobb
reneszánsz
várkastélya
Vaján tornyosul, amely két
alkalommal is fontos helyszíne volt a Rákóczi-szabadságharcnak.
A Báthory, a Vay, a Kende, az Andrássy, a Forgách,
a Lónyay, a Kállay családok hagyták az utókorra
a legszebb barokk, klas�szicista és historizáló stílusban épült kastélyokat,
kúriákat a megyében.
Mindenkinek látnia kell
a vajai Vay-várkastélyt,
a vásárosnaményi To
mcsányi-kastélyt,
a
nyírbátori
Báthory-várkastélyt, a tiszadobi And
rássy-kastélyt, a nagyari
Luby-kúriát, a szabolcsi
Mudrány-kúriát, a mán
doki Forgách-kastélyt, a
cégénydányádi Kölcsey-

