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Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és főleg 
a Felső-Tisza vidé-
ke a kerékpározók 
paradicsoma lehet a 
jövőben.

Már jelenleg is szinte 
minden feltétele adott 
annak, hogy a kerékpáros 
túrázók új otthonra talál-
janak. E vizek által oltal-
mazott táj igen változatos 
kirándulási lehetőségeket 
rejt, a vidék kiváló ötvö-
zetét kínálja a kultúrának 
és a sportnak. Ebben a 
földrajzi, történelmi régi-
óban találkozik egymással 
Magyarország, Kárpátalja 

és a Partium, ahol az egy-
házi, irodalmi és történel-
mi nagyságok igen gazdag 
kulturális örökséget hagy-
tak az utókorra. 

A Felső-Tisza-vidéken 
a folyók mentén kanya-
rognak – mára több száz 
kilométer hosszan – gá-
takon, településeken át a 
kerékpárutak, amelyeken 
zavartalanul fedezhetjük 
fel ezt a világot. A térség 
fejlődését mutatja, hogy 
az utóbbi években számos 
új kerékpárúttal bővült 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye úthálózata. Kicsi és 
egymáshoz karnyújtásra 
lévő falvakon vezet az út. 

A látnivalók pedig egymás 
mellett sorakoznak. 

Jöjjön néhány a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzat és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Területfejlesztési 
és Környezetgazdálkodási 
Ügynökség Nonprofit Kft.
által közösen kialakított 
kerékpáros túraajánlat, 
amelyeken keresztül meg-

ismerhetik Tündérmező 
legjavát.

Szatmár-beregi örökség-
túra: Látnivalókban a 
leggazdagabb, hiszen a 
Felső-Tisza-vidéken talál-
hatók Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye középkori 
templomainak legszebb-
jei, s amelyet a Középkori 
templomok útja fűz fel. 
A templomok belsejében 
lenyűgöző, felbecsülhe-
tetlen értékű falképekre, 
freskókra bukkanhatunk. 
A templom mellé épített fa 
harangtornyok a népi épí-
tészet remekei. Jelentős 
vallástörténeti helyszínek

Felső-Tisza-vidéki kerékpártúrák

Csaroda, református templom

Szabolcsi földvár

A kisebb központok 
turisztikai fejlesz-
tései láncreakciót 
indíthatnak el.

– A turizmusban is 
gyorsabban fejlődhetünk 
együtt, de a versenyhely-
zet ettől még nem változik: 
mindenki külön-külön is 
küzd a vendégekért. A régi-
ós és megyei szintű össze-
fogásban nagy erő rejlik, 
ám ezzel párhuzamosan az 
egyéni vonzerő növelésére 
is ügyelni kell, legyen szó 
egy településről vagy egy 
szállodáról – utal a turiszti-
kai kihívások több szintjére 
a Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség elnöke.

Az elmúlt időszakban 
Nyíregyháza szép sike-
reket ért el – hoz példát 
Krivács András –, s ezzel 
megmutatta az irányt és az 
új lehetőségeket a megyei 
turisztikai élet többi sze-
replőjének is. 

A turisztikai attrakciókat 
keretbe, rendszerbe fog-
lalva, együtt lehet sikeres 
és erős a megye, emellett 
a vendégek fogadásához 
szükséges teljes infrastruk-
túra is elengedhetetlen a 
régión belüli jobb pozíció-
hoz. Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye jelenleg 396 000 
vendégéjszakával büszkél-
kedhet, de ettől jóval több-
re hivatott.

 
erdő, kastély, szálloda
A helyi központ szerepé-
ben a városok, illetve já-
rási központok vannak, 
amelyek a környezetükre 
is ható fejlődést generál-
hatnak. Komplex turisz-
tikai programalkotás és 
végrehajtás révén a megye 
egésze felzárkózhat az or-
szág többi, előttünk járó 
térségeihez. Összefogással 
sikertörténet írható, ehhez 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye egyedülálló lehető-
ségekkel rendelkezik. 

Az alapok jók, ezekre le-
het s kell építkezni. A már 
említett Nyíregyháza mel-
lett jó példa Kisvárda, Vá-
sárosnamény, Máriapócs, 
Fehérgyarmat, Mátészal-
ka vagy Baktalórántháza. 
Utóbbi város ma már fel tud 
mutatni egy négy csillagos 
szállodát, amely Quality 
minősítéssel és Rozma-
ring-díjjal is rendelkezik; 
értéke továbbá a felújított 
Dégenfeld-kastély, amely 
interaktív múzeumnak is 
otthont ad, s itt van persze 
a 460 hektár természet-
védelmi erdő is. Ezek az 
attrakciók együttesen már 
egész évben folyamatos 
érdeklődést és látogatott-
ságot garantálnak, és nem-
csak a városnak, hanem a 
környező térségnek is.

Jó példa még Máriapócs, 
ahol a fő látványosság, ne-
vezetesség köré szépen 
kiépült a többi vendégcsa-
logató szolgáltatás is, így 
nagyobb számban tudnak 
itt vendégeket fogadni. 

Vásárosnaményban, Kis-
várdán hasonló folyamat 
tanúi lehetünk, talán a 
szatmári-beregi rész infra-
strukturális fejlesztésének 
kellene nagyobb lendüle-
tet adni – viszont e térség 
gasztronómiai, néprajzi ér-
tékei rendkívüliek! A helyi 
ételkülönlegességekre, a 
kézműves pálinkafőzdék-
re építő falusi vendéglátás 
nagyszerű eredményeket 
ért el, s megkezdték mind-
ezt felfűzni. A Szilvaút 
vagy a Középkori templo-
mok útja jó alap a turisták 
fogadásához, de nélkü-
lözhetetlen az intenzív 
marketing: a turisztikai 
desztinációmenedzsment, 
méghozzá helyi illetve vá-
rosmarketing szinten.

– A megye nagyon sokat 
tett, hogy valóban megírja 
a maga sikertörténetét, de 
még van hová bővülni. Bi-
zonyos szempontból sok-
kal nehezebb a helyzetünk, 
mint más térségeknek, te-
szem azt a fővárosnak vagy 

a Balaton térségének, mert 
oda akkor is özönlenek a 
turisták, ha különösebben 
nem tesznek ezért sem-
mit. Itt, ebben a megyében 
viszont nekünk minden-
nap meg kell szakadnunk 
azért, hogy idecsábítsuk a 
vendéget. Az viszont erőt 
ad, hogy ha egyszer sike-
rül idehozni, a tapasztala-
tok azt mutatják: mindent 
megtesz, hogy mielőbb 
visszatérjen – biztat a mun-
ka folytatására mindenkit 
Krivács András.

Egyet tudomásul kell 
vennünk – teszi hozzá –: a 
vendégvonzás módszere, 
technikája, technológiá-
ja folyamatosan változik, 
fejlődik minden területen, 
legyen az gasztronómia, 
kiegészítő szállodai szol-
gáltatás, programajánló. 

Az élmezőny a cél
A siker kulcsa, hogy eb-
ben a változásban ott le-
gyünk az élmezőnyben. 
Napjaink elvárása a gyors 
döntés és cselekvés, ha e 
követelménynek megfe-
lelünk, akkor a régióban 
vezető pozíciót szerezhet 
megyénk.

– Turisztikai szempont-
ból Nyíregyháza nincs a 
megye nélkül, s a megye 
nincs Nyíregyháza nélkül. 
Össze kell fogni, úgy min-
denki gyorsabban eléri a 
célját – szögezi le az idei 
Pro Turismo-díjas Krivács 
András. A rangos szakmai 
elismerést a Magyar Nem-

zeti Gasztronómiai Szövet-
ség elnökeként harmadik 
ciklusban végzett mun-
kájával érdemelte ki, no 
meg a gyakorlatban elért 
eredményeivel is, hiszen a 
Fenyves Szálloda és Kon-
ferenciaközpont fejleszté-
sével igazolta, nem csak 
elméleti szakemberként 
jegyezhetik nevét a turisz-
tikai berkekben.

már nem csak a Fradi…
Nem is tagadja: miközben 
köszönetet mond a kol-
légáinak a támogatásért, 
mellyel a hétköznapokban 
mellette álltak, segítve 
Magyarország legrégeb-
bi és legnagyobb gaszt-
ronómiai szervezetét új 
tartalommal megtölteni, 
aközben elnöki posztján 
azt a tudást, tapasztalatot 
is hasznosította, amelyet 
a családi vállalkozásban 
szerzett a saját brand 
majd' két évtizedes építé-
se közben.

Tény, Baktalórántházát 
három dologról ismerik: a 
határában elterülő gyönyö-
rű természetvédelmi erdő-
ről, a focicsapat nem ka-
pott ki a Fraditól, és hogy 
a Fenyvesben isteni a bab-
gulyás. Ma már az országos 
szakmai berkekben Krivács 
András neve is a „brand” 
része: ha Dunántúlon, Bu-
dapesten egyeztet, tárgyal, 
akkor tudják: Baktalóránt-
házát is képviseli – és per-
sze Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyét.

Egyedi ízek, tájak és hangulat

A Pro Turismo-díj elismerés, egyben a folytatás felelőssége 

Ilyen gyönyörű természeti értékekre is „vevők” a turisták


